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EDITO Afgelopen weken en bij uitbreiding maanden

werden getypeerd door zowel euforie als tumult in de wereld

van de medische beeldvorming. Ein-de-lijk is het KB van de

Technoloog medische beeldvorming uitgebreid wat betreft de

technische prestaties en toevertrouwde handelingen met

echocardiografie en radiotherapie. Het werkveld was de wet al

lang voor. Daarnaast werd ook het aantal uren jaarlijkse

navorming vastgelegd op niet minder dan 15 uren. Het

nakende Trefpunt Stralende Beroepen – naar mijn bescheiden

mening met een steengoed programma - kan u op al flink op

weg helpen. Tumult ook: in de nieuwe functieclassificatie van

het IFIC wordt het takenpakket van de medisch beeldvormer,

zowel de technoloog (of geljikgestelde) als de

verpleegkundige, geminimaliseerd. Verantwoordelijke voor

wetgeving binnen de VMBv Willem D’Herde vereende de

krachten met de verantwoordelijken van het NVKVV, APIM en

ABIsIMER om de weging en loonschaal te laten herzien op

basis van een door hen aangepast profiel. Wordt vervolgd!
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Belangrijk nieuws voor de werknemers in de federale sectoren (ziekenhuizen,
thuisverpleging, wijkgezondheidscentra, federale revalidatiecentra, forensisch
psychiatrische centra en diensten voor het bloed van het Rode Kruis). Vanaf 2018
wordt de nieuwe sectorale functieclassificatie namelijk ingevoerd! Dat betekent:
nieuwe sectorale functiebeschrijvingen voor het personeel en de keuze om in te
stappen in de eerste fase van het nieuwe loonmodel. Het Instituut voor
Functieclassificatie (IFIC) ondersteunt de sociale partners in onderzoek,
ontwikkeling en opvolging van functieclassificaties in de social profitsectoren.
Tekst: Willem D’Herde
Foto: Willem D’Herde

DUIDING
IFIC functieclassificatie
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Willem D’Herde
vervoegde het bestuur 
in februari 2017 en 
verdiepte zich 
gedurende zes 
maanden in de 
wetgeving die ons 
beroep beschrijft. Hij 
vervangt Philippe Van 
Laer die in november 
besliste het bestuur na 
een bestuurtijd van 
meer dan 20 jaar te 
verlaten.

Geschiedenis van de functieclassificatie
Al sinds de jaren 90 bestaat het voornemen om de huidige functieclassificatie te
moderniseren, waarbij het loon gebaseerd zou worden op de functie-inhoud en niet zozeer
op de noodzakelijke vooropleiding. Werkervaring levert immers kennis en vaardigheden op
die niet in een diploma kunnen worden vertaald. In 2002 werd het ‘Instituut
voor Functieclassificatie’ (IFIC) opgericht om de nodige studies te organiseren en procedures
te coördineren om te komen tot een ‘analytische functieclassificatie’: een indeling op basis
van objectieve elementen zodat een functie kan worden afgewogen tegen andere functies –
zowel binnen de zorgsector als daarbuiten zodat ook een onderzoek van de arbeidsmarkt
mogelijk wordt. Er werden verschillende functiebeschrijvingen gemaakt.
In een eerste fase kwam men tot 150 kernfuncties verspreid over de zorg: zowel in
rusthuizen, thuiszorg, de psychiatrische zorg als in de ziekenhuizen. In een testfase werden
deze functiebeschrijvingen toegepast op een aantal bestaande organisaties met als doel de
ontwikkeling van een model dat overàl toepasbaar zou zijn: de intussen vrijgegeven
functiewijzer, het overzicht met àlle belangrijke referentiefuncties. De volgende stap was het
‘wegen’ van de verschillende functies. Daartoe werden voor elke functie volgende criteria
geëvalueerd en aan elk werd een waarde toegekend:
• kennis & kunde (vooropleiding inbegrepen)
• leidinggeven (aantal directe ondergeschikten)
• communicatie (complexiteit)
• probleemoplossing
• verantwoordelijkheid
• omgevingsfactoren (lawaai, temperatuur, fysieke belasting, psychische belasting)
Op basis van de totale wegingsscore score kwam men tot een indeling in ‘klassen’. Aan elke
klasse zou een loonschaal gekoppeld worden waarbij een hogere klasse een hogere verloning
zou krijgen.



5

Een nieuwe functieclassificatie
Op 11/12/2017 ondertekenden de sociale partners in het Paritair Comité 330 twee collectieve
arbeidsovereenkomsten in verband met de nieuwe sectorale functieclassificatie. Deze collectieve
arbeidsovereenkomsten zijn van toepassing voor alle werknemers in de federale gezondheidsdiensten,
dus ook de medisch beeldvormer (VPK, TMB en gelijkgestelden). De nieuwe functieclassificatie is sinds
01/01/2018 van toepassing. In overleg met de vakbondsvertegenwoordigers zal de werkgever vóór 30
april een sectorale functiebeschrijving toewijzen aan alle betrokken werknemers.
Zoals vooropgesteld zijn de sectorale referentiefuncties dus onderverdeeld in klassen waar doelbarema’s
aan gekoppeld zijn. Elke betrokken werknemer zal kunnen kiezen om wel of niet over te stappen naar
deze eerste fase en krijgt daarbij ondersteuning vanuit de personeelsdiensten en de vakbonden.
Niemand mag inboeten op zijn huidige loon; tegelijkertijd zal er voor een aantal functies via de instap in
de nieuwe IFIC-barema's ook een loonstijging komen. Doordat er onvoldoende financiering is om het
verschil tussen de huidige barema’s en de doelbarema's ineens te financieren, werd bepaald dat het
verschil in fasen zal worden overbrugd. In een eerste fase (fase 1) wordt daarom een deel van deze
nieuwe barema’s gerealiseerd voor alle personeelsgroepen met financiering voor ± 18% van het verschil.

