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INTERVIEW
Als TMB werken in de bedrijfswereld
Femke Podevyn studeerde in 2012 af als Technoloog medische beeldvorming. Na het gebruikelijke
traject in een ziekenhuis koos ze resoluut voor de bedrijfswereld. Het is een keuze waar de huidige
generatie afzwaaiende studenten bewuster over nadenkt: klinisch werk, de bedrijfswereld of verder
studeren? Een interview over de motieven van een collega medisch beeldvormer.
Interview: Stephanie Bogaert
Foto: Femke Podevyn

Waarom koos je destijds voor de opleiding tot Technoloog medische beeldvorming?
Femke: “In mijn zoektocht binnen het grote aanbod van studiemogelijkheden waren een aantal
aspecten voor mij belangrijk. Ik zocht een afstudeerrichting voor een beroep waar zowel het sociale
aspect duidelijk aan bod komt, maar de technologie en wetenschap evenzeer een belangrijke rol
zouden spelen.”
Had je bij je afstuderen al een concreet carrièreplan voor ogen dat buiten de gangbare paden van het
ziekenhuis zou treden?
Femke: “Neen, ondanks de kriebels die als student al voelde bij deelname aan het ECR (European
Congress of Radiology) in Wenen, koos ik er na mijn afstuderen toch voor om op mijn laatste
stageplaats aan de slag te gaan in het AZ Sint Jan in Brugge. Vier jaar lang was ik met een portie
gezonde ambitie te vinden op de aan de CT- en de MRI-scanners, omringd door een geweldig team.”
Waarom wendde je je carrière richting de bedrijfswereld?
Femke: “Ondanks de fantastische werkplek in het AZ Sint Jan in Brugge was het diezelfde ambitie die
me deed verlangen naar een plaats waar ik mezelf verder kon ontwikkelen. De tijd was rijp voor een
nieuwe ervaring. Dat leidde me naar het jonge bedrijf icometrix. Het was een professionele sprong in
het diepe, maar wel de beste die ik tot nu toe gemaakt heb.”
Kan je de activiteiten van icometrix omschrijven en jouw rol in het bedrijf?
Femke: “Icometrix is een bedrijf in Leuven dat diagnostische software ontwikkelt voor de analyse van
hersenscans en dat ook hesenscans van ziekenhuizen analyseert om er klinische relevante informatie
uit te halen. De software van icometrix heeft tot doelstelling heel

