
Tijdschrift voor leden van de VMBv 
Vereniging van Medisch  Beeldvormers 
 

Doorkijk 2.0 
3de kwartaal 2018 

 

 

 



INHOUD 

4 ARTIKEL - De rol van PET-CT in radiotherapieplanning (Yusuf Abdulrizak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ABSTRACT - Winnaar Marcel Brachotprijs 2018 

7 EFRS Annual Meeting 2018 

10 IN BEELD: 2de editie SCOOP Symposium 

12 OVERZICHT van suggesties van deelnemers betreft de werking van de VMBv 

22 Agenda 

17 IFIC update 

Publiceren in Doorkijk 2.0? Mail naar doorkijk@vmbv.org! 

24 ONZE SPONSORS 



EDITO    De dagen zijn op hun kortste. We kennen het allemaal: in 

het donker naar het werk tuffen, een hele dag aan het werk op een dienst 

medische beeldvorming die gehuld is in duisternis en dan kom je buiten, 

ben je alweer omringd door de nakende nacht. Voor ik mijn studies TMB 

startte, wees iemand mij op dat punt. Of dàt bij gebrek aan daglicht wel 

een aangename job kon zijn? Ik heb geen moment getwijfeld en ben 

gestart met de opleiding. Tot vandaag de dag – nu bijna vijftien jaar later – 

kan ik met volle overtuiging zeggen: het is het waard! Ik hou van dit 

beroep, in haar vele facetten! Er is voor elk wat wils om het cliché te 

ontkrachten dat ons beroep „toch beperkt is qua inhoud?“. Of „dat we 

maar op een knopje zouden drukken?!“ We bevinden ons in de medische 

tak die het snelste ontwikkelt en waar technologische kennis en sociale en 

zorgkundige vaardigheden hand in hand gaan (om nog een eeuwige 

dooddoener te ontkrachten „technologen zijn typisch minder sociaal dan 

verpleegkundigen“). Het is dan ook niet alleen vanuit het voorzitterschap 

maar ook vanuit die passie voor het beroep dat ik verontwaardigd ben 

over het profiel dat werd opgesteld door het IFIC: het doet de complexiteit 

van ons beroep tekort! Neen wij zijn géén knopjesdrukkers, die geen 

kennis hebben van zorgkundige handelingen of enkel in aanraking komen 

met stabiele patiënten! Samen met de werkgroep Wetgeving van de VMBv 

zal ik dan ook alles op alles zetten om IFIC het profiel zo te laten aanpassen 

dat het past voor iederéén die werkt met toestellen in de medische 

beeldvorming, nucleaire geneeskunde, radiotherapie een 

echocardiografie. Of dat leidt tot een opname in categorie 15 zal afhangen 

van de wegingsscore, maar alles begint met een compleet profiel.   
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Ik wens u in naam van het hele bestuur 

heel prettige feestdagen en hoop u 

volgend jaar als lid weer te zien op een 

van onze activiteiten. Veel leesplezier! 

Collegiale groeten, 

Stephanie Bogaert - Voorzitter   
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Met de inclusie van radiotherapie in het KB en in de bacheloropleiding, is dit nieuw terrein 
voor de technoloog medische beeldvorming (TMB). Maar niet alle toestellen op een dienst 
radiotherapie zijn vreemd of nieuw voor de TMB; zo doet een PET/CT-scanner er dienst voor 
de radiotherapieplanning. Een praktische blik voor wie nog geen theoretische of praktische 
ervaring heeft met dit nieuwe terrein. 

Tekst: Yusuf Abdulrizak (eindredactie: Stephanie Bogaert) 

Foto: Yusuf Abdulrizak 

Contactgegevens: a_rizak@yahoo.com 

 

Inleiding 

Bij PET/CT wordt anatomische maar ook pathofysiologische informatie verkregen over 
tumoren, exact wat radiotherapeuten nodig hebben voor nauwkeurige planning van een 
effectieve radiotherapeutische behandeling. Wetenschappelijk onderzoek naar de gestegen 
effectiviteit van radiotherapieplanning op basis van PET/CT scans toont een betere definiëring 
van het doelvolume aan en een hogere mate van stagnering bij de tumoren. 

 

PET-CT specifieke aanpassingen voor radiotherapie 

Moderne radiotherapie biedt geavanceerde behandelingsopties zoals intensiteits-
gemoduleerde radiotherapie (IMRT), stereotactische radiotherapie en volumetrische 
boogtherapie (VMAT). Gebruik van PET/CT in de voorbereiding van dergelijk 
radiotherapeutisch bestralingsplan vereist absolute nauwkeurigheid. Daarom zijn diverse 
ondersteunende materialen beschikbaar om een juiste positionering van de patiënt en een 
goede match tussen het isocenter bij simulatie en behandeling te verzekeren (Fig. 1). 
 

 

ARTIKEL 

De rol van PET-CT in radiotherapieplanning 
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Yusuf Abdulrizak werkt in het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis in Amsterdam op de dienst Medische 

Beeldvorming en Radiotherapeutische 
technieken. Als consulent van de VMBv zal hij 

regelmatig eigen onderzoeksresultaten en 
praktische ervaring publiceren in Doorkijk 2.0. 

Figuur 1: Aanpassing aan PET/CT toestellen specifiek voor radiotherapeutische toepassing. 
(A) Laserbrug voor de gantry   (B en C) Patiënt ondersteuningssysteem met vlakke tafel uit 
carbonvezel waarop extra immobilisatie- en positioneringsmateriaal (bv. borstplank, 
thermoplastisch hoofdmasker, …) kan worden aangebracht.  (D) Extra grote gantry (min. 
70 cm) voor inclusie van immobilisatie- en positioneringsmateriaal 
Bron: https://www.researchgate.net/figure/PET-CT-adaptations-specific-to-radiation-
oncology-applications-A-RT-laser-bridge 
 



Bepalen van een planning target volume (PTV) met behulp van  PET/CT beelden 

De definiëring van de omvang en de vorm van het target volume is een van de belangrijkste 
stappen in de voorbereiding van het radiotherapeutisch behandelplan. De combinatie van 
metabole en anatomische informatie van PET/CT-beelden kan leiden tot een significant 
aanpassing van het PTV (Fig. 2). Met FDG-PET kunnen metabool actieve tumoren extra goed 
kunnen worden afgelijnd, vitaal tumorweefsel kan worden onderscheiden van niet-specifieke 
weefselveranderingen ten gevolge chirurgische of voorgaande radiotherapeutische 
behandeling. Daarnaast kan PET kan eventuele locoregionale uitbreiding of metastasen 
detecteren. Dit kan leiden tot een vergroting van het PTV met mogelijks een aanpassing van 
de gehele behandeling tot gevolg.  
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Figuur 2: CT (blauw) en FDG-PET (rood) Tumorvolume (GTV) en planning target volume (PTV, 
groen) contouren rond een longtumor. 
Bron: https://www.researchgate.net/figure/CT-blue-and-FDG-PET-red-gross-tumor-volume-
GTV-and-planning-target-volume-PTV_fig1_221924139 

Stralingsbelasting  
Het personeel - De doses die het personeel oploopt zijn voornamelijk afkomstig van het 
contact met de patiënt tijdens het toedienen van het radiofarmacon en bij de begeleiding van 
de patiënt na de injectie. De stralingsbelasting zou gereduceerd kunnen worden door gebruik 
van een automatisch injectiesysteem of door de PET-scans over meerdere verschillende 
medisch beeldvormers te rouleren. Het is belangrijk dat het personeel zo veel mogelijk 
afstand tot de patiënt houdt. 
De patiënt - Er is geen radioprotectiemiddelen voor de patiënt omdat er geen sprake is van 
dosislimieten, die niet overschreden mogen worden. Het uitvoeren van een onderzoek, 
waarbij een radioactieve verbinding wordt toegediend, moet uiteraard wel gerechtvaardigd 
zijn. 
De omgeving van de patiënt - Na het PET/CT-onderzoek is de patiënt is gedurende enige tijd 
zelf een stralingsbron voor zijn of haar omgeving. De uitwendig opgelopen dosis voor 
omstaanders is sterk afhankelijk van de hoeveelheid radioactiviteit die de patiënt geïnjecteerd 
kreeg, van de effectieve halveringstijd van het radiofarmacon, van de blootstellingstijd en de 
afstand tot de patiënt.  Doordat de patiënt een gedeelte van de toegediende dosis weer 
uitscheidt, bestaat er voor de huisgenoot ook een risico op inwendige besmetting.  Een goede 
hygiëne is  belangrijk om dit te voorkomen. Aan patiënten die een therapie met open 
bronnen hebben ondergaan, wordt bij ontslag een aantal leefregels meegegeven, die erop 
gericht zijn om de dosis voor huisgenoten te beperken.  
 