Invoering van de nieuwe functieclassificatie: het verloop
Om de classificatie in te voeren, hebben de sociale partners in het Paritair Comité procedures
afgesproken. Je kan al deze procedures raadplegen in de CAO (www.if-ic.org  PC 330  Info en
Documentatie  Raadpleeg hier de cao omtrent de sectorale functieclassificatie  Cao van 11 december
2017 – procedures), maar je vindt hieronder alvast een toelichting:

• Stap 1: wie organiseert de invoering van de classificatie in de instelling?
In elke instelling wordt een begeleidingscommissie samengesteld. In deze commissie zitten de
werkgever en enkele vertegenwoordigers van de werkgever, een proces-verantwoordelijke die
dit project in de instelling zal begeleiden en vakbondsafgevaardigden. De werkgever bereidt
samen met de procesverantwoordelijke alle toewijzingen voor. Deze toewijzingen worden
besproken in de begeleidingscommissie die daar een advies over geeft. Deze besprekingen
vinden plaats in de periode februari-maart-april, en worden afgerond op 23/04/2018. Tegelijk
met de begeleidingscommissie wordt ook een interne beroepscommissie samengesteld in elke
instelling. Deze commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgever, de
procesverantwoordelijke en vakbondsafgevaardigden. Indien werknemers van de instelling
bezwaar zouden aantekenen tegen de functie die werd toegewezen, zal de interne
beroepscommissie deze later behandelen.

• Stap 2: de mededeling van jouw functie en mogelijke nieuwe barema
Op 30/04/2018 deelt de werkgever jouw functietoewijzing mee. Je krijgt dan ook alle informatie
over je huidige barema en je mogelijke nieuwe barema gekoppeld aan je functie, in de eerste
fase van invoering. Als werknemer moet je dan kennis nemen van de aan jou toegewezen
sectorale referentiefunctie. Het zou kunnen dat je niet één maar verschillende functies krijgt
toegewezen (hybride functie). In uitzonderlijke gevallen kan je werkgever vaststellen dat er geen
sectorale referentiefunctie kan toegewezen worden (ontbrekende functie). Je krijgt in dat geval
wel een categorie toegewezen, die zal toelaten om je eventuele nieuwe barema te bepalen.
Het zou kunnen dat je om objectieve redenen niet akkoord bent met het resultaat van deze
toewijzing(en). In dat geval kan je bezwaar aantekenen. Dit noemen we intern beroep. Je keuze
voor het nieuwe barema van fase 1 wordt dan opgeschort tot na de behandeling van het
beroep. Meer hierover lees je in stap 4. Je hebt tijd tot ten laatste 30/06/2018 om beroep in te
dienen.

• Stap 3: kiezen voor het nieuwe barema (fase 1)
3.1. De keuze maken
Als werknemer moet je een keuze maken of je overstapt naar het nieuwe IFIC-barema (fase 1) 
dan wel of je je huidige barema behoudt. Dit kan je pas doen nadat je kennis hebt genomen van 
de functietoewijzing. Je personeelsdienst bezorgt je alle elementen die je nodig hebt om het 
verschil tussen je huidig barema en het IFIC-barema (fase 1) in beeld te brengen. Deze simulatie 
wordt gemaakt met een instrument ontwikkeld door IFIC. Uiteraard kan je voor ondersteuning 
hierin terecht bij de werknemersafgevaardigden, je vakbond en je personeelsdienst. Eénmaal je 
kiest voor het nieuwe IFIC-barema (in fase 1) kan je niet terugkeren naar je oude barema. Als je 
nu niet kiest, kan je in een volgende fase alsnog beslissen om over te stappen. De volgende fase 
zet een nieuwe stap naar het volledige loonhuis (doelbarema’s voorzien in de cao), dat op lange 
termijn gerealiseerd wordt. Als je geen keuze bekend maakt vóór 30/06/2018 en niet in beroep 
gaat, behoud je automatisch je huidige barema.

http://www.if-ic.org/
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3.2. Uitbetaling van het nieuwe barema (fase 1)
Als je kiest voor het nieuwe IFIC-barema (fase 1) en geen bezwaar aantekent, dan wordt dit voor
het eerst uitbetaald met je loon van de maand juli 2018. Het nieuwe barema is echter al geldig
vanaf 01/01/2018: de periode van januari tot en met juni wordt gecorrigeerd in september
2018. Je krijgt in dat geval een regularisatie met het loon van de maand september.

• Stap 4: De mogelijkheid om intern en extern beroep in te dienen
Overeenkomstig met de beroepsprocedure voorzien in de CAO van 11/12/2017, heeft elke
werknemer die onder het toepassingsgebied van bovengenoemde CAO valt de mogelijkheid om
intern beroep aan te tekenen tegen de toewijzing van de sectorale referentiefunctie door de
werkgever, tegen de toewijzing van een ontbrekende functie en/of categorie die de werkgever
heeft toegekend in het kader van een ontbrekende functie en/of de verdeling van de arbeidstijd
in het geval van een hybride functie. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, vult u dit
formulier (www.if-ic.org  PC 330  Info en Documentatie  Raadpleeg hier de cao omtrent
de sectorale functieclassificatie  Cao van 11 december 2017 – procedures Bijlage 2) in en
dient u het vóór 30 juni 2018 in bij de procesverantwoordelijke van uw instelling. De
procesverantwoordelijke overhandigt u het ontvangstbewijs.

Opgelet! Om ontvankelijk te zijn, moet een beroep gebaseerd zijn op:
• de inhoud van de uitgevoerde functie in relatie tot de inhoud van de toegewezen sectorale

referentiefunctie;
• in geval van een ontbrekende functie: op de categorie die is toegewezen, en dit op basis van een

vergelijking tussen de inhoud van de reële uitgevoerde functie enerzijds en de inhoud van andere
vergelijkbare sectorale referentiefuncties anderzijds;

• in geval van een hybride functie: over de inhoud van de uitgevoerde functie met betrekking tot de
inhoud van de toegewezen sectorale referentiefuncties en/of over de verdeling van arbeidstijd tussen
elke functie.

