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Op het SCOOP Symposium in november 2018 stond ik u
per videoscherm te woord omwille van complicaties met de zwangerschap.

Op het Trefpunt Stralende Beroepen in maart 2019 was ik wederom de
VMBv

afwezige; een week voordien schonk ik het leven aan een kerngezonde
zoon. Daarmee paste ik alvast perfect bij het thema van dat congres, de
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mogelijkheden van MB bij zwangerschap. Op onze volgende meeting plan

Jade Van de Vel – Secretaris & wetgeving (IFIC)

Symposium plaats over radioprotectie en innovatie in MB! Vorig jaar in een
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ik van de partij te zijn! Op 9 november vindt weer ons jaarlijks SCOOP

mum van tijd uitverkocht, vandaar op een nieuwe locatie. De doelstelling
van de VMBv is professionalisering en kwaliteitsverbetering van het
beroep, onder andere door het organiseren van bijscholingsmomenten. U
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komt toch ook?!
Einde van het vierde kwartaal, dat betekent ook het einde van de
zomervakantie. Dat laat zich niet alleen merken in een toegenomen drukte
op de weg, ook de diensten medische beeldvorming draaien weer op

Griet Alleman – Internationale contacten & ICT
Zoë Boute – ICT

kruissnelheid. Leidinggevenden van deze diensten ontvangen binnenkort
een kaart in de bus waarmee wij hen herinneren aan 8 november, de „dag
van de radiologie“ waarop ook de medisch beeldvomers eens extra in de

Goedele De Meyer – Onderwijs

bloemetjes mogen worden gezet. Voor het verschil dat jullie maken in de

Stef Geldof – Evenementen programmatie

beeldkwaliteit en de zorg voor de patiënt, elke dag opnieuw, afgelopen
zomer evenzeer als komende winter.
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INTERVIEW
Radiotherapie – een nieuw werkveld voor de TMB
Elke Biesbrouck studeerde in 2007 af als Technoloog medische beeldvorming. Destijds was het terrein
van de radiotherapie wettelijk voorbehouden voor verpleegkundigen, dus wie in die tijd afstudeerde
kon niet op deze dienst tewerkgesteld worden. Wie er wel werkte, deed dat illegaal. Mede dankzij het
jarenlange lobbywerk van de VMBv, met name Gianni Claessens en Philippe Van Laer, werd de plaats
van de technoloog op diensten radiotherapie (en echocardiografie) wettelijk vastgelegd in het
Koninklijk Besluit 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. Intussen is radiotherapie (en echocardiografie) ook opgenomen in het
curriculum van Odisee, deze vakgebieden kunnen dus bemand worden met geschoolde technologen
medische beeldvorming. Een interview met een technologe die de overgang van de wet meemaakte
en benut.
Interview: Stephanie Bogaert
Foto: Elke Biesbrouck
Waarom koos je destijds voor de opleiding tot Technoloog medische beeldvorming?
Elke: “Bij mijn studiekeuze twijfelde ik nog even tussen verpleegkundige en medische beeldvorming.
De definitieve beslissing viel na een dagje meelopen in het AZ Groeninge Kortrijk op een
verpleegkundige afdeling; dat beviel me minder en dus koos ik definitief voor MB.”
Toen je afstudeerde in 2007 kon je nog niet terecht als werknemer op diensten radiotherapie. Welk
parcours heb je na je afstuderen afgelegd?
Elke: “Ik ging van start op een dienst mammografie in het AZ Groeninge Kortrijk. Kort nadien maakte ik
de overstap naar MRI in het UZ Gent, waar ik 2 jaar ervaring opdeed om nadien terug dichter bij huis te
gaan werken in AZ Delta Roeselare, waar ik 7 jaar MRI met CT combineerde en de volgende drie jaren
exclusief MRI-toestellen bediende. Mammografie, CT, MRI, … ik heb een aantal modaliteiten doorlopen
vooraleer ik recent de overstap maakte naar radiotherapie.”
Vanwaar die recente overstap naar de radiotherapie?
Elke: “Tot twee jaar terug was het sowieso niet legaal om als TMB te werken op een dienst
radiotherapie, dat was dus nooit een optie. Toen het KB van de TMB werd uitgebreid met
radiotherapie en echocardiografie werd dit opeens wel een mogelijkheid. Na 12 jaar MRI kan ik wel
zeggen dat ik geroutineerd was; ik was toe aan een nieuwe deeltak binnen ons vakgebied. Ik zag in de
radiotherapie de totaal andere insteek van werk als een opportuniteit: waar ik tot nu toe een rol
speelde in de diagnostiek, neem ik nu deel aan het behandeltraject van de patiënt.”
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Binnen de radiotherapie kan je als TMB verschillende taken vervullen. Hoe ziet jouw jobinhoud eruit?
Wat is je plaats in het team?
Elke: “Ik sta in voor de bestralingsplanning: ik lijn anatomische structuren af en verzorg de coregistratie
van beelden van verschillende beeldvormingsmodaliteiten. Ik werk dagelijks heel nauw samen met de
fysicus die een eerste revisie doet van mijn planning, na diens goedkeuring gaat het pas door naar de
radiotherapeut. Samen beoordelen we de dosimetrie en stellen we het optimale bestralingsplan op.
Tussen de technologen en de verpleegkundigen op de dienst bestaat overigens ook geen verschil in
takenpakket.