Nieuwe ontwikkelingen waarbij radiotherapie m.b.v. open bronnen wordt toegepast 
Toename van het aantal en de diversiteit aan maligne tumoren heeft geleid tot een enorme 
ontwikkeling en uitbreiding van het aantal types behandeling  door middel van radionucliden 
bv. Targeted Radionuclide Therapy en Radio-immunotherapie, beide radio-
immunotherapeutische behandelingen voor bv. B-cel non-Hodgkin lymfoom en Peptide 
receptor radionuclide therapie (PRRT) voor de behandeling van neuro-endocriene tumoren. 
Waarschijnlijk  kan het  gebruik van PPRT in combinatie met  radio-immunotherapie in de 
komende jaren een belangrijke rol gaan spelen in de behandeling van patiënten met kanker. 
Daarnaast gebeurt ook op grote schaal preklinisch onderzoek naar de ontwikkeling van 
nieuwe radiofarmaca met een hogere targetingspecificiteit en een betere therapeutische 
effectiviteit. 
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Griet Alleman, VMBv-verantwoordelijke voor 

internationalisering met EFRS-President Jonathan 

McNulty. 

 

EFRS  

Annual Meeting 2018 
Zoals elk jaar heeft de VMBv haar leden vertegenwoordigd op de Algemene 

Ledenvergadering van de European Federation of Radiographer Societies (EFRS), dit 

jaar op 16 en 17 november te Remscheid, Duitsland. Deze locatie was geen toeval, 

het is de geboortestad van Wilhelm Conrad Röntgen (27 maart 1845).  

Tekst: Griet Alleman & Stephanie Bogaert 

Foto: EFRS 
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“Working for Radiographers and  

Student Radiographers across Europe!”  

EFRS…wie zijn ze…wat doen ze…? 

De European Federation of Radiographer Societies (EFRS) vierde in november zijn 10-

jarig bestaan! De EFRS is sinds 2008 de Europese overkoepelende federatie van 

beroepsverenigingen die meer dan 100.000 aangesloten medisch beeldvormers, 

8000 studenten en 36 landen vertegenwoordigt. De voorbije tien jaar heeft EFRS – 

dat bestaat uit een internationaal bestuur - hard gewerkt om het beroep van medisch 

beeldvormer in Europa te vertegenwoordigen, te promoten, te ontwikkelen en te 

harmoniseren met het oog op medische beeldvorming van hoge kwaliteit en veilige 

radiotherapie.  

Jonathan McNulty: “The EFRS is built upon all the wonderful and dedicated 

radiographers who work tirelessly every day, delivering professional services 

to patients, educating and training radiographers, undertaking radiography 

research, and representing their colleagues at the local, national, and 

international levels. Radiography is multifaceted and multicolored jewel, with 

different branches aligned by a common dedication to the profession and the 

wish to ensure the safety of the patient. Having said that, it is essential that 

we continue to work hard to raise the profile of our profession.” 

Sinds 2008 is EFRS een steeds grotere vertegenwoordiger geworden van medisch 

beeldvormers in Europa in contacten en cooperaties met andere organisaties zoals 

• European Society of Radiology (ESR, de organisator van het ECR te Wenen) 

• Illinois State Society of Radiologic Technologists (ISRRT) 

• Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE) 

• International Atomic Energy Agency (IAEA) 
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• Europese Commissie, in het kader van ESCO, de meertalige Europese classificatie van 

vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen, een onderdeel van de Europa 2020-

strategie 

• European Institute for Biomedical Imaging Research (EIBIR) in het kader van de Europese 

alliantie voor radioprotectie research (EURAMED) 

• … 

Jonathan McNulty: “Earlier this year, following many years of lobbying, the EFRS 

announced a major step for radiographers in Europe when radiographers were finally 

granted recognition, by the European Commission European Skills, Competences, 

Qualifications and Occupations (ESCO), as ‘Professionals’ rather than as ‘Technicians and 

Associate Professionals’. We must build on this.” 

De EFRS wordt als vaste consultant uitgenodigd bij de opstart van Europese projecten bv. PiDRL 

(Pediatric Imaging Diagnostic Reference Levels). De EFRS brengt ook regelmatig documenten uit 

die nuttig zijn voor haar leden zoals het ‘Continuous Professional Development’ (CPD) –

programma met aanbevelingen en richtlijnen voor permanente beroepsontwikkeling (in de 

volksmond ook wel levenslang leren genaamd) om de theoretische kennis, praktische 

vaardigheden en capaciteiten die medisch beeldvormers verworven hebben te behouden, 

verder te ontwikkelen én te verbeteren met als ultieme doelstelling efficiënt en op een veilige 

manier te kunnen werken zodat de medisch beeldvormer de beste zorg aan de patiënt kan 

verlenen. Op die manier doen zij dus ook aan kwaliteitsverbetering van het beroep op Europees 

niveau. 

 

De VMBv was destijds medestichtend lid en dus van bij het begin vaste partner. Als lid van de 

VMBv bent u ook lid van de EFRS, daarvoor betaalt de VMBv jaarlijks een bijdrage van +/- 10 EUR 

per lid.  

 

Annual meeting  2018 - highlights 

Op de jaarlijkse meeting vergaderen vertegenwoordigers van alle aangesloten 

beroepsverenigingen om enerzijds te brainstormen en anderzijds internationale adviezen mee 

naar huis te nemen om toe te passen op nationaal niveau. Voor de VMBv is dit Griet Alleman, 

voor APIM Arnaud Tempels en Jean-Louis Greffe. Een overzicht van de hightlights die op deze 

tweedaagse Algemene Ledenvergadering werden besproken.  

• The European Diploma of Radiography 

• In een samenwerking tussen EFRS en de European Board of Radiology (EBR) 

ontwikkelde de educational wing van EFRS een certificaat dat een internationaal 

bewijs is voor de excellente kennis van de medisch beeldvormer.  

• Doelstelling van EFRS is harmonisatie van de standaard in medische beeldvorming 

en het beroep van medisch beeldvormer. Slagen verzekert dat de kennis van de 

medisch beeldvormer voldoet aan de minimum vereisten van EFRS, gebaseerd op 

het EQF Level 6 Benchmarking document (http://www.efrs.eu). Daarnaast verhoogt 

dit de mobiliteit van medisch beeldvormers in Europa.  Voor de deelnemer zorgt dit 

diploma voor toegevoegde waarde aan het CV. Je differentieert je ermee van andere 

kandidaten, zeker voor een internationale selectie. Dit internationaal erkende 

certificaat kan je internationale carrière een enorme boost geven! 

• Uiteindelijk zullen drie verschillende diploma’s behaalbaar zijn, allen onder de titel 

European Diploma in Radiography met subspecificatie Medical Imaging, Nuclear 

Medicine en Radiotherapy. Het allereerste (initieel exclusief Engelstalig) examen 

wordt georganiseerd op het European Congress of Radiology (ECR) op 27 februari 

2019 in Wenen. Men kan kiezen voorlopig slechts kiezen tussen twee examens 

(max. 15 deelnemers per 

 

 

 

 

 

 

http://www.efrs.eu/
http://www.efrs.eu/
http://www.efrs.eu/
http://www.efrs.eu/
http://www.efrs.eu/
http://www.efrs.eu/
http://www.efrs.eu/
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groep): uitsluitend medische beeldvorming (inclusief nucleaire geneeskunde) of 

inclusief radiotherapie. Voorwaarde tot deelname is een bachelordiploma van 

technoloog medische beeldvorming en een geldige erkenning om het beroep te mogen 

uitoefenen in eigen land. Mogelijks worden later ook de locaties waar men het examen 

kan afleggen uitgebreid. 

• Dit certificaat vervangt geenszins de opleiding die nationaal wordt aangeboden.  

• In een leven komt zo goed als elke mens wel eens in aanraking met een dienst medische 

beeldvorming. De EFRS Public Awareness Campaign in oktober had tot doel de competenties 

van de medisch beeldvormer bij het grote publiek bekender te maken. Daartoe werd 

gedurende meerdere weken door EFRS dagelijks een filmpje verspreid via de sociale media 

Facebook, Twitter en Instagram, waarop van alle dochterverenigingen de voorzitter of 

andere vertegenwoordiger een vaste boodschap insprak: “I am a radiographer from … . 

Radiographers provide high quality diagnostic services and deliver cancer treatments”. De 

campagne met foto’s én video’s heeft via Facebook 25.000 mensen bereikt! 