Nadat het intern bezwaar is afgehandeld, kan je kiezen om al dan niet over te stappen naar het nieuwe
barema (fase 1). Deze keuze moet je maken binnen de week na kennisname van dit besluit. Als je geen
keuze bekendmaakt binnen deze termijn en niet in extern beroep gaat, behoud je automatisch je huidige
barema.
Als je na het intern of extern bezwaar kiest voor het nieuwe barema (fase 1) dan wordt dit ten laatste
voor het eerst uitbetaald 3 maanden na de uitspraak. Het nieuwe barema is echter al geldig vanaf
01/01/2018: de periode van januari tot en met de eerste uitbetaling wordt gecorrigeerd en je krijgt in
dat geval een bedrag dat overeenkomt met het verschil voor de periode tussen 01/01/2018 en de eerste
betaling.

Wat doet de VMBv?
• Overleg gevraagd met IFIC

De VMBv is niet akkoord met de nieuwe functieomschrijving van Technoloog Medische
Beeldvorming (www.if-ic.org  PC 330  Functiewijzer  Medisch-Technisch & Apotheek 
3471 –Technoloog Medische Beeldvorming). De omschrijving is onvolledig, onjuist én verouderd.
Daarom heeft de VMBv een overleg gevraagd met het IFIC om de functieomschrijving up te
daten op basis van het nieuwe KB van 22 december 2017 en in vergelijking met huidige
functiebeschrijvingen en andere referentiefuncties.
Ook heeft de VMBv gemeld dat de functieclassificatie voor ‘verpleegkundige medische
beeldvorming’ ontbreekt. Deze functie zou ook moeten bestaan en qua activiteiten en criteria
gelijk zijn aan de functie van Technoloog Medische Beeldvorming. Ten slotte heeft de VMBv,
omwille van de specialisatiegraad van bovenstaande functies, gevraagd om de wegingsscore te
herzien op basis van een nieuwe functieomschrijving en de bijhorende activiteiten/criteria.

• Contact met andere beroepsverenigingen
De VMBv heeft niet stilgezeten en heeft contact opgenomen met de werkgroep Medische
Beeldvorming van het NVKVV (Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en
Vroedvrouwen). Ook zij zijn niet akkoord met het ontbreken van een functie ‘verpleegkundige
medische beeldvorming’ en met de inhoud van ‘technoloog medische beeldvorming’. Daarom
gaan we de handen in elkaar slaan en onze krachten bundelen. Wij zijn volop bezig om een
nieuwe functieomschrijving op te stellen, zowel voor de technoloog als voor de verpleegkundige
medische beeldvorming. Deze zal gebaseerd zijn op de werkelijke activiteiten en relevante
criteria. Met deze nieuwe functieomschrijving willen wij het IFIC overtuigen om hun
referentiefunctie van technoloog aan te passen en de referentiefunctie van verpleegkundige
medische beeldvorming te creëren. Zodra deze functieomschrijving klaar is, leggen wij deze ook
voor aan onze Waalse collega’s: APIM (Association des Professionnels en Imagerie Médicale) en
ABIsIMER (Association Belge des Infirmiers en Imagerie Médicale et Radiothérapie). Wij willen
ook hen betrekken zodat iedereen uit het Belgische werkveld vertegenwoordigd wordt en we
als één groep met éénzelfde boodschap met IFIC communiceren.

http://www.if-ic.org/
http://www.if-ic.org/


Voor meer Informatie over de functieclassificatie:
• www.if-ic.org. Hier vind je de functiewijzer, de functiebeschrijvingen en nog heel wat informatie -

cao’s, een overzicht met veelgestelde vragen, …
• wetgeving@vmbv.org (Willem D’Herde)
• Personeelsdienst en vakbond van je instelling
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01/01/2018 Begindatum fase 1

30/04/2018 Elke werknemer ontvangt een schrijven waarin zijn/haar toewijzing aan een IFIC-

referentiefunctie wordt bekendgemaakt, samen met een vergelijking tussen zijn loopbaan in

het huidige barema en in het IFIC-barema

01/05/2018-30/06/2018 Op basis van de ontvangen vergelijking maakt de werknemer een keuze:

 Hij/Zij stapt over naar het IFIC-barema (is niet omkeerbaar)

 Hij/Zij behoudt zijn huidige barema (en kan pas opnieuw een keuze maken bij de

invoering van fase 2)

 Hij/Zij is niet akkoord met de IFIC-referentiefunctie waaraan hij/zij is toegewezen, en

tekent beroep aan

De werknemer die zijn/haar keuze niet tijdig kenbaar maakt (voor 30/06/2018) behoudt

automatisch zijn huidig barema.

31/07/2018 Effectieve uitbetaling van het nieuwe loon (voor de maand juli) voor de werknemers die

overstappen

02/05/2018-30/09/2018 Behandeling van het intern beroep door de interne beroepscommissie

30/09/2018 Regularisatie van het loon voor de periode januari-juni voor de werknemers die overgestapt

zijn.

30/09/2018 Afhandeling intern beroep

15/11/2018 Afhandeling extern beroep

• Oproep aan de leden
De VMBv heeft via hun (vernieuwde) website en via sociale media haar leden aangemoedigd om
contact op te nemen met het IFIC (persoonlijk of via hun afdeling) indien zij niet akkoord zouden
zijn met de nieuwe functieomschrijving. Aan iedereen die dit gedaan heeft: dank u! Het eerste
signaal is hiermee zeker gegeven. Op dit moment vragen wij om jullie vragen en reacties niet
meer naar IFIC te sturen maar naar ons (via wetgeving@vmbv.org). Zo kunnen we alle vragen en
informatie bundelen en in één geheel doorsturen naar IFIC.