Toen je toendertijd je opleiding aan Odisee (destijds EHSAL) genoot, kreeg je een introductie tot de
radiotherapie maar dat is niet te vergelijken met de huidige geïntegreerde opleiding die de studenten
kunnen genieten. Vond je de overstap dan moeilijk?
Elke: “Op zich is de overstap vlot verlopen. Ik muteerde binnen hetzelfde ziekenhuis, ik hoefde dus alvast
niet te wennen aan een totààl nieuwe werkomgeving, dat scheelt toch iets qua belasting en vanaf dag
één kon ik me focussen op de interne opleiding. Gezien het gemis aan een vooropleiding voelt het
leerproces echter niet aan als ‘eenvoudig’, ik voel de nood aan extra cursussen, bijscholing, didactisch
materiaal, … maar mits goede begeleiding en uitleg van de fysicus trek ik me steeds beter uit de slag. Op
elke dienst doorloop je nu eenmaal een leertraject. Zo startte ik ook niet meteen op de
planningsafdeling, ik moest me eerst inwerken bij de bestralingstoestellen zelf om het grotere geheel te
kennen waarin mijn functie kadert.
Zou je de overstap aanraden aan collega TMB’s?
Elke: “Ik vind dit werk zeker een aanrader voor wie technisch is aangelegd en oog heeft voor detail: elk
bestralingsplan moet geoptimaliseerd zijn, zowel voor de curatief als palliatief benaderde patiënt. Je
streeft elke keer naar de perfectie, dat is de enige geschikte werkhouding. Hou er wel rekening mee dat
je minder patiëntencontact zult hebben. Het heeft ook een impact op je privéleven, met voor- en
nadelen. Je hebt vastere uren, sommige dienst hanteren exclusief kantooruren. Als je het werken in een
ploegensysteem gewend bent is dat even aanpassen. Anderzijds zijn de vrije avonden en weekends mooi
meegenomen voor wie werk en gezin wil combineren.”
*U kunt de tekst van het KB inlezen via onze website https://www.vmbv.org/vereniging/koninklijk-besluittbm/.
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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
High Dynamic Range in het kader van stralingsdosisreductie
Tekst: Yusuf Abdulrizak (eindredactie: Stephanie Bogaert)
Foto: Yusuf Abdulrizak
Contactgegevens: a_rizak@yahoo.com
Inleiding
Straling veroorzaakt beschadiging in het erfelijk materiaal (DNA). Aandacht voor de
stralingsdosis is belangrijk, zeker bij kinderen die gevoeliger zijn voor de schadelijke
langetermijnseffecten van straling dan volwassenen. De twee frequentst gebruikte manieren
om de stralingsdosis voor de patiënt te verminderen zijn het verlagen van de buisspanning en
van de buisstroom die bepalen hoeveel fotonen het röntgenapparaat verlagen:
• De buisspanning (kV, kilovolt) bepaalt het penetratievermogen van de straling
(stralingskwaliteit): hoe hoger de buisspanning, hoe groter de snelheid waarmee
elektronen tegen de anode botsen, hoe meer röntgenstraling met een hogere energie,
hoe meer fotonen de detector kunnen bereiken. Dikkere lichaamsdelen vereisen een
hogere kV, maar de strooistraling neemt toe met de dikte van het object.
• De buisstroom (mA, miliampère) bepaalt de hoeveelheid straling die wordt gegenereerd
(stralingskwantiteit). De buisstroom bepaalt de hoeveelheid elektronen die van de
kathode naar de anode in de röntgenbuis wordt geschoten en daardoor de hoeveelheid
röntgenstralen die naar de patiënt wordt geschoten. Als de hoeveelheid ampère
vermenigvuldigd wordt met de tijd, is het resultaat milliampère-seconde (mAs getal). Het
mAs-getal is dan een gebruiksmaat voor de hoeveelheid straling.
De stralingsbelasting van de patiënt is sterker gecorreleerd met mAs dan met de kV.
Verhoging van de mAs zal de hoeveelheid röntgenstralen waaraan de patiënt wordt
blootgesteld daadwerkelijk verhogen. Gebruikt men in het kader van stralingsprotectie echter
een zeer lage mAs, dat resulteert dat in een beeld met veel kwantumruis. In dit verkennend
onderzoek wordt getest of High Dynamic Range (HDR)-technieken uit de fotografiewereld de
kwaliteit van low dose röntgenopnames kunnen verbeteren in het kader van stralingsreductie
voor de patiënt.
De basis: LDR/HDR bij fotografie
De meeste gangbare digitale camera’s en beeldschermen hebben een klein dynamisch bereik
dwz het bereik van de helderheid (luminantie) is beperkt. Ofwel zijn de lichte stukken in een
foto goed zichtbaar en zijn de donkere stukken zwart. Ofwel zijn de donkere delen van een
foto goed te onderscheiden en zijn de lichte delen wit weergegeven. Dit heet Low Dynamic
Range (LDR).
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Het menselijk oog heeft een zeer groot dynamisch bereik, wij zijn in staat zowel in donkere
als in lichte partijen tegelijkertijd veel details waar te nemen. Ook sommige duurdere digitale
camera’s kunnen ook tegelijk erg donkere en erg lichte delen tegelijkertijd opslaan. Dit heet
High Dynamic Range (HDR).
Er bestaan technieken om HDR-afbeeldingen te creëren door enkele foto’s snel achter elkaar
te maken met verschillende belichtingsparameters en deze te combineren. Het resultaat is
een natuurgetrouwe afbeelding met voldoende detail in zowel de lichte als de donkere
stukken. Dit is een oplossing voor het overbruggen van een groot helderheidsverschil tussen
goedkopere en duurdere camera’s. Het luminantiebereik (dynamisch bereik) van de
goedkopere camera wordt zo softwarematig vergroot met een betere helderheid, contrast en
scherpte van de afbeelding tot gevolg, zonder zichtbare toevoeging van artefacten.