Jonathan McNulty: “We must make sure that, across Europe, radiographers raise their 

profile, and have a stronger voice, in healthcare circles, in education, in research, with 

national policies, and, most importantly, with patients and the general public. This is the 

focus of the recent EFRS public awareness campaign (#Radiographer2018). We want 

radiographers everywhere to be proud of their profession, to make sure that they always 

tell people that they are a radiographer, and also explain to people the important work 

we do. Think of the very important #HelloMyNameIs campaign and remember that 

together (as radiographers) everything is possible - be involved and make a difference!” 

• Brainstorm naar aanleiding van de Public and patient involvement campaign van de ESR 

Patient Advisory Group (PAG) die stelt dat alle zorg en communicatie met en over patiënten 

effectief en persoonlijk moet zijn onder de slogan “nothing about me, without me”. 

Aanleiding daartoe was een tekst met richtlijnen hiertoe, opgemaakt door de UK National 

Society Patient Public and Practitioner Partnerships within Imaging and Radiotherapy. De PAG 

en EFRS zal dit als basis gebruiken om een aantal actiepunten te formuleren. De 

vertegenwoordigers aanwezig op de annual meeting discussieerden alvast over hoe wij als 

individuele medisch beeldvormer de patiënt persoonlijk kunnen benaderen en betrekken 

tijdens zijn diagnostisch of therapeutisch bezoek en bij uitbreiding, hoe wij als 

beroepsvereniging de bevolking kunnen betrekken bij activiteiten en educatieve 

programma’s rond ons beroep bv. door een tijdsslot te voorzien voor een 

patiëntenorganisatie op een van onze congressen. En wat de rol van EFRS daarin zou kunnen 

zijn om te garanderen dat de stem van de patiënt in de toekomst wordt gehoord en 

geïntegreerd in de ontwikkeling van het beroep? To be continued! 

Links: EFRS Board en members met de campagne-poster op de annual meeting 2018. Rechts: Stephanie Bogaert, 

VBMv-voorzitter als vertegenwoordiger van de Vlaamse medisch beeldvormer in de EFRS Public Awareness 

Campaign, te zien op de Facebook -(video), Twitter- en  Instagram accounts van EFRS. 
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IN BEELD 

Scoop Symposium 2018 
Na 65 deelnemers op de eerste editie in 2017, wordt het SCOOP Symposium met 140 

deelnemers dit jaar al meteen een trekpleister voor medisch beeldvomers met interesse in 

radioprotectie en innovatie binnen hun vakgebied. De VMBv staat erop zelf een thema te 

kiezen voor het partim innovatie en daar specifiek de meest geschikte sprekers voor te 

inviteren. Artificiële intelligentie heeft zijn ingang gevonden in de medische wereld en zorgt 

aan een razend tempo voor een omwenteling. Het ideale topic! 

Tekst: Stephanie Bogaert 

Foto’s: Stef Geldof 

Vlnr. 1. Uitleg over de 

punctienaalden van 

hoofdsponsor RMS. 2. Banners 

van hoofdsponsors Medtronic 

en Siemens. Daarnaast is ook 

Stryker een hoofdsponsor en 

zijn Medicor, Guerbet, Qaelum 

en Bracco sponsors – waarvoor 

dank! Hun financiële 

ondersteuning helpt de prijs 

van onze events te drukken! 

Vlnr: 1. Onthaal door Jade Van de Vel en Sofie Vermeulen. Nieuwe shirts met het logo van de VMBv met het ook op een sterkere 

vorm van branding! 2. Warm onthaal met mini-ontbijt door Stef Geldof en Zoë Boute. 3. Geen aandacht zonder gevulde maag 

en een dosis cafeïne! 

 

“Heel interessant symposium, mooie opstelling 
van sprekers & informatie, voor mij de eerste 
maal dat ik kom. Ik overweeg zeker een 
lidmaatschap!” 

“Goed georganiseerde 
beroepsvereniging die de 
belangen van elke tak in 
de VMBv verdedigt!” 
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Links: Joke Raeymaekers – dit jaar nieuw in het bestuur en 

verantwoordelijk voor de administratie voor alle 

evenementen – was uw dagvoorzitter!  

Rechts: Stephanie Bogaert ,  voorzitter van de 

beroepsvereniging, kon er niet bij zijn om medische 

redenen maar bedankte met een videoboodschap 

persoonlijk voor de talrijke opkomst! 

Dank aan alle sprekers voor de boeiende presentaties!  (vlnr) 

1. Stralingsgeïnduceerde cataract, resultaten EURALOC-project: implicaties patiënt en personeel. Dr. Peter Covens – 

Diensthoofd Stralingsbescherming UZ Brussel 

2. Analyse van de medische beroepsmatige blootstelling aan ioniserende straling op nucleaire en radiologische diensten. Dhr. 

Dylan Callens – Technoloog medische beeldvorming (Winnaar Brachotprijs 2017) 

3. Artificial Intelligence... Wat is het? Wat kan het in de radiologie? Ir. Pieter Devolder – Projectingenieur dienst Radiologie UZ 

Gent 

4. De impact van Artificial Intelligence op de opleiding tot en het beroep van medisch beeldvormer. Robin Decoster, PhD – 

Technoloog medische beeldvorming en docent Odisee 

 

Het doet ons bijzonder veel plezier intussen een aantal vaste klanten te mogen verwelkomen, waarvoor dank, alsook een 

aantal voor elke technoloog medische beeldvorming bekende gezichten van de hogeschool: Dirk De Backer, manager van 

trainingscentrum IMAGO en Patrick Palmas, jarenlang docent die dit jaar verdiend met pensioen mocht. 
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Voor het eerst werden aan het einde van een evenement van de VMBv een aantal prijzen leden verloot waaronder gratis 
lidmaatschappen en cinematickets. In ruil daarvoor vroegen wij uw input: wat ziet u de VMBv op korte of lange termijn 
graag verwezenlijken? Een samenvatting van de inzendingen. 

Tekst: Stephanie Bogaert 

SYMPOSIA/CONGRESSEN 

• Organisatorisch - Méér  regionale symposia per jaar (VM symposium, avondsymposium, …) op méér locaties. 

Meer regionale bijscholingen (eventueel ’s avonds). 

• Wij zijn ons bewust dat er een enorme vraag is naar ‘dedicated’ congressen – opleidingsmomenten per 

modaliteit en dat dit ook meer deelnemers op de been zou brengen. Gezien het aantal modaliteiten 

betreft dit jaarlijks minimaal zeven congressen (incl. radioprotectie). Daarnaast worden nog specifiekere 

opleidingsmomenten gevraagd, bv. voor urgente medische beeldvorming. Het behoeft geen uitleg dat dit 

absoluut onhaalbaar is voor een vrijwillige beroepsvereniging. Het is pas sinds november 2017 dat de 

VMBv terug het Trefpunt Stralende Beroepen in eigen beheer organiseert – voorheen gaven we dit uit 

handen aan opleidingscentrum IMAGO. Eind 2017 organiseerden we voor de eerste keer het SCOOP 

Symposium. Het plan van avondsymposia lag al op tafel, maar momenteel zitten we qua organisatie van 

evenementen met de huidige bestuurssamenstelling even aan onze maximum capaciteit. Eerst deze 

twee events kwalitatief kunnen organiseren en dan zien we weer verder. 

• We moeten er ook over waken dat wetgeving en belangenverdediging onze core business blijft. We 

hebben echter wel kwaliteitsverbetering van het beroep in Vlaanderen opgenomen in onze missie en 

focussen daarom in onze opleidingsmomenten resoluut op het organiseren van symposia die passen in 

die missie, nl. radioprotectie en innovatie op het SCOOP Symposium en de blik van de medisch 

beeldvormer open houden of verruimen naar alle modaliteiten uit het vak tijdens het Trefpunt Stralende 

Beroepen. 

• Programma - Méér praktische voorbeelden, praktijkgerichte oefeningen direct toepasbaar in het werkveld. 

Meer lezingen door collega medisch beeldvormers over technische en organisatorische tips en ervaringen. 