Kalender – enkele belangrijke data

http://www.if-ic.org/
mailto:wetgeving@vmbv.org
mailto:wetgeving@vmbv.org
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DUIDING
KB-TMB

Eindelijk is het zo ver: vijf jaar na het advies van de Nationale Raad van de Paramedische
Beroepen (de huidige Federale Raad van de Paramedische Beroepen) is het KB dat de
vereisten beschrijft waaraan een technoloog medische beeldvorming moet voldoen en
welke technische prestaties en toevertrouwde handelingen deze mag stellen bij het
uitoefenen van zijn/haar beroep uitgebreid! De VMBv (Gianni Claessens en Philippe Van
Laer) heeft als een van de betrokken partijen jarenlang gestreden om TMB’ers die onder
een gedoogbeleid maar wel degelijk illegaal werkten op diensten radiotherapie en
echocardiografie te beschermen door hervorming van het KB. Bent u TMB? Heeft u intussen
nagelezen wat volgens de wet uw rechten maar ook uw plichten zijn?

Bron: http://www.ejustice.fgov.be

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
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 22-01-2018 nummer : 2018030181 bladzijde : 4170 BEELD
Dossiernummer : 2017-12-22/25
Inwerkingtreding : 01-02-2018
Gelet op het advies nr. 2013/4 van de Nationale Raad van de paramedische beroepen;
Gelet op het advies nr. 2015/01 van de Technische Commissie voor de paramedische beroepen van 21 september 2015;

Art. 1. De uitoefening van "medische beeldvorming" is een paramedisch beroep in de zin van artikel 69 van de 
gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Art. 2. Het in artikel 1 bedoelde beroep wordt uitgeoefend onder de beroepstitel "technoloog medische beeldvorming".

Art. 3. Het beroep van technoloog medische beeldvorming mag slechts worden uitgeoefend door personen die voldoen aan 
de volgende voorwaarden :
1° houder zijn van een diploma dat een opleiding bekroont, die overeenstemt met een opleiding in het kader van een hoger 
onderwijs van het Europees kwalificatieniveau 6 van het European Qualifications Framework, overeenstemmend met 
minstens 180 ECTS studiepunten, waarvan het leerprogramma op zijn minst omvat :

a) een theoretische opleiding in:
i) anatomie;
ii) fysiologie;
iii) algemene en bijzondere ziekteleer;
iv) radioprotectie en biologische effecten van ioniserende straling;
v) deontologie;
vi) radiofarmacologie en farmacologie van de contraststoffen en medicatie;
vii) fysica van ioniserende straling, magnetische resonantie, ultratonen en isotopen;
viii) wetgeving specifiek voor het domein van de medische beeldvorming en wetgeving met betrekking 

tot de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?N=&=&sql=(text+contains+(''))&rech=1&language=nl&tri=dd+AS+RANK&numero=1&table_name=wet&cn=2017122225&caller=image_a1&fromtab=wet&la=N&pdf_page=142&pdf_file=http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/01/22_1.pdf


9

b) een theoretische en praktische opleiding, toegepast op de medische praktijk, in:
i) zorghandelingen en technieken noodzakelijk voor het uitvoeren van de onderzoeken en behandelingen, 

inclusief in acute situaties;
ii) patiënten begeleiding en communicatie;
iii) ziekenhuishygiëne;
iv) radiologische anatomie en fysiologische processen;
v) apparatuur voor medische-, nucleaire-, radiotherapeutische en echocardiografische beeldvorming (met 

inbegrip van de en behandeling);
vi) insteltechnieken, beeldvormings- en behandelingsprocedures in :

1. medische beeldvorming (incl. magnetische resonantie)
2. nucleaire beeldvorming in vivo;
3. radiotherapie en hadrontherapie;
4. echocardiologie;

vii) radioprotectie;
viii) medische informatie- en communicatiesystemen;
ix) kwaliteitscontrole;
x) manutentie en ergonomie;
xi) het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de geïnformatiseerde 

gegevensuitwisselingsmiddelen;
2° met vrucht een stage doorlopen hebben van minstens 600 uren. Deze stage dient ten minste uit volgende onderdelen te 
bestaan:

a) medische beeldvorming (incl. magnetische resonantie);
b) nucleaire beeldvorming in vivo;
c) radiotherapie.

3° hun beroepskennis en -vaardigheden via bijscholing onderhouden en bijwerken, ten minste 15 uren per jaar, om een 
beroepsuitoefening op een optimaal kwaliteitsniveau te behouden. De hierboven bedoelde bijscholing moet bestaan uit 
persoonlijke studie en deelname aan vormingsactiviteiten.

Art. 4.§ 1. De technische prestaties, bedoeld in artikel 71, § 1, eerste lid, van voormelde gecoördineerde wet van 10 mei 
2015, die door een technoloog medische beeldvorming kunnen worden uitgevoerd, zijn opgenomen in bijlage 1 en in bijlage 
2.
§ 2. De technische prestaties bedoeld in bijlage 1 vereisen niet noodzakelijk een geneeskundig voorschrift. De technische 

prestaties bedoeld in bijlage 2 vereisen een voorschrift van een arts.

Art. 5. § 1. De handelingen die met toepassing van artikel 23, § 1, eerste lid, van voormelde gecoördineerde wet van 10 mei 
2015 aan een technoloog medische beeldvorming kunnen worden toevertrouwd, zijn opgenomen in bijlagen 3 en 4.
§ 2. De handelingen bedoeld in bijlage 3 worden aan een technoloog medische beeldvorming door een arts specialist 

toevertrouwd. De handelingen bedoeld in bijlage 4 worden aan een technoloog medische beeldvorming door een arts 
specialist in de cardiologie bij personen ouder dan vijftien jaar toevertrouwd.

Art. 6. Alle technische prestaties en handelingen bedoeld in artikelen 4 en 5 worden binnen volgend kader gezien.
De technoloog medische beeldvorming bedient toestellen in de medische-, nucleaire-, radiotherapeutische beeldvorming en 
behandeling, dit alles in het kader van medische onderzoeken en behandelingen. De beperkingen zijn opgenomen in de 
lijsten van technische prestaties en toevertrouwde handelingen bedoeld in artikelen 4 en 5. De technoloog medische 
beeldvorming begeleidt, observeert en informeert de patiënt doorheen de verschillende stappen van de onderzoek- en 
behandelingsprocedures. De technoloog medische beeldvorming voert alle in artikelen 4 en 5 opgesomde technische 
prestaties en toevertrouwde handelingen uit, in het kader van de onderzoeks-/behandelingsprocedures die gebeuren op 
bovenvermelde toestellen. De in opgesomde technische prestaties en toevertrouwde handelingen gebeuren in de 
voorbereidende-, uitvoerende-, observatie-, nazorgfase en acute situaties. De technoloog medische beeldvorming bedient 
systemen voor beeldverwerking, beheert medische informatie-, communicatiesystemen en digitale beeldarchivering. De 
technoloog medische beeldvorming participeert in een multidisciplinair team aan intermediaire kwaliteitscontrole in het 
kader van kwaliteitsborging.