4

objectief en accuraat veranderingen in de hersenen te evalueren om zo de evolutie van letsels van
individuele patiënten multiple sclerose, dementia, hersentrauma’s of epilepsie op te volgen. Het gaat dus
om de analyse van medische beelden van patiënten die een neurologische aandoening hebben en waarbij
de opvolging van de evolutie van hun ziekte cruciaal is voor hun welzijn. Dankzij onze meet-software die
ziekenhuizen gebruiken ‘, icobrain’, kan de radioloog een preciezere en dus betere diagnose stellen en
objectievere follow-up doen. En op die manier weten ook de patiënten op hun beurt beter hoe hun ziekte
evolueert.”
Kan je je jobinhoud verwoorden bij Icometrix? Wat is je plaats in het team?
Femke: “Ik werk nu 2.5 jaar bij icometrix en mijn jobinhoud is in die tijd al geëvolueerd. In de beginfase
deed ik voornamelijk kwaliteitscontroles van de ons toegestuurde medische beelden en bood ik support
aan klanten bij eventuele problemen met de software. Vanuit deze functie ben ik heel organisch
geëvolueerd tot ‘customer success manager’. Ik blijf mijn taken van kwaliteitscontrole en
klantenondersteuning uitvoeren, maar daarnaast is mijn werk uitgebreid met account en project
management: om het eenvoudig te verwoorden ben ik de lijm tussen de klant en onze afdelingen IT, R&D
(research and development) en sales.
Voelde je je voldoende gewapend met je opleiding als TMB om van start te gaan in de bedrijfswereld?
Femke: “Mijn kennis als TMB’er komt zeker van pas voor de analyse van de beelden die ziekenhuizen ons
ter analyse toesturen. Zo gebruik ik deze kennis voor de beoordeling van de beeldkwaliteit, de herkenning
van artefacten, val ik terug op mijn anatomisch inzicht voor het aflijnen van bepaalde hersenstructuren,
voor mijn adviezen betreft het aanpassen van scanparameters, … Ook mijn ervaring in het ziekenhuis
helpt door mijn kennis over de work flow in een klinische setting. Op heel wat andere vlakken heb ik mij
do-it-yourself gewijs moeten inwerken. Denk maar op IT- en ingenieursvlak maar ook over
productspecificaties of -processen.”
Wat zijn de grootste verschillen met het werken in een klinische setting?
Femke: “De vergelijking tussen de twee werelden is moeilijk te maken, net omdat ze zo van elkaar
verschillen. Wel moet net als bij het werk met patiënten passie de drijfveer zijn want de toewijding is
groot. Het belangrijkste voor mezelf is dat ik mijn werk zéér graag doe en er veel voldoening uithaal.”
Intussen zet je een nieuwe stap in je carrière binnen icometrix, je gaat aan de slag in het tweede
kantoor van het bedrijf dat gevestigd is in Chicago…
Femke: “Icometrix heeft inderdaad naast het kantoor in Leuven ook een kantoor in Chicago. De
Amerikaanse markt is verschilt niet van rest van de wereld dus is het logisch dat we in dat marktaandeel
dezelfde service aanbieden. Daarom werk ik nu vanuit onze US office, voorlopig voor enkele maanden.”
België verruilen voor Chicago? Dat heeft niet alleen invloed op je professionele ambitie, maar zal ook
op persoonlijk vlak een nieuwe ervaring zijn.
Femke: “Naast werken woon ik hier uiteraard ook. In Chicago is het heel gewoon dat je aan co-living doet,
vermits de huurprijzen hoger liggen dan in België. Sommige zaken zijn ook duurder dan bij ons.
Afhankelijk van de job verdient een Amerikaan meer of minder dan in België, de loonkloof is hier realiteit.
Daarnaast mag je ook niet vergeten dat men hier zelf instaat voor ziekenzorg en pensioen. De meeste
leeftijdsgenoten hier hebben daarnaast nog een studieschuld af te lossen veroorzaakt door torenhoge
kost om hier te mogen studeren. Zo slecht hebben we het niet in ons klein Belgenlandje, dat zal ik hier
alvast geleerd hebben.”
Heb je nog advies voor studenten en collega's die nog twijfelen om in de bedrijfswereld e stappen?
Femke: “Durf!!! Het vergt wel wat lef en inzet… Maar ook: volg je hart en zorg dat je je werk met passie
doet, is nu in het ziekenhuis of in de bedrijfswereld.”
Goed advies! In Chicago zal je ambitiehonger een beetje gestild maar vast ook weer gevoed worden.
Benieuwd waar we je over een aantal jaren mogen verwachten! Succes aan de andere kant van het
water Femke en bedankt voor dit gesprek!
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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.

ARTIKEL
Storende FDG-opname in bruin vetweefsel: effect van digitale
verbeteringstechnieken
Tekst: Yusuf Abdulrizak (eindredactie: Stephanie Bogaert)
Foto: Yusuf Abdulrizak
Contactgegevens: a_rizak@yahoo.com
Inleiding
Dit artikel beschrijft valkuilen veroorzaakt door de aanwezigheid van bruin vetweefsel bij
oncologische diagnostische beeldvorming door middel van FDG-PET en de mogelijkheden van
beeldverbeteringstechnieken.
FDG-PET/CT van bruin vetweefsel
Zoogdieren hebben twee soorten vetweefsel: wit vetweefsel en bruin vetweefsel. Het wit
vetweefsel dient als opslagruimte voor vetten. Het bruin vetweefsel heeft als primaire functie
warmteproductie in het lichaam (thermogenese) door verbranding van vetzuren en glucose.
Het wordt geactiveerd door blootstelling aan koude. Ook bij mensen is bruin vetweefsel
aanwezig; bij pasgeborenen bestaat ongeveer 5% van het lichaamsgewicht uit bruin vet,
gelokaliseerd rond de ruggenwervels, nek en tussen de schouders. Hoewel het gehalte
afneemt met de leeftijd, hebben ook volwassenen nog steeds bruin vet – men heeft lang
gedacht dat dit niét zo was.
Bij gebruik van FDG-PET wordt een radioactief gelabeld glucoseanaloog (FDG,
fludeoxyglucose) ingespoten; het wordt opgenomen en opgestapeld in metabool actieve
lichaamscellen die glucose in hoge mate als energiebron gebruiken zoals tumorcellen, maar
ook in het bruin vetweefsel dat geactiveerd wordt als reactie op koude. Dit is te zien als een
patroon van multifocale intense symmetrische activatie ter hoogte van de hals, de
supraclaviculaire regio's, het mediastinum en de paraspinale gebieden. De FDG-opname in het
bruin vetweefsel kan de interpretatie van PET-beelden in het kader van oncologische
diagnostiek dus bemoeilijken bv. bij de zoektocht naar lymfekliermetastasen in regio’s zoals de
oksel en het mediastinum. Daarnaast verlaagt het ook de beschikbaarheid van de tracer voor
opname in de tumorcellen met relatief lagere activiteit aldaar tot gevolg.
Preventie van FDG-opname in bruin vetweefsel
In de nucleaire diagnostische geneeskunde – en al zeker binnen het spectrum van de
pediatrische onderzoeken - is de fase van FDG-opname een van de meest uitdagende
aspecten om tot een betrouwbaar resultaat te komen. Om FDG-opname in het bruin
vetweefsel te voorkomen moet enerzijds de temperatuur in de FDG-injectiekamers minimaal
24-27 graden Celsius zijn (figuur 1) en moet anderzijds de patiënt zich gedurende 45-60
minuten zo weinig mogelijk inspant (bewegen, praten, nervositeit, …). Bij jonge patiëntjes is
dit moeilijk er te verwezenlijken, daarom wordt
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geadviseerd dat één van de ouders in de rustkamer bij het kind blijft om te voorkomen dat het
kind te veel praat of beweegt. In de literatuur zijn ook verschillende farmacologische
methoden vermeld om FDG-opname door het hypermetabole bruin vet te verminderen, zoals
het gebruik de bètablokker propranolol en de pijnstiller fentanyl.

