Nieuwsbrief 05/2018
Voor alle leden van de beroepsvereniging
IDoR 2018 – OPROEP!

IFIC FUNCTIECLASSIFICATIE

Elk jaar op 8 november is het wereldwijd Dag
van de Radiologie. SMRT maakte parallel
hiermee van 8 november dé dag van de
medisch beeldvormer, naar analogie met de dag
van de verpleegkundige. Het thema van dit jaar
is cardiac imaging – wat perfect aansluit bij het
Trefpunt Stralende Beroepen dat in maart
laatstleden door de VMBv werd georganiseerd
rond het centrale thema beeldvorming van hart
en bloedvaten. Wij willen van deze gelegenheid
gebruik maken om een bijzonder medisch
beeldvormer in de schijnwerpers te plaatsen.
Vorig jaar bleef deze oproep onbeantwoord.
Alle begin is moeilijk en dus hopen we dit jaar
op meer succes. Kent u iemand die naast de
dagelijkse ook uitzonderlijke prestaties neerzet
op het werk? Die uitblinkt op technisch vlak of
misschien schittert in de omgang met kinderen
of emotioneel belaste patiënten? Draag uw
selectie voor en misschien winnen u en deze
persoon een gratis lidmaatschap van de VMBv
voor het jaar 2019! Stuur de naam, werkgever,
afdeling
en
motivatie
door
naar
stephanie.bogaert@vmbv.org voor 31 oktober
2019. Niet twijfelen, doen!
https://www.internationaldayofradiology.com/
https://www.ismrm.org/smrt/

In 2018 wordt de nieuwe sectorale
functieclassificatie ingevoerd in de federale
gezondheidsdiensten, gekoppeld aan een nieuw
loonmodel met verloning op basis van
wegingen. Ten laatste op 30 april zou elk
personeelslid van zijn/haar werkgever een
functie en een loonsimulatie toegewezen
gekregen hebben, gebaseerd op het
takenpakket. Voor 30 juni moet u een keuze
maken: u gaat akkoord met de toegewezen
functie en het barema of u gaat niet akkoord. In
het laatste geval kunt u ervoor kiezen uw huidig
barema te behouden of u tekent beroep aan
omdat u vindt dat de inhoud van de
toegewezen functie niet overeenstemt met uw
takenpakket. De VMBv (Willem D’Herde) heeft
samen met de NVKVV een nieuwe, meer
volledige functieomschrijving opgesteld voor de
medisch beeldvormer die u kunt gebruiken om
uw bezwaar te staven. Deze vindt u terug op
onze website. Opgelet! Dit is een ruime
omschrijving met zowel taken van toepassing
op een dienst radiologie als een dienst
nucleaire geneeskunde. U zal voor u dus de
overeenstemmende taken eruit moeten
filteren.
Advies nodig? Mail naar wetgeving@vmbv.org
(Willem D’Herde)
Meer info? https://www.if-ic.org/nl

Nieuwe website!
https://www.vmbv.org
Volg ons op Facebook!
http://www.facebook.com/VMBv

DE VMBv ORGANISEERT…

VACATURES VERSPREIDEN

Een van de missies van de VMBv is
professionalisering van het beroep. Daarom
dragen wij graag ons steentje bij aan
vormingsmogelijkheden.

Hoge werkdruk? Ook nood aan extra collega’s?
Verspreiding van vacatures via de VMBv naar de
leden is mogelijk via het mailadres
vacatures@vmbv.org . VMBv-bestuursleden Griet
Alleman en Zoë Boute plaatsen deze dan op de
website en op onze facebook pagina (bereik +/450 leden + sharing). Je kan het bereik nog
vergroten door de vacature ook via de Aluminivereniging van de bacheloropleiding tot
technoloog
medische
beeldvorming
te
verspreiden. Contact: http://www.alumnimb.be/

Begin 2018 vervoegde Murat Köylü het bestuur
van de VMBv ter versterking van het team
Evenementen. Hij fungeert samen met UZ Gentcollega Margot Bourguignon ook als consulent
interventionele radiologie voor de VMBv en
organiseert op 3 oktober een eerste
avondsymposium met als thema ‘stroke’.

17/11/2018
Symposium

2de

editie

SCOOP

Op 17 november organiseert de VMBv in Gent de
2de editie van het SCOOP Symposium. Vaste
formule van dit halfdaags symposium?
2
presentaties rond radioprotectie waarvoor
accreditatie bij het FANC wordt aangevraagd en 2
presentaties rond innovatie.
Van zodra de programma’s bekend zijn ontvangt u
deze in uw mailbox. Als lid van de VMBv zal u
uiteraard
korting
krijgen
op
beide
herfstevenementen.

Wist u dat…?
…
u
als
technoloog
medische
beeldvorming jaarlijks 15 uur navorming
moet volgen? Dit werd wettelijk bepaald
in het vernieuwde KB van 22 december
2017. We ijveren momenteel bij de
overheid voor een accrediteringssysteem,
zodat u door deelname aan symposia en
opleidingen credits kunt verzamelen in
een officieel portfolio. Dit portfolio zou
dan onderworpen kunnen worden aan
controle. Dit zal nog niet voor morgen
zijn, maar dit neemt niet weg dat u en uw
werkgever
een
bepaalde
verantwoordelijkheid dragen wat betreft
het naleven van deze wet. Mogelijks legt
de wettelijke verplichting wat extra
gewicht in de schaal om bij uw werkgever
compensatie
te
bekomen,
zowel
financieel als onder de vorm van
overuren?

V.U. Stephanie Bogaert, voorzitter

03/10/2018 Avondsymposium
interventionele radiologie