Art. 7. Het koninklijk besluit van 28 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening 
van het beroep van technoloog medische beeldvorming en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze 
laatste door een arts kan worden belast wordt opgeheven.

Art. 8. De personen die voldoen aan de opleidings- en stagevoorwaarden beschreven in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, van het 
koninklijk besluit van 28 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het 
beroep van technoloog medische beeldvorming en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste 
door een arts kan worden belast, en die, uiterlijk in 2018, een opleiding tot technoloog medische beeldvorming hebben 
aangevat, zoals beschreven in artikel 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 28 februari 1997, worden gelijkgesteld met 
de personen die voldoen aan de kwalificatievereisten bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°.

Art. 9. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
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BIJLAGEN
Art. N1. Bijlage 1. Technische prestaties die niet noodzakelijk een geneeskundig voorschrift vereisen
Artikel 1. Enig artikel. De technische prestaties bedoeld in artikel 71, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen kunnen door technologen medische beeldvorming worden verricht. 
De technische prestaties die niet noodzakelijk een geneeskundig voorschrift vereisen zijn de volgende :
1° inwinnen van de noodzakelijke gegevens en elementen voor het goed verloop van het onderzoek/de behandeling door het 

afnemen van een anamnese;
2° meten van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels op een niet-invasieve manier;
3° bewaken van de fysische veiligheid van de patiënt tijdens hef- til- en immobilisatietechnieken;
4° informeren van de patiënt en gezondheidszorgbeoefenaars over het verloop van het onderzoek/de behandeling;
5° afnemen van veiligheidsinterview als voorbereiding op procedures voor magnetische resonantie en contrasttoediening;
6° analyseren en voorleggen van het geheel van de onderzoeksgegevens, de anamnese, de klinische gegevens, de radiologische 

vraagstelling en de gegevens uit het patiëntendossier;
7° het correct positioneren van de patiënt ten behoeve van onderzoek en behandeling;
8° aanpassen van "evidence based" standaardprocedures aan de individuele noden van de patiënt;
9° toepassen van radioprotectie maatregelen;
10° deelnemen aan klinische kwaliteitsborging;
11° bewerken van medische beelden;
12° registreren, verwerken, weergeven, distribueren en archiveren van analoge en digitale beelden;
13° voorbereiden van projectie- en reconstructiebeelden voor medische diagnose;
14° optimaliseren van de beeldkwaliteit voor, tijdens en na het onderzoek en/of de behandeling;
15° fusioneren van beelden als basis voor diagnose, behandeling en dosimetrische planning;
16° beeldanalyse aan de hand van wetenschappelijk vastgelegde evaluatiecriteria, zonder diagnose te stellen;
17° alarmeren bij herkenning van een acuut levensbedreigende ziekte;
18° beheren van de voorraad van de noodzakelijke geneesmiddelen en materialen;
19° dagelijks beheer en onderhoud, van het materiaal, de apparatuur en de producten gebruikt binnen hun bevoegdheidsdomein.

Art. N2. Bijlage 2. - Technische prestaties die een voorschrift van een arts vereisen
Enig artikel. De technische prestaties bedoeld in artikel 71, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende 
de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen kunnen door technologen medische beeldvorming worden verricht.
De technische prestatie die een voorschrift van een arts vereist is de volgende: uitvoeren van de noodzakelijke zorghandelingen aan 
de verschillende lichaamsstelsels (ademhaling, bloedsomloop, spijsvertering, uro-genitaal en huid) bij het gebruik van de toestellen 
in het kader van de onderzoeks- en behandelingsprocedures binnen hun bevoegdheidsdomein.
(nvdr: De minister van Volksgezondheid heeft recent de Technische Commissie van de Paramedische Beroepen (TCPB, waarin Sofie Vermeulen zetelt voor de VMBv) 
gevraagd om deze sectie nog te verduidelijken met voorbeelden. Wij houden u op de hoogte mocht er nog iets wijzigen.)

Art. N3. Bijlage 3. - Handelingen toevertrouwd door een arts-specialist
Enig artikel. De handelingen bedoeld in artikel 23, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, kunnen aan een technoloog medische beeldvorming door een arts-specialist worden 
toevertrouwd. Deze handelingen worden uitgevoerd volgens vigerende protocollen, wettelijke normen, veiligheidsvoorschriften 
en richtlijnen en zijn de volgende :
1° bedienen van toestellen in de medische beeldvorming met ioniserende straling;
2° bedienen van toestellen in de medische beeldvorming met magnetische resonantie;
3° bedienen van toestellen in de nucleaire beeldvorming;
4° bedienen van toestellen in het kader van beeldvorming en behandeling in de radiotherapie en hadrontherapie;
5° bedienen van injectietoestellen;
6° verifiëren van de accuraatheid van positioneren van de patiënt met behulp van beeldvormingsapparatuur (ioniserend en niet-

ioniserend);
7° uitvoeren van onderzoeks- en behandelingsprocedures;
8° optimaliseren van onderzoeks- en behandelingsprocedures;
9° assisteren van de arts-specialist bij het uitvoeren van medische beeldvorming die de toepassing van contrastvloeistoffen vereist
10° assisteren en instrumenteren tijdens interventionele technieken binnen hun bevoegdheidsdomein
11° medewerking aan patiëntgebonden dosimetrie;
12° voorbereiden en toedienen van medicatie, contraststoffen en radiofarmaca via natuurlijke en kunstmatige toegangswegen 

noodzakelijk voor het onderzoek en/of de behandeling;
13° staalafname en collecte van secreties, excreties en organische substanties, met uitsluiting van invasieve handelingen in het 

kader van medische beeldvorming of radiotherapie;
14° assisteren bij het uitvoeren van brachytherapie;
15° plannen en bepalen van scanranges of sequenties;
16° in ontvangst nemen, beheren, manipuleren, transporteren (intramuraal), stockeren van radioactieve producten en hun afval.