Afb. 1: Drie opeenvolgende opnames op tijdstippen t1, t2 en t3 met verschillende helderheidswaarden.
De HDR-afbeelding als resultaat van de combinatie van deze drie beelden toont detail in zowel de
lichtere als de donkere regio’s, wat niet het geval is bij de originele opnames.
Bron: https://www.cl.cam.ac.uk/~rkm38/pdfs/mantiuk15hdri.pdf

Materialen en methoden
Hoewel Matlab (Matrix Laboratorium) - een interactieve programmeertaal op hoog niveau
voor numerieke berekeningen en datavisualisatie in het kader van wetenschappelijk
onderzoek - een van de krachtigste beeldbewerkingssoftware is, wordt in dit onderzoek toch
gebruik gemaakt van HDR Tone Mapping van Photoshop®, versie CS6 met opties voor HDRcreatie en beeldanalyse van DICOM bestanden (Digital Imaging and Communications in
Medicine), het standaard formaat voor het ontvangen en bewaren van medische beelden.
In deze studie werd retrospectief (op basis van eerder gemaakte röntgenbeelden) gezocht
naar digitale röntgenbeelden met opvallend lage kV of mAs. Verdere exclusie/inclusie
gebeurde op basis van het aantal pixels (min. 640 x 480 pixels). Vervolgens zijn de beelden in
bestandsformaat PNG (Portable Network Graphics) opgeslagen; dit kan zonder verlies van
beeldkwaliteit. Op basis van een LDR-set van de röntgenbeelden met verschillende
belichtingswaarden werden HDR afbeeldingen gegenereerd. De oorspronkelijke röntgenfoto’s
werden gebruikt als de gouden standaard en werden vergeleken met de gecreëerde HDRbeelden door middel van subjectieve visuele beoordeling.
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Resultaten
Uit subjectieve visuele beoordeling blijkt dat de toepassing van HDR techniek het contrast en
de resolutie van röntgenopnames verhoogt, zonder zichtbare artefacten.

Bron: http://www.upstate.edu/radiology/education/rsna/radiography/kvp.php

Bron: http://www.samsunghealthcare.com/en/lowdose

Bron: https://www.samsunghealthcare.com/en/lowdose
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Bron: https://samsunghealthcare.com/en/products/DigitalRadiography/GR40CW/Radiology/benefit

Besluit
HDR-beelden kunnen niet alleen in de digitale fotografie maar ook in de medische
beeldvorming worden toegepast om de diagnostische waarde van röntgenbeelden met
relatief lage kV en mAs-waarden te verhogen. De techniek resulteert in een meer helder
contrast en een betere resolutie. Meer details worden zichtbaar, vooral in de donkere
gebieden van de opname. Dosisreductie in het kader van radioprotectie kàn dus mogelijks
gecompenseerd worden, wat een opportuniteit creëert, in het bijzonder bij pediatrische
beeldvorming.
Aandachtspunten
Het betreft een pilootonderzoek op basis van een kleine hoeveelheid beeldmateriaal;
besluitvorming dient bevestigd te worden door vervolgonderzoek met een grotere steekproef.
Het is aan te bevelen om een vervolgonderzoek uit te voeren naar de potentiële effecten van
het gebruik van een HDR techniek op dosisreductie bij pediatrische radiologie.
Referentielijst
• Auteur Quinn B. Carroll and Charles C. Thomas, cop. 2011
• Radiography in the digital age : physics, exposure, radiation biology / by Quinn B. Carroll
• http://www.jmirs.org/article/S1939-8654(08)00005-2/abstract
• Image Postprocessing in Digital Radiology—A Primer for Technologists
• Author(s)Euclid Seeram, David Seeram Full-length article
• March 2008 Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences Vol. 39, Issue 1, pages 2341
• https://nl.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range_rendering
• http://radiographics.rsna.org/content/22/4/993.full
• Image Editing with Adobe Photoshop 6.0
• Author Ronald D. Caruso, MD and Gregory C. Postel, MD Radiographics July 2002
• www.ajronline.org/content/181/1/43.full.pdfAuthor George A. Taylor AJR:179,
• Photoshop for Radiologists December 2002
• Department of Radiology, Children’s Hospital, Boston 2002;179:1411–1413 0361–
803X/02/1796–1411 © American Roentgen Ray Society
• https://nl.mathworks.com/help/images/high-dynamic-rangeimages.html?searchHighlight=HDR&s_tid=doc_srchtitle
• file:///C:/Users/lb/Downloads/lifsci_v6_n34_2014_11.pdf
• https://www.ntvt.nl/artikel/122/5/het_alara_principe_achtergronden_en_toepassing_in_
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• https://www.sprmn.pt/pdf/EuropeanGuidelinesEur16261.pdf
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OPINIESTUK
Het nieuwe KB - Van conceptie tot postnatale depressie
Philippe Van Laer stond mee aan de wieg van het beroep van technoloog medische
beeldvorming en was jarenlang docent in de bacheloropleiding. Recent ging hij met
pensioen. Ooit voorzitter van de VMBv, nam hij in november 2018 na jaren toewijding ook
afscheid als bestuurslid van de beroepsvereniging. De fakkel doorgegeven aan de jongere
garde, zal hij zich echter altijd betrokken voelen bij ons beroep. Hij volgt de ontwikkelingen
nog steeds nauwgezet op en kan als geen ander de situatie in België vergelijken met onze
peers in Europa. Een recente ontwikkeling laat hem niet onberoerd. Hij spendeerde de
intussen beschikbare vrije tijd om een aantal zaken wat confronterend op papier te zetten…
Philippe Van Laer: “Het centrale thema van het Trefpunt Stralende Beroepen in maart 2019
was de rol van medische beeldvormingsmodaliteiten bij zwangerschap, meteen de inspiratie
tot de titel van dit artikel: het KB en de opleiding tot TMB, van conceptie tot postnatale
depressie…”
EEN BEETJE GESCHIEDENIS
Toen de beroepsvereniging er destijds voor koos om het nieuwe beroep van ‘technoloog
medische beeldvorming’ in het leven te roepen had ze daar gegronde redenen voor.
Nagenoeg de hele wereld organiseerde al een opleiding medische beeldvorming…behalve
België. Als heel de wereld een opleiding organiseert voor een beroep, dan moet zelfs België
uiteindelijk volgen.
Verpleegkundigen – met goede intenties, zeker weten – mochten tot die tijd ALS ENIGEN
toestellen in de medische beeldvorming bedienen, maar waren daar niet voor opgeleid; zij
leidden instromers op zonder zelf een basisopleiding te hebben genoten. Op dat moment
werkten ook mensen ZONDER diploma verpleegkunde op diensten radiologie: zij oefenden
dagelijks illegaal de verpleegkunde/geneeskunde uit. *
*Het toenmalig KB 78 (de wet waaronder alle gezondheidszorg beroepen vallen) stelde duidelijk dat een arts
een handeling kan toevertrouwen aan verpleegkundigen of paramedici voor zoverre dat in hun KB
opgenomen was enerzijds en anderzijds dat iedereen die een handeling uitvoerde die bijvoorbeeld in de wet
op de verpleegkunde vermeld stond zonder over het juiste diploma te bezitten illegaal de
verpleegkunde/geneeskunde uitoefende.