Figuur 1: Verschil in activiteit van het bruin vet bij whole-body FDG-PET bij koude (A) en
warme (B) omstandigheden.
A: man, 25 jaar, 12 uur vasten, in kamer van 19° met lichte kledij en de benen op een ijsblok
voor 4 minuten om de vijf minuten. Na 1 uur in deze omstandigheden, kreeg hij een IV injectie
met 18F-FDG waarna hij in dezelfde kamer verbleef. Whole-body PET/CT scan uitgevoerd één
uur post-injectie in een kamer van 24°.
B: zelfde proefpersoon, 2 weken na het eerste (A) experiment in koude omstandigheden, deze
keer bij 27° met standaard kledij en zonder ijspak op de benen.
Bron (afbeelding uit): http://diabetes.diabetesjournals.org/content/58/7/1526.figures-only
Materialen en methoden
In dit verkennend onderzoek werd getest of het toepassen van een digitale
beeldverbeteringsmethode (Matrix laboratorium, Python image processing) het negatieve
effect van de de maskerende invloed van FDG-opname door bruin vetweefsel op de detectie
van tumoren kan verminderen door subjectieve visuele evaluatie van bestaande voor en na
toepassing van digitale verbeteringstechnieken
Resultaten

Figuur 2: Bij een temperatuur van 27°C is de FDG-opname in het bruin vetweefsel
verwaarloosbaar.
Na blootstelling aan koude omstandigheden (19°C) neemt bij dezelfde proefpersoon de
activiteit in het supraclaviculaire en paraspinale gebied zichtbaar toe door opname van het
glucoseanaloog in het bruin vet.
Na toepassing van digitale beeldverbeteringstechnieken is de activiteit aanzienlijk lager in de
gebieden waar zich bruin vet bevindt en vergelijkbaar met de activiteit in warme
omstandigheden.
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A

B

Figuur 3:
A Coronale en sagittale beeld met duidelijke FDG-opname in het bruin vetweefsel
B Zelfde proefpersoon – na toepassing van digitale beeldverbeteringstechnieken is de
weergegeven activiteit aanzienlijk onderdrukt in het bruin vetweefsel