Art. N4. Bijlage 4. - Handelingen toevertrouwd door een arts-specialist in de cardiologie bij personen ouder dan vijftien jaar
Enig artikel. De handelingen bedoeld in artikel 23, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, kunnen aan een technoloog medische beeldvorming door een arts-specialist in de 
cardiologie bij personen ouder dan vijftien jaar worden toevertrouwd. Deze handeling, in dit geval, wordt uitgevoerd volgens 
vigerende protocollen, wettelijke normen, veiligheidsvoorschriften en richtlijnen en is de volgende: assistentie bij transthoracale
echocardiografische en doppler-cardiografische beeldvorming. Deze assistentie omvat het echografisch documenteren van 
statische en dynamische beeldvorming van de verschillende cardiale structuren en het uitvoeren van hemodynamische metingen 
met doppler techniek.
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Als het KB van de TMB wordt aangepast is natuurlijk ook Odisee - de hogeschool die de
bacheloropleiding organiseert – betrokken partij. Zij staan immers in voor de vorming van
de studenten op basis van de bij wet vereiste competenties voor wie afstudeert. De heer
Dirk De Backer – tot 2012 hoofd van de opleiding medische beeldvorming en huidig
manager van trainingscenter voor medische beeldvorming IMAGO – en mevrouw Pieternel
Thysebaert - coördinator en docente van de keuzemodule radiotherapie - lichten toe wat
betreft radiotherapie, mevrouw Gwen De Mol - coördinator en docent van de keuzemodule
cardiologie – geeft haar visie op de inclusie van echocardiografie.

Dirk De Backer en Pieternel Thysebaert: “De lange mars ((KHB/EHSAL/Europese Hogeschool
Brussel/HUB/HUB-KAHO/Odisee) van het onderwijs… In het koninklijk besluit betreffende de
taken van een technoloog medische beeldvorming van 22 december 2017 wordt voor de
eerste keer uitdrukkelijk naar de radiotherapie verwezen. Betekent dit dat de opleiding
medische beeldvorming nu snel haar curriculum moet aanvullen? Gelukkig niet.
In het eerste opleidingsprofiel dat werd opgesteld voor de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) in
2004 werd uitdrukkelijk gesteld dat het thema radiotherapie niet was opgenomen omdat
technologen niet bevoegd waren om op de diensten radiotherapie te werken. Echter in het
beroepsprofiel van de technoloog stond dat radiotherapie wel tot één van de
beroepsdomeinen behoorde (van Belgische contradictie gesproken).
Ook ziekenhuizen zijn creatief in het interpreteren van de regelgeving. Al van het moment dat
de eerste studenten afstudeerden als technologen medische beeldvorming zijn zij op diensten
radiotherapie beginnen werken. Om op die trend in te spelen werd er van 2007 tot 2014 een
radiotherapie module in het derde jaar van de opleiding opgestart, een korte maar intensieve
cursus van twee weken voor alle studenten. Enkele jaren terug kreeg de student de keuze om
de standaard opleiding deels flexibel in te vullen met keuzemodules, waaronder radiotherapie
– veel uitgebreider dan de cursus van weleer. Deze keuzemodule werd al gauw gesmaakt
door studenten en werd een populaire keuze. De keuzemodules zijn een voortzetting van het
postgraduaatsprogramma van de opleiding. Het postgraduaat was een initiatief van collega’s
Guy Van de Velde en Renaat Van den Broeck. In totaal volgden 49 personen uit het werkveld
dit postgraduaat, vaak voor het behalen van de bijzondere beroepstitel oncologie. De tandem
Van de Velde-Van den Broeck wilde echter méér dan een keuzemodule. Radiotherapie moest
een evenwaardige plaats krijgen naast de andere domeinen in de opleiding. Er werd
geïnvesteerd in een docent (Pieternel Thysebaert) met expertise in de radiotherapie. De
betrachting was om de driejarige opleiding uit te breiden met een vierde jaar, wat jammer
genoeg niet lukte. Met wat condensatie en purificatie startte vorig academiejaar (2016-17) de
opleiding met een driejarig curriculum waarin radiotherapie de evenwaardige plaats kreeg.
Alle studenten krijgen nu vanaf hun eerste opleidingsfase radiotherapie in het basispakket. Ze
lopen ook allen stage op een dienst radiotherapie. Dat laatste was qua aantal niet
vanzelfsprekend en we zijn de ziekenhuizen dan ook dankbaar die bewust voor Vlaamse
studenten kiezen. We zijn sowieso al onze stageplaatsen die onze studenten goed begeleiden
en de liefde voor de radiotherapie meegeven dankbaar. Stage is een belangrijke hoeksteen
van de opleiding. Dat geldt voor radiotherapie nog sterker dan voor de andere domeinen. Wie
de praktijklokalen van de opleiding kent weet dat radiodiagnostiek en nucleaire geneeskunde
goed voorzien zijn van trainingsmogelijkheden. Voor de radiotherapie heeft de opleiding haar
best gedaan met planningsoftware en simulatie toepassingen, maar een linac dat lukt niet in
onze skillslabs.