Iedereen die hier aan meewerkt is strafrechtelijk vervolgbaar (directie, artsen uiteraard,
hoofdverpleegkundigen en zelfs het personeel van de afdelingen medische beeldvorming,
nucleaire geneeskunde of radiotherapie). België is nooit een land geweest dat zijn wetgeving
strikt naleefde en controles bleven uit, laat staan sancties. Dit komt verder meermaals tot
uiting.

10

Belangrijk om weten: voornamelijk mensen uit het werkveld namen het initiatief om het beroep
van technoloog medische beeldvorming, met een wettelijk kader en een specifieke opleiding, in
het leven te roepen. Mensen die misschien zelf illegaal aan het werk waren en vonden dat
professionalisering en officialisering van het beroep steeds relevanter en meer noodzaak werd,
samen met de razendsnelle ontwikkeling van steeds meer beeldvormingsmodaliteiten. Na veel
jaren lukt het: in februari 1997 is het eerste KB-TMB een feit, het resultaat van heel wat vrijwillige
tijd en inspanning. In 1998 gaat de driejarige opleiding van start in Vlaanderen, nog een jaar later
ook in Wallonië. Ondanks de nood, was er ook heel wat scepsis vanuit het werkveld:
• “Dit beroep is overbodig, dit vakgebied hoort al toe aan de verpleegkundigen.”
• “Die technologen zullen de verpleegkundigen verdringen van de diensten medische
beeldvorming.”
• “Moet dit een aparte opleiding worden, kan dit niet als vierde jaar aan de opleiding
verpleegkunde worden toegevoegd?”
Studenten medische beeldvorming werden de eerste jaren niet àltijd goed opgevangen op
stageplaatsen. De vrees dat alle verpleegkundigen de diensten voor medische beeldvorming
zouden moeten verlaten en ze dus hun werk zouden kwijtspelen was duidelijk aanwezig. Nochtans
bleek net op die stageplaatsen de nood aan een gespecialiseerde opleiding: bij stageopdrachten
rond straling en technologie bijvoorbeeld kon het aanwezige personeel vaak moeilijk of helemaal
geen ondersteuning bieden of raad geven, mezelf incluis. De confrontatie hiermee was pijnlijk.
Gelukkig is hieromtrent ondertussen veel veranderd, denk maar aan de verplichte opleiding
stralingsprotectie.
Ook de eerste afgestudeerden werden niet overal heel hartelijk onthaald en kregen standaard de
kritiek omtrent hun matige patiëntencommunicatie en patiëntgerichtheid. Een stereotiep was
geboren, alsof de focus van technologen puur op de technologie van de beeldvormingstoestellen
gericht was en ze louter technisch opgeleid waren. Ik heb dit nooit begrepen: ze hebben inderdaad
gekozen voor een beroep met een aanzienlijk technische achtergrond en niet voor het verzorgende
aspect van de verpleegkunde. Hun ingesteldheid is uiteraard enigszins anders, maar ze kregen op
de hogeschool dezelfde lessen communicatie als de studenten verpleegkunde, gegeven door
dezelfde docenten. Waren de meer dan 1000 personen die toen nog steeds illegaal op diensten
radiologie werkten – velen zonder enig diploma van hoger onderwijs, ondanks het KB van 1997 dan zo goed opgeleid in communicatie en patiëntgerichtheid? Of werd dat met de mantel der
liefde toegedekt?
OMKADERING
Een paar jaar terug, op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt het bestuur van de VMBv
erop gewezen dat technologen aan het werk zijn op diensten radiotherapie en echocardiografie.
Illegaal, want ja er bestaat intussen al sinds 1997 een KB-TMB maar neen, deze vakgebieden zijn
niet opgenomen in dat KB-TMB. Het bestuur wordt verzocht het KB te actualiseren en de
radiotherapie en de echografie te integreren. Terecht, maar al lijkt dat een fluitje van een cent, dit
was zeker niet het geval. De Nationale Raad voor Paramedische Beroepen (NRPB, de huidige
Federale Raad, FRPB) stond al een aantal jaren op non-actief. Hoe begin je dan aan dergelijk project
als de toegangspoort tot de overheid gesloten is? Eigenlijk heel simpel, je neemt de trein… Op die
trein zat een oud-student TMB, intussen tewerkgesteld binnen het ministerie van Volksgezondheid.
Wat volgde was een gesprek over de kwaliteit op medische beeldvorming, en toen een uitnodiging:
om als beroepsvereniging te participeren in de toenmalige werkgroep Marchal, op heden bekend
onder het acroniem BELMIP (BELgian Medical Imaging Platform). Dit platform houdt zich bezig met
àlles wat medische beeldvorming betreft en brengt advies uit aan de minister van
Volksgezondheid.
Binnen deze werkgroep stuurt de voormalige voorzitter van de VMBv Gianni Claessend een brief,
met een aantal speerpunten betreffende het nieuwe KB TMB:
• Het KB-TMB moet worden uitgebreid met radiotherapie en echografie.
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•