• Wij zijn ons bewust van deze zich herhalende, relevante suggestie en benadrukken daarom vanaf het 

moment van invitatie bij elke spreker het belang de praktische toepasbaarheid voor ons publiek. De ene 

spreker houdt hier rekening mee, andere sprekers halen een bestaande presentatie uit de kast – dat is 

een beetje de willekeur waar wij geen controle over hebben. We trachten tegemoet te komen aan die 

noodzaak door zélf ons programma samen te stellen ttz. wij kiezen een centraal thema, stellen voor 

medisch beeldvormers nuttige onderwerpen op per modaliteit en zoeken en inviteren zéér gericht de 

meest geschikte spreker voor dàt onderwerp. Daarnaast vragen wij ook op elk symposium minstens één 

medisch beeldvormer om praktische ervaringen te delen bv. Nele Eecloo (TMB – SCOOP 2017 over 

radioprotectie op PET), Jolien Beeckmans (TMB – TSB 2018 over echocardiografie), Murat Köylu (VPK – 

TSB 2018 over interventionele radiologie), Dylan Callens (TMB – SCOOP 2018 over radioprotectie), Robin 

De Coster (TMB – SCOOP 2018 over artificial intelligence). 

• Programma - Meer opleidingen rond radioprotectie.  

• Met het SCOOP symposium probeert de VMBv hieraan sinds 2017 tegemoet te komen. De VMBv trekt 

resoluut de kaart van radioprotectie als vast thema op het SCOOP Symposium omdat elke medisch 

beeldvorming volgens de wet jaarlijkse navorming moet volgen. De opleiding is steeds geaccrediteerd 

door het FANC. Dit past dus binnen onze missie.  

• Implementatie van een quiz na de theoretische voorstellingen (als vb. namiddagworkshop) 

• Dit behoort tot de mogelijkheden en lag ook al op de bestuurstafel, maar dan moeten wij de presentaties van alle 

sprekers tijdig ontvangen en dat is niet altijd het geval, waar wij ook begrip voor hebben. Het is ook een niet te 

onderschatten extra opdracht voor het bestuur om alle presentaties vooraf door te nemen en daaruit vragen op te 

stellen. Voor de afgelopen editie van het SCOOP Symposium achtten we dat niet haalbaar. Leuk, dat zeker, maar 

even te veel balast. Daarom kozen we voor deze editie om jullie bijdrage in ruil voor een kans op een gratis 

lidmaatschap of cinematicket met als resultaat deze voor ons zeer nuttige suggesties.  
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• Een overzicht bieden van door het FANC goedgekeurde symposia voor verplichte navorming radioprotectie. 

• Alle opleidingen die geaccrediteerd zijn door het FANC kunt u terugvinden op hun website https://fanc.fgov.be. Kies 

voor professionelen > opleidingen > permanente vorming >  profiel ‘gemachtigde radiologie’ of ‘gemachtigde 

nucleaire geneeskunde’ of ‘gemachtigde radiotherapie’. Wij zullen deze nuttige link op onze website plaatsen. 

 

OPLEIDINGEN 

• Een opleiding voorzien voor blind positioneren om minder scopie te leren gebruiken. 

• De hogeschool Odisee organiseert jaarlijks opleidingsdagen blind positioneren voor alle medisch beeldvormers 

werkzaam op een dienst medische beeldvorming. Er zijn ook momenten voor radiologen en assistent-radiologen. In 

deze cursus leer je blind positioneren, inclusief alle informatie die je nodig hebt om deze procedures met zo weinig 

mogelijk stralingsbelasting uit te voeren, zoals het correct uitvoeren van procedures, correct toepassen van de 

technologie, gebruik maken van landmarks, handvaten voor beeldanalyse. Tevens krijg je de basisprincipes mee 

van technologie, beeldherkenning, beeldvorming. A.d.h.v. opgestelde skeletten, modellen, 3D-weergaven en 

tekeningen wordt jouw kennis over de musculoskeletale anatomie bijgestuurd. Deze is inmiddels nodig om het blind 

positioneren zo goed mogelijk toe te passen en onder de knie te krijgen. De radiologische XR procedures voor skelet 

krijg je theoretisch uitgelegd en mag je praktisch trainen in een skillslab met medestudenten en antropomorfe 

fantomen. Meer info en opleidingsdata: https://www.odisee.be/nl/permanente-vorming  

• Algemene technische opleidingsdagen organiseren voor verpleegkundigen die starten op een dienst Medische 

Beeldvorming en het gevoel hebben tekort te komen om kwalitatief te kunnen werken. 

• Voor wat betreft conventionele radiologie organiseert de hogeschool Odisee jaarlijks opleidingsdagen blind 

positioneren voor alle medisch beeldvormers werkzaam op een dienst medische beeldvorming, waarin ook de 

basisprincipes van technologie, beeldherkenning en beeldvorming aan bod komen. 

https://www.odisee.be/nl/permanente-vorming. Momenteel organiseert de hogeschool nog geen modules voor 

andere modaliteiten zoals NuGen, CT of MRI. We hebben gepolst bij de opleidingsverantwoordelijk van Odisee; dit 

academiejaar werken ze de laatste opleidingsfase van het nieuwe curriculum uit, volgend jaar is er terug wat 

ruimte voor het samenstellen van mogelijke navormingsmodules. Er zijn momenteel al ideeën en enkele docenten 

die enthousiast zijn, maar het financiële plaatje moet nog uitgehelderd worden met de dienst financiën van Odisee.  

De opleidingsverantwoordelijke houdt de VMBv op de hoogte. Mocht de VMBv technische opleidingen organiseren 

zouden wij wellicht ook terugvallen op de docenten van Odisee – die dan begrijpelijkerwijze zouden verkiezen dit in 

eigen beheer te organiseren.  

 

ORGANISATIE 

• Een deftige lidkaart voorzien, niet een gewoon visitekaartje. 

• Sinds vorig jaar voorziet de VMBv een lidkaart. Het ontbreekt ons echter aan een nuttige invulling voor die kaart. 

We overwegen een extra ledenvoordeel op onze evenementen op vertoon van de lidkaart. U mag ons gerust 

contacteren als u suggesties heeft over wat een ‘deftige’ lidkaart meer is dan een eenvoudige kaart op naam en 

datum, via ledenadministratie@vmbv.org .  

• Graag het beroep van de TMB meer in de bekendheid brengen bij het grote publiek. 

• Het is inderdaad zo dat de opleiding tot TMB niet bekend is bij het brede publiek en de uitleg vaak onthaald wordt 

op een groot vraagteken. Lopende acties: In oktober nam de VMBv deel aan de Public Awareness Campaign van 

EFRS. Daarnaast zal EFRS een aantal guidelines uitbrengen om ons beroep beter kenbaar te maken bij het grote 

publiek (zie artikel EFRS). Op vrijdag 21 december 2018 promoot de VMBv het beroep op de beurs Job@Brussels. 

Verdere suggesties zijn welkom op ledenadministratie@vmbv.org . 

• Graag de Internationale dag van de radiologie (IDoR) promoten op alle diensten MB (NG, RT, RX) en in de media. 

• De VMBv heeft vorig jaar voor het eerst een kleine actie opgezet met de vraag (via Doorkijk 2.0 en herhaaldelijk via 

de sociale media) om een uitzonderlijk medisch beeldvormer te nomineren voor de eerste IDoR-Vlaanderen prijs 

(gratis lidmaatschap voor jaar nadien, interview in Doorkijk 2.0). Hierop kwam ondanks herhaalde oproep geen 

enkel antwoord.  Met een groeiend ledenaantal en meer volgers op onze facebookpagina hopen wij deze actie in 

2019 met positief gevolg te herhalen. 

• In 2019 plannen wij de informatie betreft de campagne te verspreiden naar alle hoofden van alle diensten MB, Rth 

en echocardiografie met de vraag die dag ook de medisch beeldvormer in de bloemetjes te zetten en dit niét 

gemakshalve gelijk te schakelen met de Dag van de Verpleegkundige. Het is een goede suggestie om dit in de pers 

onder de aandacht te brengen. Iets voor onze ledenadministrator om over na te denken… 
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KWALITEITSVERBETERING VAN HET BEROEP 

• Meer technologen medische beeldvorming die de toestellen in medische beeldvorming bedienen op het 

operatiekwartier, wat nu vaak gebeurt door verpleegkundigen.  

• Hier moet eerst de oorzaak onderzocht worden: zijn de aanwerfkansen niet gelijk verdeeld met een 

verpleegkundige die binnen het OK ook nog andere taken op zich kan nemen of zijn technologen minder 

geïnteresseerd in deze job-inhoud in vergelijking met andere dienst waar ze terecht kunnen? Hoe dan ook zijn 

verpleegkundigen gerechtigd deze toestellen te bedienen. 

• Gelijkstellen van standaardprocedures op CT in gans België, ontwikkelen van een forum voor universele basisprocedures 

van ALLE onderzoeken (RL, NG, MRI, CT). 