EEN WOORDJE VAN ODISEE
KB-TMB
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Als we erop terugkijken, lijkt het integreren van radiotherapie in de opleiding medische
beeldvorming ook de meest logische stap om te zetten. Radiotherapie en medische
beeldvorming gaan hand in hand in het traject van de patiënt, van diagnose tot en met follow-
up. Image Guided Radiotherapy is de standaard op elke dienst, de MR linac wordt vlot
besteld. Adaptieve radiotherapie is voor vele afdelingen nog een grote uitdaging met de
gekende bottlenecks.
De overlap in knowhow tussen medische beeldvorming en radiotherapie is op technisch,
anatomisch en pathologisch vlak zo groot dat het niet efficiënt zou zijn dit op te splitsen. Het
doel is de studenten op te leiden tot professionele zorgverstrekkers met een hoge graad aan
intelligente vriendelijkheid. Het is echter een utopie te denken dat de studenten plug-and-
play afgeleverd worden. Er worden hen heel veel handvaten aangereikt, maar we hebben nu
eenmaal slechts drie jaar om hen te trainen. De student die afstudeert, is een beginnend
beroepsbeoefenaar en kan vele richtingen uit. De routine, die moet er op de werkvloer
komen.
Odisee laat studenten graag hun eigen verhaal schrijven. Dat zijn geen doktersromannetjes uit
een of andere boeketreeks. Als docenten zijn we regelmatig aangenaam verrast door de rake
analyses die studenten maken, over hun functioneren, over het functioneren van het
werkveld. Dat motiveert ons om te blijven innoveren en het biedt hoop voor de toekomst. Er
zijn nog hindernissen te nemen. De uitstroom van studenten is te laag om te voldoen aan de
vraag. Het werkveld is nog steeds niet vertrouwd met het potentieel van de technologen wat
kan leiden tot jobhoppen. De kans tot bijscholingen wordt vaak beperkt wat in een snel
evoluerende omgeving als de radiotherapie nefast is voor een goede kwaliteit.
De aanpassing van het Koninklijk Besluit is alvast een eerste stap in de goede richting, daar
zijn we allen blij om. We zijn er ons echter van bewust dat zowel opleiding, werkveld en
beroepsvereniging nog werk te verzetten hebben opdat het Koninklijk Besluit realiteit wordt.
Maar wat was dat ook weer met Rome en bouwen?”

Gwen De Mol: “Eind januari was het zover. Het lang verwachte KB betreffende de beroepstitel
van de Technoloog Medische Beeldvorming werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De
“ultratonen” staan niet langer enkel vermeld onder art.3. , verwijzend naar een “theoretische
kennis over” maar “echocardiologie” pronkt nu ook fier in Bijlage 4. - Handelingen
toevertrouwd door een arts-specialist in de cardiologie bij personen ouder dan vijftien jaar.
Het VMBv bestuur en de afgevaardigde van de hogeschool kan beamen dat dit een werk van
lange adem is geweest, waarvoor mijn oprechte dank.
Stiekem had ik gehoopt dat men de –cardiologie zou vergeten drukken maar helaas. Het is
alvast zeer goed nieuws voor het ondertussen meer dan handvol technologen dat reeds
tewerkgesteld is als echocardiografist. Wat begon met een aantal pioniers vooraleer
echocardiografie überhaupt een plaatsje vond in ons curriculum is uitgegroeid tot een aantal
enthousiaste echocardiografisten (en technologen werkzaam in het cathlab) die ooit in hun
derde opleidingsfase gekozen hebben voor de keuzemodule cardiologie.
Deze keuzemodule werd voor de eerste keer opgericht in 2013 op vraag van het werkveld en
omvatte 3 lesweken met als topics functiemeting, echocardiografie en interventionele
cardiologie. Na deze drie weken trokken de studenten erop uit voor een week stage op de
dienst functiemeting en electrofysiologie, drie weken stage in het cathlab en drie weken stage
op de dienst echocardiografie. Jaarlijks konden een 15-tal studenten deelnemen aan deze
keuzemodule. Meer vraag dan aanbod, tot grote frustratie van enkele studenten maar het
was geen evidentie om meer dan 15 stageplaatsen te creëren waar onze technologen ook
effectief aan de slag mochten. Geen drie weken kijken maar ook effectief zelf de sonde in de
hand nemen was de belangrijkste vereiste voor deelnemende stageplaasten.
Door implementatie van het nieuwe curriculum verdwijnen de keuzemodules vanaf volgend
academiejaar naar de Odisee archieven maar echocardiografie zal reeds voor een klein deel
aan bod komen in de reguliere opleiding. Een recente poll op de Alumni Medische
Beeldvorming Facebook pagina leerde ons aan dat heel wat alumni warm lopen voor
postgraduaten. Aangezien alle contacten met het werkveld reeds gelegd zijn en we
ondertussen ook kunnen rekenen op enthousiaste technologen als gastdocenten zal de
organisatie van een van deze postgraduaten hopelijk a piece of cake zijn binnen ons
trainingscentrum Imago.”

Meer info over de opleiding?
https://www.odisee.be/nl/mb

https://www.odisee.be/nl/mb


OH ZIT DAT ZO?! (1) 

Het KB-TMB toegepast
De VMBv kreeg volgende vraag: “Mag een Technoloog medische beeldvorming werken op
een verpleegeenheid in het kader van nachtdiensten, opgelegd door het ziekenhuis?”
Tekst: Stephanie Bogaert

Al vaker kreeg de beroepsvereniging vragen omtrent de inzetbaarheid van Technologen
medische beeldvorming op verpleegeenheden op het moment dat zich geen werk aanbiedt
tijdens nachtshiften op diensten medische beeldvorming op vraag van spoedeisende hulp en
intensieve zorgen. Veelal gaat het over tewerkstelling op geriatrische diensten waar patiënten
gedraaid worden in de strijd tegen decubituswonden en hulp nodig hebben bij toiletbezoek.
Er is ook vraag naar inzetbaarheid van de TMB voor veelvuldige bloedafnames en in het
reanimatieteam, zelfs in de lijktooi. Op zich geen taken die onverantwoord moeilijk zouden
zijn voor iemand die niet verpleegkundig is opgeleid en toch maar efficiënt dat elke hand in
het ziekenhuis helpt waar nodig mits onderling akkoord? Maar màg het volgens de letter van
de wet?