•
•

Om een sociaal bloedbad te vermijden: een laatste regularisatie van iedereen die op dat moment
illegaal (zonder diploma VPK of TMB) werkt op diensten medische beeldvorming en nucleaire
geneeskunde; op basis van ervaring kunnen zij aan het werk blijven. Nadien moét een einde komen
aan het gedoogbeleid dat sinds 1997 werd gevoerd en mogen enkel personen met een diploma
VPK of TMB nog starten op diensten MB, NUGEN, RTH en echocardiografie!
Uitbreiding van de opleiding TMB van 3 naar 4 jaar om de opleiding van studenten TMB in de
radiotherapie en de echografie te kunnen organiseren.
Het schrappen van de denigrerende term “helper” uit de ARBIS wetgeving (ministerie Binnenlandse
Zaken: federaal Agentschap Nucleaire Controle, FANC).

Wat betreft de radiotherapie was er snel eensgezindheid: dit behoorde duidelijk tot het domein van
de TMB en moest gelegaliseerd worden. De echografie echter werd een “over mijn lijk” verhaal. De 4
jarige opleiding werd geweigerd door de groep en door de hogeschool (Odisee). Werk aan de winkel.
Het initiatief wordt genomen om de NRPB na jaren non-actief terug samen te roepen, alsook de
Technische Commissie voor Paramedische Beroepen (TCPB) en er wordt een werkgroep TMB
opgericht om het nieuwe KB vorm te geven. We spreken hier niet van dagen, weken of zelfs maanden
maar over jàren vrijwillige inspanning van de beroepsvereniging om het geactualiseerde KB-TMB te
finaliseren.
Nog voordat het nieuwe KB-TMB gepubliceerd wordt, wordt de erkenningscommissie TMB opgericht
waar de beroepsvereniging ook weer in zetelt. Iederéén – behalve verpleegkundigen, die blijven
gewettigd aan het werk onder hun KB - die werkt op een dienst medische beeldvorming, nucleaire
geneeskunde, radiotherapie of echocardiografie moét zijn of haar erkenning als medisch beeldvormer
aanvragen. Elk dossier gaat door de handen van de leden van de erkenningscommissie en wordt
individueel geëvalueerd. Technologen medische beeldvorming voldoen automatisch aan de vereisten.
Wie zonder diploma aan het werk is (niet TMB/VPK) moet een bewijs van minimum drie jaar voltijdse
tewerkstelling voorleggen en een ‘derogatie’ aanvragen: een gedeeltelijke erkenning waarbij men de
handelingen die men tot dan toe uitvoerde mag blijven uitvoeren, maar nieuwe toevertrouwde
handelingen en beeldvormingsmodaliteiten zijn uitgesloten. Wie geen diploma TMB of VPK heeft, kan
niet meer starten binnen ons vakgebied. We vermijden een sociaal bloedbad, maar stoppen ook
resoluut het gedoogbeleid en dat was nodig: op een vergadering binnen het ministerie van
Volksgezondheid werd een schijnbaar eenvoudige vraag gesteld. “Hoeveel personen zouden moeten
gederogeerd worden?”. Ik stond versteld! Het ministerie had geen enkel idee over hoeveel personen
in België illegaal op MB werkten zonder enige opleiding van hoger onderwijs, zonder enige notie van
stralingsprotectie, … Het duidelijkste bewijs dat er in meer dan 20 jaar geen enkele controle
uitgevoerd is.
In tussentijd werd de erkenningscommissie ook nog eens overgeheveld van federaal niveau naar het
Vlaamse Gewest. Ondertussen werd met advies van onder andere de VMBv de ARBIS wetgeving ook
herschreven en werd de term ‘helper’ vervangen door ‘gemachtigde’. Het nieuwe KB verscheen in
december 2017 en na jaren inspanning leek de rust teruggekeerd. Ook internationaal verschoof er
heel wat voor het beroep van TMB onder de leiding van de EFRS (European Federation of
Radiographers societies) waarvan de VMBv stichtend lid was. Ik raad elkeen die met TMB begaan is de
documenten van de EFRS eens door te nemen en op de hoogte te blijven.
Noot van de huidige voorzitter, Stephanie Bogaert: “De VMBv werd er net in die jaren van
beticht ‘dood’ te zijn, ‘niets te doen’, ‘niets te betekenen’, …, niet in het minst door de eigen
belangengroep van medisch beeldvormers. Laat het zeer duidelijk wezen: elkeen had het goed
fout. De beroepsvereniging en haar bestuursleden van toen onder leiding van voorzitter Gianni
Claessens verdienen uitermate veel respect voor hun vrijwillige inzet en het besteden van
zoveel verlofuren voor het pendelen naar het ministerie om uiteindelijk zo een resultaat neer
te zetten voor de hele beroepsgroep! Men heeft geroeid met de riemen die men had –
vrijwilligers voor het bestuur zijn mager gezaaid, met commentaar wordt rijk gestrooid – en
alle krachten ingezet daar waar het nodig was: in de kern, bij de wetgeving. Onder mijn
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voorzitterschap is weer gewerkt aan de uiterlijke verschijning van de VMBv (naambekendheid,
congressen, transparantie, nieuwsverspreiding, ledenvoordelen, sponsors, … ) wat ook
noodzakelijk was, maar de innerlijke kracht is er àltijd geweest. Anders was er vandaag de dag
geen sprake van een nieuw KB-TMB, laat elke TMB zich daar goed bewust van zijn. Momenteel
is de VMBv ook aan werk om uw verloning binnen het model van IFIC te maximaliseren. Dat
laat niemand onberoerd.”
MIJN POSTNATALE DEPRESSIE
Recent: het vierde ministerie (na Volksgezondheid, Gezondheid en zorg, Binnenlandse zaken) roert
