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Voor alle leden van de beroepsvereniging
IDoR 2018
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. Neem zeker
een kijkje op de website voor educatief materiaal
rond dit thema!
https://www.internationaldayofradiology.com/
Vaak wordt de medische beeldvorming mee in de
bloemetjes gezet met de Dag van de
Verpleegkunde. Maakt jouw dienst wel van deze
heel specifieke gelegenheid gebruik om de
medisch beeldvormer te bedanken? Of wordt een
vormingsdag voorzien? Inspireer anderen en
bezorg ons beeldmateriaal voor de volgende editie
van Doorkijk 2.0!

IFIC FUNCTIECLASSIFICATIE
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 die 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
https://www.vmbv.org

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!
De kracht van een individu is echter beperkt en
na rondvraag bleek dat op een paar
uitzonderingen na – vooral mensen die in het
catlab werken kregen intern soms een promotie
naar klasse 15, afhankelijk van het ziekenhuis iedereen een negatief advies kreeg. Wij hebben
dan ook alle begrip voor wie uiteindelijk koos
voor een financieel voordeel; de macht van een
individu is beperkt. Uw beroepsvereniging – in
deze materie vertegenwoordigd door Willem
D’Herde en Jade Van de Vel - zal in de
onderhoudsfase
IFIC
een
compleet
functieprofiel voorleggen (dit werd nog
uitgebreid in samenwerking met de hogeschool
Odisee en mensen uit het werkveld), wijzen op
de verschillen en een aanpassing vereisen. Het
probleem stelt zich niet alleen bij de TMB, ook
profielen van andere paramedische beroepen
blijken verouderd en/of onvolledig; het profiel
van de verpleegkundige die werkt op MB
ontbreekt (het NVKVV vereist een apart profiel
omdat in het KB van de VPK inderdaad een
aantal handelingen anders gedefinieerd zijn –
bv. reanimatie – dan bij de TMB; de VMBv heeft
hiervoor begrip, maar waakt erover dat dit niet
leidt tot een hogere klassering en ook het
NVKVV is van mening dat beide types
werknemer hetzelfde loon horen te krijgen).
Daarom bundelen we voor een nog sterker
signaal naar het IFIC de krachten met de
Algemene Unie van Verpleegkundigen van
België
(AUVB-UGIB-AKVB)
en
beroepsverenigingen van andere paramedische
beroepen zoals ergotherapie. Wordt vervolgd!
Advies nodig? Mail naar wetgeving@vmbv.org

http://www.facebook.com/VMBv

VERNIEUWING LIDMAATSCHAP
Moesten we 2016 nog afsluiten met 17 leden
konden we eind 2017 – na een jaar fikse
inspanningen – besluiten met 130 leden voor de
met nieuw leven ingeblazen beroepsvereniging.
Dit jaar mochten we op 180 leden rekenen als
achterban voor de acties bij de overheid. Dit is

van onschatbare waarde voor de credibiliteit en
slagkracht van uw beroepsvereniging! Dit
stimuleert tevens de bestuursleden voor hun
vrijwillige inzet. We gaan verder op dit elan! Als lid
van de beroepsvereniging hoeft u zich voor 2019
niet opnieuw te registreren, u zult automatisch
een overschrijivngsuitnodiging ontvangen (gratis
voor studenten en gepensioneerden). Op
veelvuldige vraag wordt Doorkijk 2.0 niet langer
gedrukt maar enkel digitaal verzonden. Zo sparen
wij het milieu én uw centen: het lidmaatschap
wordt aangeboden aan het nieuwe tarief van 20
ipv 30 EUR! Dit bekostigt werkingskosten en het
lidmaatschap van EFRS (verplicht te betalen door
deelnemende beroepsverenigingen)

Wist u dat…?
… de VMBv ook een goede samenwerking
heeft met de hogeschool Odisee die de
bacheloropleiding tot Technoloog medische
beeldvorming organiseert? Voor het 2de
SCOOP Symposium reikten we voor het eerst
gratis tickets uit voor studenten, 3 voor elk
studiejaar. Zo maken eerstejaars studenten
kennis met het concept van een congres en
worden tweede- en derdejaarsstudenten
zich bewust van de noodzaak om levenslang
te leren. Daarnaast reikt de VMBv jaarlijks de
Marcel Brachotprijs uit ter waarde van 250
EUR voor het eindwerk dat de grootste
impact heeft op het werkveld, wat niet altijd
overeenkomt met de thesis met de beste
eindscore. We worden ook regelmatig
uitgenodigd door de hogeschool om te
participeren in overleg over de opleiding.
Samen beoordelen we bij de overheid
aanvraagdossiers om erkend te worden als
TMB. Odisee en VMBv? Hand in hand!

V.U. Stephanie Bogaert, voorzitter

DE VMBv ORGANISEERT…
Een van de missies van de VMBv is
professionalisering en kwaliteitsverbetering van
het beroep. Daarom dragen wij graag ons steentje
bij aan betaalbare vormingsmomenten.
• 17/11/2018 SCOOP Symposium
Vorig jaar bij de eerste editie ontvingen we 65
geïnteresseerden, dit jaar moeten we omwille van
de beperkte capaciteit van voornamelijk de
ontvangstruimte noodgedwongen afklokken op
het dubbele aantal! Wie op de reservelijst stond
kreeg een e-mail dat uw inschrijving na betaling
alsnog geactiveerd wordt. Met dank voor uw
begrip.
• 30/03/2019 TREFPUNT STRALENDE
BEROEPEN
Het Trefpunt Stralende Beroepen is een eendaags
congres met als doelstelling zoveel mogelijk
beeldvormende modaliteiten aan bod te brengen
rond een centraal thema. Tijdens deze editie
zullen we boeiende sprekers aan bod laten komen
rond het thema van de verenigbaarheid van
zwangerschap en pediatrie met de wereld van de
radiologie. Van zodra het programma bekend is,
ontvangt u dit in uw mailbox. Als lid van de VMBv
zal u uiteraard korting ontvangen! Wij nemen
momenteel offertes door van locaties rond Gent
waar we een groter aantal deelnemers kunnen
ontvangen en zowel comfortabel en kwalitatief de
presentaties kunnen laten volgen maar ook vlot
en betaalbaar de catering kunnen verzorgen. De
VMBv groeit en de zaal groeit mee!