Om deze vraag te beantwoorden lichten we een belangrijke passages toe uit het KB dat de
minimale kwalificatievereisten bepaalt waaraan men moet voldoen om het beroep van
Technoloog medische beeldvorming te mogen uitoefenen en dat de handelingen vastlegt
waarmee een technoloog medische beeldvorming door een arts kan worden belast.

Art. 6
• Alle technische prestaties en handelingen bedoeld in artikelen 4 (bijlage 1 en 2) en 5

(bijlages 3 en 4) worden binnen volgend kader gezien: de technoloog medische
beeldvorming bedient toestellen in de medische, nucleaire, radiotherapeutische
beeldvorming en behandeling, dit alles in het kader van medische onderzoeken en
behandelingen.

• De technoloog medische beeldvorming voert alle in artikelen 4 (bijlage 1 en 2) en 5
(bijlages 3 en 4) opgesomde technische prestaties en toevertrouwde handelingen uit in
het kader van de onderzoeks-/behandelingsprocedures die gebeuren op bovenvermelde
toestellen en gebeurden in de voorbereidende, uitvoerende, observatie- en nazorgfase en
acute situaties.

Elke technische prestatie (bijlage 1 en 2) en toevertrouwde handeling (bijlage 3 en 4) die een
Technoloog medische beeldvorming stelt moét dus gebeuren in het kader van onderzoeks-
/behandelingsprocedures die gebeuren op toestellen in de medische, nucleaire,
radiotherapeutische beeldvorming en behandeling. Dus neen, volgens de wet mag de
Technoloog medische beeldvorming niét ingezet worden op een verpleegeenheid voor welke
taak dan ook. Wie dit toch doet stelt illegaal technische en/of toevertrouwde handelingen van
de verpleegkunde, zelfs als het gaat om hulp bij het toilet (4 Hygiëne B1. Hygiënische zorgen
bij patiënten met ADL-dysfunctie) of bedwissels (5 Fysische beveiliging B1. Maatregelen ter
preventie van decubitusletsels) tijdens je diensturen. Dit kan frustrerend zijn voor werkgevers
en zelfs voor werknemers die gerust een handje willen toesteken tijdens een niet al te drukke
shift. Technologen medische beeldvorming en verpleegkundigen voeren op medisch-
technische diensten (lees: de thuishaven van de TMB) dan wel dezelfde taken uit, dit kan niet
worden doorgetrokken naar de verpleegeenheden (lees: de thuishaven van de VPK).
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OH ZIT DAT ZO?! (2)

Het KB-TMB toegepast

De VMBv kreeg nog een vraag waarvoor we kunnen verwijzen naar het KB van 22 december
2017 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: “Mag een technoloog medische beeldvorming insuline toedienen langs
intravenueze weg?”
Tekst: Willem D’Herde

We verwijzen naar Art N3. Bijlage 3 - Handelingen toevertrouwd door een arts-specialist; 12°
voorbereiden en toedienen van medicatie, contraststoffen en radiofarmaca via natuurlijke en
kunstmatige toegangswegen noodzakelijk voor het onderzoek en/of de behandeling.

Dus ja, de technoloog medische beeldvorming màg insuline toedienen langs intraveneuze weg
maar enkel en alleen inden dit noodzakelijk is voor het onderzoek en/of de behandeling! Het
toedienen van een farmacon kan bijvoorbeeld gekaderd worden in het geval van een cardio-
CT onderzoek (beta-blokkers), MRI (buscopan in casu klein bekken), PET (insuline)… In alle
andere gevallen is dit niét toegestaan!
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MEDISCH BEELDVORMER IN DE KIJKER

ECR 2018 Wenen
Technologen medische beeldvorming Tessa Vanderspikken en Hannah
Wijnants verdedigden vorig academiejaar met succes hun bachelorproef.
Daar bleef het niet bij: Tessa presenteerde het resultaat van hun
gezamenlijke eindproef met als titel ‘Development of criteria for image
quality and breast positioning in breast Magnetic Resonance Imaging’
voor een internationaal publiek op het European Congress of Radiology
2018 te Wenen! Medisch beeldvormers beginnen stilaan hun weg te
vinden naar het jaarlijks congres in Wenen en steeds vaker ook als
actieve deelnemer! Proficiat Tessa en Hannah!
Foto: Patrick Palmans
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Agenda
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Wij zijn op zoek naar

• 2 redacteurs voor Doorkijk 2.0 (inhoud en/of lay-out)

Om een beroepsvereniging staande te houden is het belangrijk om een stevig en goed uitgebouwd bestuur te hebben. De

bestaande bestuursgroep hoopt dat enkele gemotiveerde en creatieve geesten zich enkele uren per maand vrij kunnen

maken om samen verder te ijveren om de beroepsvereniging verder uit te bouwen. Werkdruk is beperkt door

taakverdeling maar inzet is belangrijk.

Hoe werken wij?

• Vergaderen één keer per 2 maanden te Gent, telkens op dinsdagavond.

• Taken toegekend per bestuursfunctie:

• voorzitter, secretaris, penningmeester

• Werkgroepen (per twee of drie): wetgeving, drukwerk, ICT, evenementen, onderwijs, internationalisering

• Bestuursfuncties worden toegekend naargelang de interesse en beschikbare tijd van het bestuurslid

Wie zoeken wij? Leden die

• enkele uren per maand willen spenderen aan de realisatie van een stevige beroepsvereniging.

• enthousiast en creatief zijn

Reacties kunnen gericht worden aan stephanie.bogaert@vmbv.org .

Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die in aanmerking komt? Reacties kunnen gericht worden aan de voorzitter:

Neem per e-mail contact op met stephanie.bogaert@vmbv.org.

Dringend gezocht!!

Onze hoofdsponsors

Onze sponsors

mailto:stephanie.bogaert@vmbv.org
mailto:stephanie.bogaert@vmbv.org
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Volg ons!
... en blijf op de hoogte van nieuwtjes uit de wereld van MB!

https://www.vmbv.org

!!! NIEUWE WEBSITE – NEEM ZEKER EEN KIJKJE !!!

https://vmbv.org/