• Vanuit de praktijk begrijp ik uw frustratie. Zelfs op één dienst zijn vaak verschillende procedures te hanteren, 

afhankelijk van de radioloog van dienst. Laat staan dat er uniformiteit zou bestaan in België. Dat is ook niet het 

geval in Europa noch globaal, wat voor reviews, vergelijkende studies en meta-analyses tot problemen leidt. Een 

uniform procedureboek voor elke modaliteit op globale schaal zou de hemel op aarde zijn, maar daar staan we nog 

héél ver van af. Erkenning van uw bezorgdheid? Zeker! Is de VMBv de instantie bij uitstek om dit op te lossen? Het 

idee past zeker binnen onze missie van kwaliteitsverbetering, maar gezien de grootsheid van dit masterplan, de 

betrokkenheid van het aantal partners, de tegenstelling in belangen en de vereiste kennis, de benodigde ICT-

infrastructuur en kostprijs voor een platform: neen. Wat betreft MRI bv. zou het in eerste instantie aan alle MR-

fysici van Vlaanderen zijn om zich te verenigen en een uniform beleid uit te stippelen – dat mogelijks botst op de 

intenties van de radiologen, verschillen in software of hardware, updates en upgrades, … . De optimale sequentie 

zal dan nog steeds per centrum verschillen. Elke aanpassing aan een protocol moet dan ook in de breedte 

doorgevoerd worden, waarvoor coördinatoren nodig zijn voor continue opvolging. En dit dan voor elke modaliteit. 

Van bovenaf zou alvast een pak makkelijker zijn, als van het Europese niveau een opdracht kwam die nationaal kon 

uitgerold worden. De VMBv is aangesloten bij EFRS maar zelfs zij zijn dit niet machtig omdat in veel landen – zoals 

België – de TMB nog niet de functie is die de verantwoordelijkheid van sequentieoptimalisatie mag dragen. Er 

bestaat een voorbeeld mbt. Arterial Spin Labelling. Daarvoor is door een werkgroep van wereldexperts (waaronder 

Prof. Xavier Golay UCL Londen, Prof. Eric Achten UGent, …) een white paper ontwikkeld die de ideale parameters 

beschrijft voor ASL. De ontwikkeling heeft 4 jaar geduurd. Voor één sequentie van één modaliteit. En laat het een 

illusie zijn dat die overal in Europa toegepast wordt. Dat neemt niet weg dat uniformisering van protocollen op 

Europees niveau wel in de pijplijn zit en een streven is geworden. Maar het is een beetje zoals ‘verbeter de wereld, 

begin bij jezelf’. Eerst maar eens ziekenhuisbreed alle protocollen uniformiseren, vervolgens binnen het 

ziekenhuisnetwerk, … Dit kan echter ook gaan over andere handelingen dan de technische instelling, zoals bv. de 

voorbereiding van een patiënt voor een MRCP. Bij het ene ziekenhuis gebeurt dat met verdund gadolinium per os, 

anderen laten patiënten ananassap drinken, nog andere bessensap, … We vinden dit echter een hele goede 

denkpiste, waar heel Vlaanderen bij gebaat zou zijn indien men bereid is mee te werken – mogelijks een goed 

thema voor een bachelorpoef van Odisee, een masterproef of PhD voor iemand met een achtergrond medische 

beeldvorming. 

 

WETGEVING 

• Strengere controle op loodschorten (jaarlijks) van buitenaf (bv. FANC) of door systematische controle op de afdelingen 

(elke 3 maand). 

• Dit is inderdaad een taak van het FANC. Met de herziening van de fysische controle en de introductie van de nieuwe 

functie van Radiation Protection Officer (RPO) zal per dienst een personeelslid worden aangesteld dat onder andere 

controle op loodschorten toepast. Het FANC zal onaangekondigde audits uitvoeren. De VMBv was betrokken bij het 

proces van de herziening en zat mee aan tafel. Meer info vindt u op 

https://fanc.fgov.be/nl/professionelen/regelgevende-projecten/regelgevend-project-herziening-fysische-controle  

• Méér controle in regionale ziekenhuizen wat betreft de verplichte permanente vorming radioprotectie.  

• Alle werknemers die beroepsmatig ioniserende stralingen gebruiken voor diagnostische en therapeutische 

doeleinden zijn verplicht de opleiding stralingsbescherming te volgen,  ingericht door instanties zoals Odisee, 

UGent, HO Gent, … . De permanente vorming die moet worden gevolgd bedraagt 50 – 60 uren, afhankelijk van de 

dienst van tewerkstelling. De toewijzing van personeelsleden aan deze opleiding is de plicht van de werkgever. Dat 

niet alle ziekenhuizen hieraan voldoen is ronduit schrijnend. Controle hierop is de taak van het FANC, zijnde 

steekproefgewijs. De VMBv is zich bewust van het gebrek aan controle – daarover heeft de VMBv al meermaals 

haar bezorgdheid geuit naar het FANC toe. Het is een federaal probleem van financiële en logistieke tekorten. Véél 

ziekenhuizen, véél diensten, weinig controleurs, … waar de oplossing niet meteen in zicht is. We zullen zeker 

nogmaals polsen wat het beleid is voor 2019 en uw voorbeeld daarbij meegeven als bewijs van noodzaak. 
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• IFIC - Een correct functieprofiel bekomen ongeacht op welke dienst MB je werkt (angio, interventionele, conventionele, 

NG, RT, …).  

• De VMBv breidt op dit moment het in juli voorgestelde profiel uit in samenwerking met Odisee, VVRO en een aantal 

ervaringsdeskundigen uit het werkveld zodat elk deelgebied van het werkveld geïncludeerd is. Na finalisering zal dit 

gedeeld worden met de leden, open voor suggesties zodat we dit profiel kunnen voorleggen in de onderhoudsfase. 

• IFIC – Verhoging van het loon tot klasse 15, wat ons betreft een correct loon. 

• De VMBv zal in de onderhoudsfase het volledige profiel voorleggen aan IFIC. Gezien dit een pak uitgebreider is dan 

het door IFIC opgestelde profiel - wat een complete onderschatting was - is het logisch dat dit profiel hoger 

gescoord zal worden. Of deze score dermate verhoogt dat ze binnen klasse 15 valt, is af te wachten. Dit is een 

objectief gegeven en kan niet subjectief beïnvloed worden. 

• Graag een gelijkgeschakeld statuut voor de TMB en VPK op medische beeldvorming. 

• Binnen het systeem van functieclassificatie door IFIC kan de verpleegkundige die werkt op medische beeldvorming 

dezelfde functie toegewezen krijgen als de TMB – daar is het systeem nu net voor bestemd; dit dient correct te 

worden toegepast door de ziekenhuizen. 

• Graag een Bijzondere beroepstitel (BBT) voor de TMB. Dit gespecialiseerde beroep vereist een aanzienlijke kennis en is 

risicovol omwille van het stralingsrisico.  

• Door de progressieve inwerkingtreding van de sectorale functieclassificatie en van een nieuw loonmodel voor de 

federale verzorgingsinstellingen in 2018, werden de premies voor de erkenning van titels en bijzondere 

beroepsbekwaamheden (BBT en BBK) geïntegreerd in de nieuwe loonschalen. Daarom dooft het huidige systeem 

van premies voor BBT en BBK uit. Er worden geen nieuwe beroepstitels meer gecreëerd. 

• Graag overal toepassing van de stralingspremie. 

• Dit is zeker een werkpunt gezien de differentiatie tussen de verschillende ziekenhuizen: een aantal werkplaatsen 

bieden dit standaard aan maar de meerderheid van het personeel in Vlaanderen/België ontvangt deze premie niet.  

• Graag een éénduidige wettelijke regeling omtrent de verpleegkundige handelingen voor medische beeldvormers. 

• De handelingen die mogen gesteld worden door de technoloog medische beeldvorming zijn eenduidig bij wet 

geregeld door het KB van 22 december 2017 Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de 

kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van technoloog medische beeldvorming en houdende 

vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een 

arts kan worden belast. De TMB mag géén verpleegkundige handelingen stellen, dit mag enkel door een 

gediplomeerd verpleegkundige volgens KB van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische 

verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door de arts aan beoefenaars van de 

verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van de uitvoering van die verstrekkingen en 

handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen. 

• Graag concrete informatie geven ivm KB-wijzigingen en de gevolgen ervan – dit blijft een heel onduidelijk gegeven.  

• De handelingen die mogen gesteld worden door de technoloog medische beeldvorming zijn bij wet geregeld door 

het KB van 22 december 2017 Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de 

uitoefening van het beroep van technoloog medische beeldvorming en houdende vaststelling van de lijst van de 

technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een arts kan worden belast. Ten 

opzichte van het KB van 1997 mag de TMB nu ook toestellen bedienen voor radiotherapie en echocardiografie. 