Figuur 4:
1 Coronale beeld met duidelijke FDG-opname in het bruin vetweefsel
2, 3, 4 Zelfde proefpersoon – na stelstelmatige toepassing van digitale
beeldverbeteringstechnieken is de weergegeven activiteit aanzienlijk en
steeds meer onderdrukt in het bruin vetweefsel
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Besluit en aanbeveling
Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de toepassing van beeldverbeteringstechnieken de mogelijkheid
kàn bieden om de visuele waarneembaarheid met betrekking tot FDG-opname in het bruin vetweefsel te
onderdrukken. Digitale beeldverbeteringstechnieken kunnen een hulpmiddel zijn ter optimalisatie van de
beeldinformatie en het vereenvoudigen van visuele waarneembaarheid van diagnostisch relevante
informatie, maar méér onderzoek is nodig; een vervolgonderzoek is aanbevolen.
Aandachtspunten
Bij dit experimenteel onderzoek moeten volgende aandachtspunten in achten genomen worden:
• Het betreft een pilootonderzoek op basis van een klein aantal proefpersonen; besluitvorming dient
bevestigd te worden door vervolgonderzoek met een grotere steekproef.
• De gepubliceerde FDG-PET beelden zijn niet per se representatief voor alle gevallen van FDG-opname in
het bruin vetweefsel. De activiteit van het bruin vetweefsel op FDG-opname is variabel en afhankelijk van
omgevingstemperatuur voorafgaande aan het PET-scan onderzoek en lichaamssamenstelling van de
patiënt.
• De gepubliceerde beelden zijn van het formaat jpeg (Joint Photographic Experts Group) met een relatief
kleine bestandsgrootte; de kwaliteit ervan vermindert elke keer u dit bestand opslaat.
Referentielijst:
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4579616/
• https://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/petct/Fat.html
• https://radiopaedia.org/articles/brown-adipose-tissue-1
• http://tech.snmjournals.org/content/38/1/24.long
• https://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/petct/Fat.html
• http://www.ccis2k.org/iajit/PDF/vol.10, no.1/3014-8.pdf
• X-Ray, radiography, image enhancement, spatial domain, frequency domain. Department of Information
Technology, Al-Balqa Applied University, Jordan Department of Computer Science, Princess Sumaya
University for Technology, Jordan Received June 19, 2010; accepted March 1, 2011
• Cannon B, Houstek J, Nedergaard J. Brown adipose tissue. More than an effector of thermogenesis? Ann
N Y Acad Sci. 1998;856:171–87. [PubMed]
• http://www.hindawi.com/journals/ijbi/2011/693795/
• International Journal of Biomedical Imaging Volume 2011 (2011), Article ID 693795, 14 pages
• Editor(s): Maria Lyra and Agapi Ploussi
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5134268/
• https://www.mathworks.com/products/image.html
• https://www.oncologieinperspectief.avl.n
• Himms-Hagen J. Does brown adipose tissue (BAT) have a role in the physiology or treatment ofhuman
obesity? Rev Endocr Metab Disord. 2001;2:395–401. [PubMed]
• https://www.ntvg.nl/system/files/publications/a5502.pdf
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15 maart 2019 nam de VMBv deel aan de zitting met de sociale partners
IFIC update Op
in samenwerking met IFIC, in het kader van de onderhoudsprocedure van de
nieuwe analytische sectorale functieclassificatie geïmplementeerd in de
federale sectoren van het paritair comité 330, gekoppeld aan een nieuw
loonmodel.
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
EERSTKOMENDE
ACTIES
Foto’s: Stef Geldof
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.
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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!”
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“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!”

IN BEELD
Trefpunt Stralende Beroepen 2019

Met het verplicht afsluiten van de inschrijvingen voor het SCOOP symposium in november
2018 op 140 deelnemers, mogen we spreken van een succes! Dat de opkomst naar onze
congressen gestaag stijgt stemt ons tot vreugde. Het is een teken aan de wand van de wil
om levenslang te leren en bij te scholen. Het aanbod van de VMBv past steeds in haar missie
tot kwaliteitsverbetering van het beroep. Maar dat succes betekent dus dat de VMBv de
auditoria op de campus UZ Gent ontgroeid was; om naast een interessant programma ook
een aangename totaalervaring te kunnen aanbieden, verhuisden we naar een nieuwe
locatie, net naast het UZ Gent: Holiday Inn Express. De keuze voor een totaalconcept waarbij
we de catering en logistiek uit handen kunnen geven kadert ook in de visie van de voorzitter
om de werking van het bestuur op lange termijn te kunnen garanderen door het aantal
taken af te slanken waar mogelijk.
Voor een publiek van 114 deelnemers brachten diverse zorgverleners hun verhaal, hoe zij de
vreselijke aanslagen in Zaventem en station Maalbeek – bijna dag op dag één jaar voor het
congres - hadden beleefd of waaruit hun hulp bestond. Een fotoverslag van een dag die ons
een kijkje gaf achter deuren die normaal gezien gesloten blijven. Was u er dit jaar niet bij?
Dan heeft u een mooi ledenvoordeel gemist (inschrijvingsgeld 85 EUR voor leden tov 110
EUR voor niet-leden). Hou volgend jaar zeker de facebook pagina, website en uw mailbox in
de gaten!