zich. Bacheloropleidingen moeten/mogen méér georganiseerd worden als serviceopleidingen. Lees:
minder theorie, meer praktische vakken en stage. Tot mijn grote verbazing wordt er ook voor de
medische beeldvorming binnen het ministerie en BELMIP gelobbyd om voor het bevolken van het
werkveld van de klassieke radiologie/angiografie/CT een nieuwe opleiding aan te bieden met véél
minder theorie en méér stage: een HBO5 opleiding tot paramedicus zonder professionele bachelor
opleiding. Begrijpe wie het begrijpen kan!? Na àl die jaren inspanning tot professionalisering van het
beroep?! Op het ogenblik dat IEDEREEN de mond vol heeft van de teloorgang van de kwaliteit van het
middelbaar onderwijs, sijpelt dit zichtbaar door naar het hoger onderwijs! Zelfs geen A2 TMB! Een
aanfluiting van de kwaliteit waar de opleiding zo hard aan gebouwd heeft en steeds trots op was.
Volledig in strijd met de Europese evolutie (https://www.efrs.eu/publications). Daar zit niemand op te
wachten, zeker de patiënt niet!
Waarom nemen we een voorbeeld aan Nederland dat intussen tot het inzicht is gekomen van een
verloren generatie sedert het invoeren van de ‘pretpakketten, want studeren moet leuk zijn!’. Daar
loopt al een hevige discussie rond MBO/HBO opleidingen van de verpleegkundigen en toch dreigen wij
te volgen?! Is dit écht de weg die we willen bewandelen? Ik begrijp dat de uitval van studenten een
probleem vormt, voor de hogeschool en voor het bevolken van het klinische werkveld. Uitstroom
gebeurt veelal naar diensten MRI en naar de bedrijfswereld, die meer toekomstperspectieven biedt
tegenover het ziekenhuis met zijn beperkte carrièrevooruitzichten voor de ambitieuze TMB. Maar om
daarom het theoretische opleidingsniveau te laten zakken? Pak het aub anders aan! De universiteiten
hebben al aangegeven dat een masteropleiding niet haalbaar is voor dergelijk klein aantal studenten.
Ga dan als hogeschool voor een professionele master!
En kan de hogeschool zich daarnaast niet beter inzetten voor de belangen van de TMB? Door bv.
samen met de beroepsvereniging het classificiatiesysteem van IFIC aan te vechten – waar de VMBv
zwaar op inzet? Werk mee aan een betere vergoeding voor de TMB, zorg voor functiediversificatie en
maak zo het beroep aantrekkelijker in de zoektocht naar meer instappers en uitstromers! De stap
richting leidinggeven is al gezet, nu de ondersteuning voor wetenschappelijk onderzoek. Stimuleer de
trots van goed opgeleide studenten voor hun beroep… Alles maar toch niet een HBO5 opleiding?!
Een hoofdzakelijk praktische opleiding van een deel van het werkveld staat de kwaliteit niet in de weg,
zegt u? Stél dat er een HBO5 opleiding komt. Wie garandeert dat deze studenten die voornamelijk
door stage-uren zullen worden gevormd, enkel door TMB’s zullen begeleid worden? Het werkveld
bestaat nog voor jàren uit technologen, verpleegkundigen én mensen zonder enig diploma van hoger
onderwijs. De laatste 2 groepen hebben op een attest radioprotectie na geen enkele theoretische
opleiding met betrekking tot MB. Op vergaderingen met verpleegkundigen (NVKVV) in Wenen, ECR, en
in de Vergotesquare in Schaarbeek, gaven zij zelf elke keer opnieuw de nood aan bijkomende opleiding
straling en technologie voor verpleegkundigen aan. Mogen deze HBO5-studenten opgeleid worden
door personen die zelf aangeven niet genoeg kennis te hebben van straling en technologie? Of gaan
we terug voor knopjesdrukkers, dat andere doorwinterde stereotiep waar de medisch beeldvormer
nog vaak komaf mee moet maken?! Toen ik net na ECR 2019 (Wenen) zat te chatten via Messenger
met de CEO van EFRS – de Europese vereniging die alle aangesloten beroepsverenigingen uit Europa
overkoepelt - en vertelde wat men in België nu weer van plan was, kreeg ik volgende reactie:
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IDoR 08.11.2019
“In het kader van IDoR 2019 krijgen leidinggevenden van
diensten medische beeldvorming, nucleaire geneeskunde,
radiotherapie en echocardiografie deze postkaart toegestuurd
als gentle reminder om de medisch beeldvormers die dag extra
in de bloemetjes te zetten! Om hen te bedanken voor hun
cruciale rol in de toepassing van diverse snel evoluerende
beeldvormings- en therapeutische technieken, de optimalisatie
van de beeldkwaliteit en het welzijn van de patiënt!”

https://www.internationaldayofradiology.com/
“IDoR is ook de gelegenheid bij uitstek om educatieve sessies te organiseren omtrent het centrale thema dat jaarlijks
gekozen wordt. Dit jaar is dat de rol van medische beeldvorming bij sport. Organiseert uw werkgever of team van
radiologen dergelijke activiteit? Of neemt u als medisch beeldvormer met uw collega’s het initiatief om ons beroep in
de kijker te zetten bij de bezoekers van het ziekenhuis? Heeft de directie u die dag beloond met koffiekoeken of taart?
Laat het ons weten en inspireer andere diensten in Vlaanderen om volgend jaar hetzelfde te doen! Foto’s kunnen
verzonden worden naar doorkijk@vmbv.org en verschijnen in Doorkijk 2.0 van het derde kwartaal.”
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AGENDA
•