Hiervoor heeft de VMBv jarenlang geijverd in de Nationale (huidige Federale) Raad en Technische Commissie voor 

Paramedische Beroepen. 

• Wij lichten de wijzigingen van de wetgeving uitgebreid toe in de nieuwsbrieven en in Doorkijk 2.0 – ons tijdschrift 

waarmee we leden informeren. Na het verstrijken van de jaargang kunnen ook niet-leden deze vrij inzien op onze 

website via https://www.vmbv.org/vereniging/vereniging-doorkijk-2-0/ . Een uitgebreide sectie over de ARBIS-

wetgeving vindt u in Doorkijk 2.0 van december 2017. Een volledig hoofdstuk werd gewijt aan de wijzigingen van 

het KB in Doorkijk 2.0 van maart 2018.  

• We zullen werk maken van samenvattingen van deze wijzigingen op de website, zichtbaar voor het publiek. 

• Aanpassing van het KB van de TMB zodat zij ‘s nachts wettelijk mogen bijspringen op verpleegeenheden. Het ziekenhuis 

kiest ervoor om eerder VPK aan te nemen die dit wettelijk gezien mogen combineren met het werk op spoedradiologie. 

• De handelingen die mogen gesteld worden door de technoloog medische beeldvorming zijn bij wet geregeld door 

het recent aangepaste KB van 22 december 2017. Indien u tijdens dag- en of nachtdiensten verpleegkundige 

handelingen moet stellen van uw werkgever, dan overtreedt uw werkgever de wet, en helaas - want vaak gebeurt 

dit onder druk - u ook.  Het is onze taak u daarop te wijzen in onze missie van bescherming van het werkveld. 

Bescherming bieden betekent echter niet dat de wet wordt aangepast om tegemoet te komen aan overtreding,   
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• tenzij passend bij het beroep. Op diensten radiotherapie en echocardiografie werkten technologen medische 

beeldvorming jarenlang illegaal. Gezien de taken passen bij de beroepskeuze heeft de VMBv met succes geijverd om 

deze handelingen op te laten nemen in het KB van de TMB (22/12/2017). Wij wéten dat technologen medische 

beeldvorming worden ingezet bij reanimaties op spoed, bij lijktooi, … enz. en hoewel wij uw frustratie begrijpen en 

delen dat de technoloog hierdoor benadeeld wordt bij rekrutering, kan hiervoor géén ruimte gemaakt worden in het KB 

van de TMB die intrinsiek aan de opleidingsinhoud en beroepskeuze thuishoort op een medisch-technische dienst zoals 

medische beeldvorming, NuGen, radiotherapie of echocardiografie.  

• Graag voordelen en een mooi omkaderd statuut voor een lange loopbaan en een uitloopbaan die fysiek haalbaar is. 

• In mei 2018 werd in de media een lijst bekendgemaakt met ‘zware beroepen’: mensen met een zwaar beroep zouden 

vroeger met pensioen kunnen gaan en zouden een gunstigere pensioenberekening krijgen. In de zorgsector wordt 

verpleegkundig en verzorgend personeel erkend als zwaar beroep. Bestuurslid Sofie Vermeulen die zetelt in de 

Technische Commissie voor Paramedische Beroepen volgt op de voet dat ook de technoloog medische beeldvorming 

wordt opgenomen in de sectie ‘zware beroepen’. 

 

BACHELOROPLEIDING TMB 

• Graag een nauwere samenwerking met de hogeschool Odisee. En dit om een betere opleiding te creëren, een tweede school 

voor de opleiding op te richten op een andere locatie in Vlaanderen dan Brussel, de opleiding te verlengen tot vier jaar met 

méér stages, een masteropleiding in België organiseren die te combineren is met een job.  

• Betreft de samenwerking – Cfr. Nieuwsbrief afgelopen november 2018, de VMBv heeft een goede verstandhouding 

met Odisee. Zij hebben ons betrokken bij verkennende gesprekken voor de hervorming van de opleiding, wij worden 

uitgenodigd voor visitaties mbt studie- en examenlast, … We zetelen samen in de erkenningscommissie TMB. De VMBv 

reikt jaarlijks de Marcel Brachotprijs uit.  

• Het is goed te weten wat er leeft onder de studenten, de ervaringsdeskundigen van de opleiding. De opgesomde taken 

zijn opdrachten voor de hogeschool; daarom heb ik overlegd met de opleidingsverantwoordelijke. De wensen van de 

hogeschool liggen veelal in dezelfde lijn als die van de studenten maar de eindbeslissing ligt bij de overheid. Extra 

lobbywerk van de VMBv bij de hogeschool heeft geen zin. Betreft de uitbreiding naar een andere locatie - De school 

heeft een enorme infrastructuur, één van de duurste in het land en ver daarbuiten; dit is niet zomaar te kopiëren naar 

een tweede campus. Theoretische lessen zouden op een 2de locatie kunnen gegeven worden, maar geschikte docenten 

zijn er ook niet bij de vleet. Maar het belangrijkste obstakel: de overheid heeft een moratorium gezet op de aanvraag 

van nieuwe opleidingen of afstudeerrichtingen, er kunnen geen nieuwe opleidingen meer opgestart worden, dus ook 

geen tweede opleiding Medische Beeldvorming. Betreft de uitbreiding van de bacheloropleiding tot 4 jaar of 

organisatie van een masteropleiding - Een professionele bachelor is steeds drie jaar, dit is decretaal bepaald door de 

het ministerie van Onderwijs; daar kan Odisee als onderwijsinstelling niets aan veranderen hoewel ook zij het wenselijk 

vinden dat de opleidingsduur 4 jaar zou worden. In Vlaanderen houdt men de deur toe voor professionele masters. 

Voor Verpleegkunde is er op beide vlakken een uitzondering gekomen, maar de gelden die gebruikt worden om dat 

vierde jaar te financieren moeten komen van de afbouw van de banaba Verpleegkunde. Het ene moet wijken voor het 

andere. Ter vergelijking, de opleiding tot TMB kon er pas komen nadat de bachelor in de kinesitherapie aan Odisee, 

toen nog EHSAL werd afgeschaft. Er is geen budget bij de overheid om dit mogelijk te maken voor andere opleidingen. 

Wilt u zich onderscheiden binnen het werkveld, dan adviseert de VMBv u tot het behalen van het European Diploma of 

Radiography (zie artikel EFRS). 

• Graag méér uitleg geven aan studenten TMB over de werking van de VMBv en wat zij voor hen kan betekenen. 

• In november 2017 en 2018 kwam een bestuurslid de werking en het belang van de VMBv uitvoerig verslaan bij de 2de 

jaarsstudenten van de opleiding TMB. Dat betekent dat de huidige 2de en 3de jaarsstudenten zijn ingelicht. In december 

zal de VMBv ook een promotiepraatje houden op Job@̄Brussels voor de 3de jaarsstudenten. Daarnaast zijn de voorbije 

twee jaar flyers verspreid voor registratie voor het gratis lidmaatschap; slechts de helft van het huidige aantal 

studenten heeft zich hiervoor geregistreerd. Voor het 2de SCOOP Symposium reikten we voor het eerst gratis tickets uit 

voor studenten. Door de lage participatiegraad gingen niet eens alle 9 tickets de deur uit, ondanks de flyers die we via 

de docenten aan elke student lieten bezorgen. We hechten veel belang de kennis van de student over de VMBv – 

gezien dit in het verleden slechts een vaag bekende term was en zullen op de studentenpagina op onze website meer 

info plaatsen. 

Dank voor een aantal mooie suggesties! Om deze doelstelling te realiseren, zijn wij nog steeds op zoek naar gemotiveerde 

bestuursleden (zie pg. 22)! Een heel aantal zaken zijn reeds behandeld, maar de informatie stroomt misschien nog onvoldoende 

door, vooral naar niet-leden. Een werkpunt. 

 

 

 

 

 

 



IFIC update 

 

 

In 2018 werd de nieuwe sectorale functieclassificatie ingevoerd in de 

federale gezondheidsdiensten, gekoppeld aan een nieuw loonmodel met 

verloning op basis van wegingen. Dit ging gepaard met veel commotie, niet 

in het minst bij het bestuur van de VMBv dat vooraf nooit geconsulteerd 

werd. Dat in het functieprofiel van de technoloog medische beeldvorming 

niet eens rekening werd gehouden met de uitbreiding van de toevertrouwde 

handelingen zoals gepubliceerd in het KB van 22/12/2017 is onbegrijpelijk 

en frustrerend! Bovendien passen ziekenhuizen de toewijzing toe naar eigen 

willekeur. De regelmaat is totààl zoek. Chaos, onbegrip en vragen zijn het 

resultaat. U tekende dan ook massaal beroep aan, zowel intern als extern, 

met een niet mis te verstane boodschap aan de overheid: die van een gebrek 

aan inzicht in de complexiteit van ons beroep! Maar de macht van een 

individu is beperkt – intern beroep werd meestal afgekeurd en we zien dat 

IFIC ook voor het extern beroep een standaard negatief antwoord verstuurt, 

zij het met enige vertraging gezien zij overstelpt zijn met veto’s. Dit zijn de 

eerstvolgende actiepunten van de VMBv. 

