Nieuwsbrief 02/2018
Voor alle leden van de beroepsvereniging
DE VMBv GROEIT!

PUBLICATIE KB-TMB 22/12/2018

Eind 2016 telde de VMBv 65 leden, eind 2017
mochten we exact het dubbel aantal, niet
minder dan 130 medisch beeldvormers (zowel
technologen medische beeldvorming als
verpleegkundigen
en
studenten
TMB)
ondersteunen en vice versa, door hen
ondersteund worden. Aan het begin van 2018
hebben
we
intussen
ook
al
127
lidmaatschappen waaronder 37 nieuwe leden.
We zorgden voor toenemende transparantie
over onze activiteiten en dat wordt duidelijk
geapprecieerd. Inzicht bieden in de werking en
de verwezenlijkingen van de beroepsvereniging
vraagt wel een serieuze extra inspanning:
nieuwsbrieven, Doorkijk 2.0, daarnaast ook de
organisatie van twee events per jaar in eigen
beheer, de ledenadministratie, … naast onze
trips naar Brussel voor gesprekken met de
overheid. Daarom heeft de VMBv extra handen
nodig!

Op 22 december 2017, niet minder dan vijf jaar
na het advies van de Nationale Raad voor
paramedische beroepen (nu de Federale Raad
voor paramedische beroepen) en dus na jaren
inspanning van onder andere de VMBv (Gianni
Claessens en Philippe Van Laer) werd het KB van
22 december 1997 betreffende de beroepstitel
en de kwalificatievereisten voor de uitoefening
van het beroep van technoloog medische
beeldvorming en houdende vaststelling van de
lijst van technische prestaties en van de lijst van
handelingen waarmee deze laatste door een
arts kan worden belast vernieuwd! Technologen
mogen vanaf heden wettelijk toestellen voor
radiotherapie en echocardiografie bedienen.
We hopen dat de verschillende diensten in
Vlaanderen hun deuren voor de Technologen
openzetten.
Helààs nog een heikel punt betreffende de
tewerkstelling op radiotherapie is punt 2 van
Artikel
9N1.
Verpleegkundige
en
administratieve staf van het KB van 22
december 1991. Hierin staat dat een dienst
radiotherapie
permanent
over
2 verpleegkundigen per bestralingsapparaat
moet beschikken als voorwaarde om als zware
medisch-technische dienst erkend te worden.
Dit zou kunnen betekenen dat een dienst geen
technologen zal aanwerven uit schrik om hun
erkenning te verliezen. De VMBv heeft de FOD
Volksgezondheid gecontacteerd om de TMB toe
te voegen in deze passage. Vrije keuze van
werknemers is nodig om een kwaliteitsvolle
zorgverlening na te streven.

BESTUUR ZOEKT VERSTERKING!
Het bestuur van de beroepsvereniging is
DRINGEND op zoek naar creatieve kanjers voor
de werkgroep DRUKWERK! Wat wordt
verwacht? Je verzamelt inhoud voor het
tijdschrift Doorkijk 2.0 (interview, abstract
Brachotprijswinnaar, advertenties sponsors,
foto’s van congressen, …) en/of verzorgt de layout
(correctie
foto’s,
tekstopmaak,
paginaopmaak, …). Daarnaast zijn er ook losse
opdrachten zoals het ontwerp van affiches voor
evenementen, lidkaarten, flyer, … Je kan ook
een deel van deze taken opnemen, volgens de
tijd die je beschikbaar hebt. Alle hulp is welkom!
Interesse?
Mail
naar
stephanie.bogaert@vmbv.org !

Volg ons op Facebook!
Website: https://vmbv.org

Op zaterdag 24 maart organiseert de VMBv het
zesde Trefpunt Stralende Beroepen (TSB), voor de
eerste keer sinds jaren terug in eigen financieel
en logistiek beheer. We verleggen de activiteit
naar Gent. Doelstelling van het Trefpunt
Stralende Beroepen is een zo breed mogelijk
gamma aan modaliteiten rond een centraal thema
aan te bieden om de brede interesse van de
medisch beeldvormer aan te spreken. Zeker als
technoloog medische beeldvorming kan het aan
te raden zijn ook je kennis van andere
modaliteiten dan deze waarop je tewerkgesteld
bent te onderhouden. Het kost wat meer tijd
maar
de
VMBv
stelt
zelf
haar
gespreksonderwerpen op en nodigt aan de hand
dààrvan specialisten ter zake uit, niet omgekeerd.
Daardoor kunnen we een naar onze mening
steengoed programma voorstellen rond het
centrale thema hart en bloedvaten. Dit jaar
hebben we ook een plaats gegeven aan de
interventionele radiologie, dat zelden aan bod
komt op symposia. Na evaluatie van vorige events
trekken we héél bewust de kaart van praktische
toepasbaarheid. Naast artsen staan we er ook op
ervaringsdeskundigen van bachelorniveau uit te
nodigen.
Inschrijven? https://vmbv.org

In 2018 wordt de nieuwe sectorale
functieclassificatie ingevoerd in de federale
gezondheidsdiensten, gekoppeld aan een nieuw
loonmodel met verloning op basis van
wegingen. De VMBv (Willem D’Herde) vecht bij
het IFIC de functieomschrijving van Technoloog
Medische Beeldvorming aan: ze is onvolledig,
onjuist én verouderd en dat heeft mogelijks de
weging beïnvloed. Daarnaast zullen we
benadrukken dat de ook de functieclassificatie
voor de radiologieverpleegkundige ontbreekt.
Wij moedigen alle TMB’ers om contact op te
nemen met het IFIC (persoonlijk of als dienst)
waarbij je kan refereren naar de verschillen met
het
nieuwe
KB
en
je
huidige
functieomschrijving. Mail daarvoor naar:
info@if-ic.org. Meer info? https://www.ific.org/nl

Wist u dat…?
… in de Verenigde Staten elke afdeling
voor MRI een gecertificeerd MR medical
director/physician, een MRI safety officer
én een MRI safety Expert in dienst
moeten hebben die samen waken over
de veiligheid (zowel signalisatie als
aanpassing van de werkvloer als
protocols, SAR-limieten, implantaten, …)
van personeel en patiënt als voorwaarde
om hun dienst te mogen uitbaten? Naar
aanleiding van het recente ongeluk met
fatale afloop in Mumbai waarbij een
zuurstoffles een dodelijk projectiel werd
kunnen ook vragen gesteld worden bij de
veiligheid van diensten MRI in België, bij
uitbreiding Europa. En u? Voelt u zich
veilig op uw dienst? Bent u op de hoogte
van mogelijke maatregelen om de
veiligheid te verhogen?
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