16-18 sept 2019

ESMRMB Hands-on MRI course (Leuven/BE)

•

20-22 sept 2019

ISMRM MRI Safety workshop (Utrecht/NL)

•

3-5 okt 2019

ESMRMB 2019 – 36th annual scientific meeting (Rotterdam/NL)

•

12-16 okt 2019

EANM 2019 – 32nd annual congress of EANM

•

9 nov 2019

3de SCOOP Symposium van de VMBv (Gent/BE)

•

15-16 nov 2019

EFRS annual general meeting

•

11-15 maa 2020

ECR European Congress of Radiology 2020 (Wenen/Oostenrijk)

>> Uw event hier of op onze website en facebookpagina? Email naar doorkijk@vmbv.org .
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“In 2018 ontgroeiden we de campus van het UZ Gent en verhuisden we onze activiteiten naar
Holiday Inn Express Gent. Ook die locatie zat in maart 2019 afgeladen vol. Daarom verleggen
we nu wederom onze activiteiten naar een iets ruimere (220 personen) maar vooral meer
geschikte zaal. Aula Schaubroeck te Nazareth (nabij Gent) is audiovisueel goed uitgerust,
beschikt over een foyer met catering, is vlot bereikbaar met de wagen (E17, N60) en het
openbaar vervoer en biedt ruime parkeergelegenheid.“
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Collega’s gezocht!
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 inhoud
•
WERKGROEP WETGEVING – deelfunctie FRPB
•
WERKGROEP EVENEMENTEN – deelfunctie administratie en logistiek
Interesse? Meer uitleg over deze functies kunt u verkrijgen door te mailen naar de voorzitter via
stephanie.bogaert@vmbv.org .

Met dank aan onze hoofdsponsors:

Met dank aan onze sponsors:
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HET BESTUUR
Wie zijn we? Wat doen we?
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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-to-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 bij de overheid, binnen het bestuur per deelfunctie vertegenwoordigd:
• 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 en sofie.vermeulen@vmbv.org
• Waakt over de inhoud en ontwerpt voorstellen voor wijzigingen van wetteksten.
Onderwijs onderwijs@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.
• Selecteert de beste bachelorproeven en draagt die voor aan het bestuur voor de Marcel Brachotprijs
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 (Joke Raeymaekers) en programmatie (Stef
Geldof)
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.
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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.

De SOMATOM Drive is het nieuwste lid van de Dual Source CT-productlijn van Siemens Healthineers. Het biedt
vijf ongeëvenaarde sleutelinstellingen tijdens de beelvormingprocedures die de mogelijkheden van single
source-scanners overtreffen.
Snelle temporele resolutie
Dual Source CT kan temporele resoluties halen onder 75 milliseconden omdat beide buizen tijdens scans
samenwerken. Ongeacht hoe veeleisend de toepassing is, u krijgt artefactvrije afbeeldingen die verder gaan dan
de fysieke beperkingen van scanners met één buis.
Turbo Flash
Dual Source CT is in staat om spiraalvscans met hoge snelheid uit te voeren, resulterend in ongeëvenaarde
routinematige opnamesnelheden die u helpen om de bewegingen van de patiënt onder controle te houden, en
dit steeds aan de laagste stralingsdosis.
Dual Energy
Dual Source CT Dual Energy spectral imaging stelt u in staat om grote anatomische volumes te scannen aan
hoge snelheden en met lage stralingsdosissen. Omdat u altijd de breedst mogelijke spectrale scheiding krijgt,
kunt u zelfs de meest subtiele veranderingen, zoals beenmergdefecten, kwantificeren. Met onafhankelijke kVen mAs-opties voor elke buis, gekoppeld aan de dosisverlagende Tin-filter en verbeterde spectrale scheiding, is
dit hoe Dual Energy hoort te werken.
Dual Power
Dual Source CT biedt ongeëvenaarde krachtreserves. Dankzij de gecombineerde output van twee buitengewone
buizen en de lage kV-beeldvormingsmogelijkheden, kunt u de niveaus van stralingsdosis en contrastmedia laag
houden.
Adaptieve 4D-spiraal
Dual Source CT is bij uitstek geschikt voor dynamische beeldvorming. Dankzij precieze tafelbewegingen en twee
krachtige buizen kunt u een extreem brede dekking bereiken op precies het juiste moment, terwijl u de
stralingsdosis altijd in toom houdt.
Daarnaast wordt de SOMATOM Drive geleverd met onze unieke Tin Filter-technologie, die patiënten beschermt
tegen klinisch irrelevante laagenergetische straling, resulterend in een uitstekende kwaliteit bij dosisniveaus
vergelijkbaar met conventionele X-ray; en met onze nieuwe FAST 3D Camera-workflow voor accurate
patiëntenpositionering, essentieel voor veilige, foutloze CT-beeldvorming zonder rescan en bijhorend tijdverlies.
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ADVERTENTIE HOOFDSPONSOR: VERBETERDE ZORGVERLENING EN
PATIËNTENERVARING DANKZIJ DUAL ENERGY
Verhoogd diagnostisch vertrouwen in Clinique Saint-Pierre Ottignies

Clinique Saint-Pierre in Ottignies,
België. ©F. Mainil

In een snel veranderend medisch landschap is Clinique Saint-Pierre Ottignies als een van de
vier ziekenhuizen in Waals-Brabant van toenemend belang. Elk personeelslid is er zich bewust
van de verantwoordelijkheden, in de eerste plaats naar het ziekenhuis toe, maar ook vooral
naar de patiënten toe. Hun streefdoel: zorgverlening van de hoogste kwaliteit, elke dag
opnieuw.
Deze waarden lagen ook aan de basis van de beslissing om de CT-scanner in de afdeling
medische beeldvorming te vervangen door een Siemens SOMATOM Drive, en zo de medische
zorg te verbeteren en te moderniseren.
Dr. Emmanuel Agneessens (radioloog) en Michael Vandamme (technoloog) delen met Siemens
hun eerste ervaringen met het toestel.
Wat is jullie indruk na de eerste maanden met de SOMATOM Drive?
Dr. Agneessens: We zijn erg tevreden. Deze machine stelt ons in staat om met meer vertrouwen
te werken, zowel op een puur praktisch als diagnostisch niveau, en geeft ons de mogelijkheid
nieuwe klinische velden te verkennen, wat voorheen niet mogelijk was.
Vandamme: Vanuit een workflowperspectief zien we inderdaad dat onze dagelijkse routine is
vereenvoudigd, zoals de automatische kV-selectie, de scanner/contrastinjectorkoppeling en
voornamelijk de FAST 3D Camera®.