Tekst: Stephanie Bogaert 

Foto’s: Stef Geldof 
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EERSTKOMENDE ACTIES 

1. Uw beroepsvereniging – in deze materie vertegenwoordigd door Jade Van de Vel en 

Sander Vandenwyngaert (voorheen Willem D’Herde – zie foto) - verenigt zich onder 

leiding van Pierre Seeuws, voorzitter van Ergotherapie Vlaanderen, met een aantal 

partners die dezelfde gebreken ondervinden, onder het motto ‘samen sterk’. Als lid 

geven wij u graag inzage in de brief met bezwaren en een eis tot betrokkenheid in de 

onderhoudsfase als volwaardige gesprekspartner naast werkgevers en vakbonden, die 

aangetekend verstuurd werd naar IFIC en minister Maggie De Block. Wij hopen op een 

spoedig antwoord – wat al een vooruitgang zou betekenen op de aangetekende brief die 

de VMBv deze zomer verstuurd waarop nooit enig antwoord van IFIC kwam! 

2. In de onderhoudsfase zal de VMBv aan het IFIC een compleet functieprofiel voorleggen. 

Dit profiel wordt uitgebreid ten opzichte van de eerste versie die in juli naar onze leden 

werd gestuurd zodanig dat het profiel past bij elke medisch beeldvormer die werkt op 

eender welke dienst MB (conventionele, CT, MRI), NuGen, radiotherapie of 

echocardiografie evenals wie kwaliteitscontroles doet. Dit gebeurt in samenwerking met 

Odisee, de VVRO en ervaringsdeskundigen uit verschillende takken van het werkveld. Dit 

profiel zal zo snel mogelijk aan alle leden worden voorgelegd ter inzage en ter aanvulling. 



Brussel, 29 november 2018 

  

Aan Mevrouw Gaëlle Troukens 

Directeur IFIC 

Sainctelettesquare 13-15  

1000 Brussel 

  

 Betreft: implementatie van het IFIC barema-systeem 

  

 Geachte Mevrouw Troukens, 

   

Sinds de start van de implementatie van de IFIC barema in april 2018 worden de beroepsverenigingen van zorgverstrekkers overspoeld door hulpvragen van 

collega’s uit het werkveld. De onrust is groot, heel wat zorgverleners voelen zich sterk ondergewaardeerd en miskend in hun expertise en competenties. 

Aanvankelijk was de teneur van hun vragen en opmerkingen eerder grimmig, omdat zij dachten dat wij dit barema-systeem mee hadden onderhandeld. 

  

Het overgrote deel van de opmerkingen betreft de functieomschrijving. Deze stuiten op ongeloof en worden ervaren als onvolledig, verouderd en niet conform 

de dagelijkse realiteit op de werkvloer. Daar sluiten ondertekenende beroepsverenigingen zich volledig bij aan. 

Op basis van de functieomschrijving worden de beroepen “gewogen”. Maar voor ons en de sector is deze weging helemaal niet duidelijk en soms zelf arbitrair 

en discriminerend. Wat blijkbaar voor het ene beroep “meeweegt” wordt niet in rekening gebracht voor het andere. Informatie over de wegings-criteria is 

nergens te vinden en wordt niet ter beschikking gesteld. Er is eveneens, met uitzondering van een paar beroepen, geen differentiatie-mogelijkheid binnen de 

beroepen: opleiding, (permanente) vorming, functies (met uitzondering van diensthoofden) worden niet erkend en/of verloond, hetgeen volgens ons in strijd is 

met de komende “wet op de kwalitatieve praktijkvoering” 

  

Onze beroepsverenigingen hebben de individuele zorgverstrekkers zo goed als kon ondersteund bij hun intern en extern beroep. Daarbij konden de 

werknemers rekenen op het begrip en de sympathie van heel wat (HR-) directies. 

Gezien hun motivatie voor het intern en extern beroep quasi steeds gebaseerd is op het weerleggen van de IFIC functieomschrijvingen, merken we dat dit 

beroep systematisch onontvankelijk verklaard wordt. De werknemers kunnen slechts beperkt, met uitzondering van bijlage 3,  aanpassing van de 

functieomschrijving vragen, dit gebeurt via een “onderhoudsprocedure”, een procedure waarbij enkel werkgevers en vakbonden betrokken zijn. 

  

Onze beroepsverenigingen staan achter het systeem van verloning volgens competenties en verantwoordelijkheden en een hieraan gekoppelde weging. Echter, 

de basis voor deze weging, de functieomschrijving, anno 2018 ontoereikend en incorrect. 

Eén van de sleuteltaken van de beroepsverenigingen is het bewaken, verdedigen en bevorderen van de kwaliteit, de inhoud en de uitvoering van het beroep. 

Wij zijn echter geen gesprekpartners binnen het PC 330 en het PC 330.10. Wij zijn van mening dat daar de oorzaak ligt van het probleem van de 

functieomschrijvingen. 

Wij vragen als beroepsverenigingen een herwerking van de functieprofielen, en we wensen daarover op een constructieve en positieve manier samen te 

werken met IFIC. Daarom zijn wij zo vrij om u onze volgende standpunten en vragen voor te leggen: 

 

1. Tijdens de onderhoudsprocedures dienen de beroepsverenigingen per beroepsgroep als formele partner betrokken te worden. 

2. Referentiefuncties moeten worden uitgebreid over alle beroepsgroepen over alle sectoren heen, dit geeft ruimte tot specialisatie en maakt andere sectoren 

dan ziekenhuizen aantrekkelijker. 

3. Veranderen van dienst binnen hetzelfde ziekenhuis of werkgever moet het behoud van het recht niet in IFIC te moeten meestappen behouden blijven (dit is 

momenteel het geval). 

4. Functieprofielen die reeds werden bijgewerkt of opgemaakt door de beroepsverenigingen moeten dienen als instrument bij de herweging van de 

profielen  en het toevoegen van nieuwe functies 

5. Een exacte telling van het aantal dossiers dat werd ingediend, op elke procesniveau, alsook de reden waarom dossiers onontvankelijk werden verklaard. 

Nogmaals benadrukken we hiermee de wens om de transparantie binnen IFIC te vergroten en het vertrouwen van het werkveld terug te winnen. Het 

individuele beroepsdossieris immers een signaal van de individuele zorgverstrekkers. 

  

Op basis van deze vijf thema’s wensen wij met u in overleg te gaan. 

In de hoop op een positief antwoord en een constructieve samenwerking, groeten wij u, 

  

Met de meeste hoogachting, 

 

Pierre Seeuws 
Voorzitter Ergotherapie Vlaanderen 
voorzitter@ergotherapie.be  
gsm: 0472/10 00 02 
p/a Gentpoortstraat 62 bus – 9800 Deinze 
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Ondertekenden mee deze brief:  

 

Stephanie Bogaert 

Voorzitter VMBv - Vereniging van Medisch Beeldvormers 

  

Rian van Schaik 

Voorzitter Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten 

   

Marlene Reyns  

Voorzitter Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen  

   

Carine Haemels 

Voorzitter Belgische Vereniging der Podologen 
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Peter Bruynooghe 

Voorzitter AXXON,Physical Therapy in Belgium 

 

Koen Lowet 

Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen 

Gedelegeerd bestuurder 

  

Ellen De Wandeler 

NVKVV, Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen  

Algemeen coördinator NVKVV  

 

Alexander Witpas 

Voorzitter Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw 

  

 

FAQ 

Vraag: Een verwachting van het beroepsveld naar de VMBv toe is het functieprofiel van TMB 

te verheffen van klasse 14 naar 15. Kunnen jullie dat realiseren? Want dat verdienen wij toch? 