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!
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!
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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. De geschiedenis van de pelvimetrie: een doorgangsexamen - Dhr. Renaat Vandenbroeck, Belgisch Museum voor Radiologie, Neder-Ov
2. Projectieradiologie: Dedicated Low Dose protocols - Dr. Caroline Ernst, UZ Brussel
3. Beeldvorming en behandeling van postpartum bloedingen - Team VINRAD, UZ Gent
4. Veiligheid van MRI voor foetus, moeder en personeel tijdens de zwangerschap - Ir. Ronald Peeters, UZ Leuven
5. Longperfusiescintigrafie als alternatief voor CT voor exclusie van longembolen bij de zwangere vrouw - Dr. Lieselot Brepoels, HH Tiene
6. Retrospectieve studie naar het gebruik van CT bij zwangere vrouwen in een Belgisch ziekenhuis - Dr. Sofie Woussen, UZ Leuven
7. Pretecho: wettelijk kader, pro’s en contra’s - Dhr. Philippe Van Laer, expert wetgeving TMB
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HET BESTUUR
Wie zijn we? Wat doen we?
Voorzitter
• Coördineert en waakt over de kwaliteit van de werking van het bestuur.
Ledenadministrator
• Registreert uw lidmaatschap en controleert de betalingen
• Verzorgt alle communcicatie met de leden
Penningmeester
• Verzorgt de boekhouding van de beroepsvereniging en het up-tà-date houden van de statuten die
worden neergelegd bij de FOD Economie voor publicatie in het Staatsblad.
Wetgeving wetgeving@vmbv.org
• Zetelt in diverse organen die per deelfunctie vertegenwoordigd zijn:
• Federale Raad van Paramedische Beroepen (FRPB): willem.dherde@vmbv.org
• Technische Commissie van Paramedische Beroepen (TCPB): sofie.vermeulen@vmbv.org
• Erkenningscommissie TMB: stephanie.bogaert@vmbv.org en goedele.demeyer@vmbv.org
• FANC (radioprotectie): steve.nzitunga@vmbv.org
• IFIC:
jade.vandevel@vmbv.org
en
sander.vandenwyngaert@vmbv.org
sofie.vermeulen@vmbv.org
• Waakt over de inhoud en ontwerpt voorstellen voor wijzigingen van wetteksten.

en

Onderwijs onderwijs@vmbv.org of glenn.schamp@vmbv.org
• Verzorgt het contact met de hogeschool Odisee die de professionele bachelor TMB organiseert
• Woont initiatieven van de hogeschool bij zoals visitaties, evaluatie van de opleiding, …
• Maakt de VMBv bekend bij de studenten op diverse events.
ICT ict@vmbv.org
• Verzorgt de inhoud van de website.
• Verwerkt alle informatie en suggesties die via het contactformulier op de website worden gedeeld.
Drukwerk
• Verzorgt de inhoud en lay-out van Doorkijk 2.0
• Maakt affiches en flyers voor evenementen
Sponsoring
• Gaat actief op zoek naar nieuwe sponsors en onderhoudt de contacten en contracten met huidige sponsors
Evenementen evenementen@vmbv.org
• Organiseert twee keer per jaar een congres, het Trefpunt Stralende Beroepen in het voorjaar en het SCOOP
Symposium in het najaar
• Bestaat uit de deelfuncties logistiek, catering, administratie en programmatie
Internationalisering
• Onderhoudt het contact met de European Federation of Radiographer Societies (EFRS) en verwerkt alle
adviezen van Europees naar nationaal niveau
• Woont jaarlijks de EFRS Annual Meeting bij in november en de jaarlijkse EFRS meeting op het European
Congress of Radiologie (ECR) te Wenen om de VMBv te vertegenwoordigen.
14
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Collega’s gezocht!
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 .

Congresagenda
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?
• 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 .

Met dank aan onze hoofdsponsors:

Met dank aan onze sponsors:
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• Siemens, RMS, Guerbet, Medicor,
Qaelum Deze hebben reeds bevestigd
en betaald

19

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 everyday beneﬁt from our innovative technologies
and services in the areas of diagnostic and

siemens-healthineers.be

therapeutic imaging, laboratory diagnostics
and molecular medicine, as well as digital
health and enterprise services.
We are a leading medical technology company 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.
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