Dr. Agneessens and Michael Vandamme gebruiken de FAST 3D Camera®
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"We werken met meer diagnostisch
vertrouwen dankzij de SOMATOM Drive.
We stellen accurate en snellere diagnoses,
en we behandelen meer patiënten per
dag."Dr. Agneessens, Radioloog Clinique
Saint-Pierre

Kunt u wat meer vertellen over wat u bedoelt met het verkennen van nieuwe klinische
velden?
Dr. Agneessens: Eén van de belangrijkste voordelen van dit systeem is de Dual Energy (DE)capaciteit. Ik ben ervan overtuigd dat DE-scans, in pulmonale angiografie, standaard moeten
worden uitgevoerd. Het laat me zaken waarnemen die voorheen misschien over het hoofd
gezien werden, zoals bij longembolen, waar conventionele scans met single energy gewoon
niet de informatie geven die je nodig hebt. Dat is wat ik bedoel met meer diagnostisch
vertrouwen brengen in ons dagelijks werk.
Vandamme: En natuurlijk is er de indrukwekkende acquisitiesnelheid die het systeem kan
bereiken, zelfs voor meer uitdagende, zwaarlijvige patiënten. Dat is ook één van de redenen
waarom we willen dat dit systeem onze CT-scanner voor de spoedeisende hulp wordt. Het feit
dat we iMAR® (Iterative Metal Artefact Reduction) en DE kunnen combineren, is ook een
toegevoegde waarde voor onze patiënten
Dr. Agneessens: Het voordeel van DE gaat overigens verder dan alleen de radiologie. We
krijgen nu al verzoeken van onze collega’s van de afdeling orthopedie om hun scans in DE uit te
voeren, evenals van onze collega’s van de cardiovasculaire afdeling. Bovendien ben ik ervan
overtuigd dat DE onze spoedeisende hulp naar een volgend niveau kan brengen, voor
hoofdscans (zoals bij bloedingen) of abdominale pathologieën (bijvoorbeeld evaluatie van het
spijsverteringsstelsel). Ook bij de spoedeisende hulp streven we ernaar om deze machine 24
uur per dag, zeven dagen per week in te zetten voor onze patiënten.

“We hebben het contrastvolume met 50% verminderd,
Zonder kwaliteitsverlies van de beelden”
Dr. Agneessens, Clinique Saint Pierre Ottignies

"We winnen 1 minuut per patiënt
dankzij de FAST 3D Camera®. Tijd die we
kunnen gebruiken om nauwer betrokken
te zijn bij onze patiënten."Mr.
Vandamme, technoloog Clinique Saint
Pierre Ottignies

In welke mate verbetert ook de patiëntenzorg, los van deze diagnostische toegevoegde
waarde?Vandamme: Met DE voeren we nu routinematig virtuele scans zonder
contrastvloeistof uit, dus de patiënt brengt minder tijd door in de scannerruimte en de
stralingsdosis is natuurlijk lager dan die bij een echte non-contrast scan. Wat de stralingsdosis
betreft, gebruiken we ook de Tin Filter® bij al onze sinus-, darm- en thoraxonderzoeken. Zelfs
in ons Calcium Scoring-protocol gebruiken we de Tin Filter® (Sn100 kV) samen met de Flashscan, waardoor onze cardiovasculaire onderzoeken tot ongekende stralingsdosisniveaus
komen. De scanner selecteert ook systematisch lage kV-waarden (70, 80 en 90 kV), zonder
verlies van beeldkwaliteit. Dit heeft natuurlijk ook een positieve invloed op de stralingsdosis.
Het aantal scans dat we met 120 kV of meer uitvoeren, is drastisch afgenomen.
Dr. Agneessens: Het is echter niet alleen de stralingsdosis. Met behulp van deze lage kVwaarden kunnen we ook de hoeveelheid en zelfs het debiet van het contrastvolume dat we
aan onze patiënten geven aanzienlijk verminderen. Zo kunnen we nu patiënten scannen met
pathologische creatininewaarden die we eerder niet konden uitvoeren.
Vandamme: We gebruiken de helft van de volumeniveaus die we eerder gebruikten.
Terugkomend op de FAST 3D Camera®, hoe heeft deze uw dagelijkse activiteiten beïnvloed?
Vandamme: Deze technologie heeft ons werk echt vereenvoudigd en verlicht. We winnen met
gemak ongeveer één minuut per patiënt. Hierdoor verhogen we het aantal patiënten dat we
kunnen scannen per dag, zijn we nauwer betrokken bij de patiënt en kunnen we de patiënt
ook beter begeleiden.
Dr. Agneessens: Ook vanuit het oogpunt van standaardisatie binnen de dienstverlening is dit
een enorme verbetering. Onafhankelijk wie het systeem bedient, de patiënten worden altijd in
het isocentrum van de gantry geplaatst. Wat mij betreft is dit ook een extra argument dat
ervoor pleit om enkel nog dit systeem in te zetten op de spoeddienst, waar patiënten op elk
moment van de dag binnenkomen en door verschillende personeelsleden worden behandeld.
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