>> Antwoord: In de eerste plaats zullen wij eisen van IFIC dat zij de inhoud van het 

functieprofiel naar waarheid uitbreiden en completeren volgens het voorstel van de 

VMBv. Logischerwijze zal dat resulteren in een hogere wegingsscore die mogelijks 

resulteert in klassering onder klasse 15, maar dat is géén garantie. Het is en blijft de 

eindscore die objectief zal bepalen of de TMB uiteindelijk in klasse 14 blijft of overgaat 

naar klasse 15. Wij doen er dan ook alles om het profiel naar waarheid zo uitgebreid 

mogelijk te maken en dit door IFIC correct te laten scoren. 

Vraag: Blijven we in klasse 14, is dan alle heisa en moeite voor niets geweest?  

>> Antwoord: Neen! De TMB moét correct naar waarde geschat worden. Het huidige 

functieprofiel doet afbreuk aan de ware inhoud van ons beroep, getuigt van weinig 

respect en dat moét hoe dan ook gecorrigeerd worden. 

Vraag: ik ben niet tijdig (binnen de 8 dagen) ingestapt nadat ik een negatief antwoord kreeg 

op mijn extern beroep, maar wil nu toch overstappen… Of misschien als het profiel van de 

VMBv wordt aanvaard? Kan dat dan nog? 

>> Antwoord: U kunt nog instappen maar dit kan pas bij het begin van fase 2 – na de 

onderhoudsfase. Daarvoor is nog geen datum bekend. 

 

 
Willem D’Herde (links) ziet om privéredenen af van de opdracht binnen zijn functie wetgeving wat betreft IFIC. Willem kreeg 

sinds oktober al versterking van bestuurslid Jade Van de Vel (midden) en zal nu op de barricade extra worden bijgestaan 

door haar collega op de werkvloer, TMB Sander Vandenwyngaert (rechts) die uitsluitend voor die hoedanigheid aansluit bij 

het bestuur, werkgroep wetgeving. Willem behoudt voorlopig zijn zetel in de Federale Raad van Paramedische Beroepen tot 

opvolging verzekerd is. Bedankt Willem, Jade en Sander! 

 

“Wij zijn klaar om opbouwend samen te werken met IFIC!” 



MARCEL BRACHOT PRIJS 2018 
Uitgereikt voor de beste bachelorproef TMB van AJ 2017-2018 Odisee 

 Op vrijdag 7 december 2018 tijdens de Plechtige Proclamatie van de professionele bachelor tot 
technoloog medische beeldvorming, reikte de VMBv naar jaarlijkse gewoonte de Marcel 
Brachotprijs uit aan de schrijver van de beste bachelorproef. In dit geval schrijvers, de bachelorproef 
is de laatste jaren op een uitzondering na een gedeelde taak, wat een extra uitdaging maar zeker 
ook een leerervaring met zich meebrengt. De hogeschool maakt een preselectie, waaruit de VMBv 
de finale winnaar kiest; dit kan maar is niet noodzakelijk het werk met de hoogste punten. De VMBv 
kiest op basis van kwaliteit, innovatie en toepasbaarheid op het werkveld. Sarah Loeys en Linde 
Pollet wonnen de geldprijs van 250 EUR en één jaar gratis lidmaatschap van de beroepsvereniging 
voor hun eindwerk met als titel ‘Dosimetrie bij lage dosis CT onderzoeken van de extremiteiten 
vertrekkend vanuit het traumaprotocol op projectieradiografie’. 

Tekst: Sarah Loeys en Linde Pollet  

(Interne promotor Odisee: Dhr. Hans François / Externe begeleiders: Prof. Hilde Bosmans, Hoofd 

Medische Fysica & Kwaliteitscontrole UZ Leuven & Dhr. Walter Coudyser (Clinical Trial Assistent UZ 

Leuven) 

Titelfoto: Odisee 

 
Probleem & doelstelling/vraagstelling 

In deze bachelorproef werd onderzocht of het aanvaardbaar is om een verschuiving te maken van de 

standaard namelijk projectieradiografie naar lage dosis CT voor het gedeelte extremiteiten bij een 

traumaprotocol. Hierbij werd eveneens nagegaan hoe laag deze dosis kan zijn. 

 

Methode & resultaat 

Deze bachelorproef bestond uit drie delen: 

• Het eerste deel bestond uit een retrospectieve literatuurstudie betreft projectieradiografie. 

Daaruit blijkt dat de gemiddelde effectieve dosis voor een traumaonderzoek van de hand, pols, 

voet en enkel door middel van projectieradiografie respectievelijk 0.36; 0.20; 0.24 en 0.54 µSv 

bedragen. 
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Winnaressen Linde Pollet en Sarah Loeys , geflankeerd door 
VMBv-bestuursleden Stef Geldof en Joke Raeymaekers. 

Tabel 1: Resultaten retrospectieve literatuurstudie 
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• Hierna volgde een TLD-meting (dosimetrie door middel van thermoluminescente 

kristaldetectoren). Op een kadaver werden de intreedosissen gemeten bij opnames door middel 

van projectieradiografie; daaruit konden later de effectieve dosissen berekend worden. Deze 

bedragen bij projectieradiografie respectievelijk 0.5 µSv voor een onderzoek van een hand, 0.55 

µSv voor een pols, 0.7 µSv voor een voet en 2.05 µSv voor een enkel. Ter vergelijking, bij het CT-

protocol met de laagst mogelijke dosis, maar nog steeds een voldoende diagnostische waarde, 

werd een effectieve dosis van 4.0 µSv berekend ter hoogte van de voet (Tabel 2, 3, 4). De 

verkregen beelden werden subjectief gescoord door zowel een ervaren als een assistent-radioloog 

d.m.v. visual grading. 

Conclusie 

Een verschuiving van projectieradiografie naar lage dosis CT is mogelijk. De licht hogere dosis op CT 

kan worden verantwoord door de voordelige beeldkwaliteit en diagnostische waarde (mogelijkheid 

tot reconstructie). 

Tabel 2: Resultaten experimenteel onderzoek - projectieradiografie 

Tabel 3: Resultaten experimenteel onderzoek - Intreedosis [mGy] t.h.v. de enkel op CT 

Tabel 4: Resultaten experimenteel onderzoek - Effectieve dosis per lage dosis CT-protocol [µSv] 



Collega’s gezocht! 

• 18-22/03/19 Week van de verpleegkundigen NVKVV (Oostende/BE) 

• 30/03/19  7de Trefpunt Stralende Beroepen VMBv (Gent/BE) 

• 27/02-3/03/19 25th European Congress of Radiology (Vienna/AT)  

• 10-12/05/19 BELNUC 2019 (Luik/BE)  

Uw event hier of op onze website en facebookpagina? Email naar doorkijk@vmbv.org . 

    

Als technoloog medische beeldvorming of gelijkgestelde bent u verplicht jaarlijks 15 uur navorming te 

volgen (KB 22/12/2017 https://www.vmbv.org/vereniging/koninklijk-besluit-tbm/). Inspiratie nodig?  

   

Congresagenda 

Getuige de vele suggesties voor zaken die medisch beeldvormers op korte of lange termijn 

verwezenlijkt willen zien door de VMBv, is er heel wat werk binnen een beroepsvereniging. Dit werk 

gebeurt volledig vrijwillig. Om de werklast haalbaar te houden met een voltijdse job vaak in combinatie 

met een gezin, is het belangrijk dat we bestuursfuncties kunnen opsplitsen in deeltaken.  Wij zoeken 

momenteel DRINGEND medewerkers (M/V) voor 

• WERKGROEP DRUKWERK – deelfunctie lay-out  

• WERKGROEP DRUKWERK – deelfunctie inhoud  

• WERKGROEP WETGEVING – deelfunctie FRPB  

• WERKGROEP WETGEVING – deelfunctie FANC 

• WERKGROEP INTERNATIONALISERING – deelfunctie EFRS  

Interesse? Meer uitleg over deze functies kunt u verkrijgen door te mailen naar de voorzitter via 

stephanie.bogaert@vmbv.org . 
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Shaping the 

future of 

healthcare 

At Siemens Healthineers, our purpose is to 

enable healthcare providers to increase value 

by empowering them on their journey towards 

expanding precision medicine, transforming 

care delivery, and improving patient experience, 

all enabled by digitalizing healthcare. 

An estimated 5 million patients globally every- 

day benefit from our innovative technologies 

and services in the areas of diagnostic and 

therapeutic imaging, laboratory diagnostics 

and molecular medicine, as well as digital 

health and enterprise services. 

We are a leading medical technology com- 

pany with over 170 years of experience and 

18,000 patents globally. With more  than 

48,000 dedicated colleagues in 75 countries, we 

will continue to innovate and shape the future 

of healthcare. 

siemens-healthineers.be 
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Save even more patients 

from a lifetime of disability 

The frst and only device  

indicated to reduce disability  

in ischemic stroke patients up to 24 hours. 






