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EDITO

Wie lid was van de beroepsvereniging in 2019 en nog
twijfelt dit lidmaatschap te verlengen, hoop ik te kunnen overtuigen met
deze editie van Doorkijk 2.0. In deze editie vindt u heel wat informatie
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terug betreft de activiteiten van de beroepsvereniging en de inspanningen
die we leveren en nog plannen om het beroep inhoudelijk te verfraaien.
Bestuursleden Sofie Vermeulen en Sander Van den Wyngaert geven u
inzicht in hun acties voor de toekomst om het beroep van medisch
beeldvormer veilig te stellen en wettelijk te verbeteren. Wilt u de
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beroepsvereniging steunen in haar actie om de medisch beeldvormer te
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laten opnemen in de lijst van zware beroepen (functies)? Surf dan niet

uw lidmaatschap!
Bent u nog nooit naar het SCOOP Symposium of het Trefpunt Stralende
Beroepen geweest? Deze congressen worden georganiseerd door de
VMBv en wij geven onze leden een mooie korting om het inschrijvingsgeld
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die de kost van het lidmaatschap ruim overschrijdt. Daarnaast krijgt u ook
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korting op het SMRT congres. Gewoon doen! Je investeert in je toekomst!
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Noot: De VMBv maakt er een punt van de belangen te behartigen van elke medisch
beeldvormer, dit is de verzamelnaam voor iederéén die werkt op MB, ongeacht het
basisdiploma. Onderstaande prioriteiten hebben echter louter betrekking op de wettelijke
uitoefening van het beroep “technoloog medisch beeldvorming”, omdat deze thema’s
zullen voorgelegd worden aan de wettelijke adviesorganen waarin de VMBv zetelt. Dit
zijn organen die betrekking hebben op de paramedische beroepen, n.l. de Federale Raad
voor de Paramedische Beroepen (FRPB), de Technische Commissie voor de Paramedische
Beroepen (TCPB) en het federaal initiatief BELMIP (Belgian Medical Imaging Platform).
Het gaat om beroepsspecifieke dossiers. De VMBv zetelt niet in verpleegkundige
adviesorganen. Voor sociale, functiegerichte dossiers zoals IFIC en de erkenning zware
beroepen kan de VMBv wel gemakkelijker de belangen te behartigen van élke medisch
beeldvormer.

WETGEVING
Prioriteiten rond wetgeving betreffende het beroep
‘Technoloog Medische Beeldvorming’
Sofie Vermeulen is binnen het bestuur van de beroepsvereniging verantwoordelijk voor
alles wat te maken heeft met opvolging en aanpassing van de wetgeving die betrekking
heeft op ons beroep. Daartoe zetelt ze onder andere in de Technische Commissie voor
Paramedische Beroepen. In onderstaand stuk neemt ze u mee in haar visie op de toekomst
van het beroep wat betreft wetgeving.
PROFESSIONELE ONTWIKKELING: DOORGROEIMOGELIJKHEDEN
Vanaf de eerste uitstroom in 2001 tot nu, is een groot deel van de afgestudeerde technologen
actief in een ziekenhuisorganisatie op de diensten medische beeldvorming, radiotherapie,
nucleaire geneeskunde, interventionele radiologie en echocardiografie. Tot op vandaag vullen
zij voornamelijk uitvoerende basisfuncties in. Er bestaan weinig mogelijkheden om door te
groeien, zowel op horizontaal niveau (ontwikkeling nevenfuncties) als op verticaal niveau
(hiërarchisch leidinggevende functies). Deze stagnatie in heel wat zorgorganisaties heeft als
gevolg dat een technoloog met ambitie uiteindelijk afhaakt en de zorgsector verlaat. Deze
technologen nemen een functie op in de commerciële sector of beslissen een totaal ander
beroep uit te oefenen of om opnieuw te studeren in een totaal andere richting.
Het verlies van deze talentvolle technologen kan een invloed hebben op de kwaliteit en
veiligheid van de dienstverlening op medisch-technische afdelingen. De VMBv wil, samen met
haar partners, inspanningen leveren om het carrièreperspectief voor de technologen
medische beeldvorming aantrekkelijker te maken.
Mogelijke acties:
• BELMIP (Belgian Medical Imaging Platform): In opdracht van BELMIP zal de cel Planning
van het Medisch Aanbod in 2021 een studie aanvatten over de Technologen Medische
Beeldvorming. Dit rapport zal een gedetailleerde beschrijving geven van het aantal
technologen dat actief is op de Belgische arbeidsmarkt. De studie zal vermoedelijk
gebaseerd worden op gegevens van 2019. Een overleg zal nog volgen tussen BELMIP en
de cel Planning van het Medisch Aanbod rond de concrete uitwerking. De VMBv, die lid is
van BELMIP, zal ernaar streven dat, naast registratie van demografische data (bv. aantal
technologen werkzaam in een bepaalde regio), er ook data zal worden verzameld die meer
inzicht bieden in de huidige positionering van de technoloog in het actieve beroepsveld
(bv. aantal afgestudeerden vs. aantal erkenningen, huidige (hiërarchische) functie, aantal
technologen die effectief hun beroep uitoefenen in een secundaire of tertiaire
zorginstelling, welke actief zijn in de eerste lijn (bv. privé-radiologiepraktijk), welke actief
zijn in de commerciële sector, welke een carrièreswitch hebben gemaakt etc. . Op basis
van de resultaten kunnen acties gedefinieerd worden.
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•

Federale Raad voor de Paramedische Beroepen: als lid van de FRBP zal de VMBv het
discriminerende karakter van het IFIC-verloningssysteem aan de kaak stellen. Volgens het IFICfunctieclassificatiemodel bestaat er blijkbaar geen functiedifferentiatie, noch op horizontaal
niveau noch op verticaal niveau voor enkele paramedische beroepen zoals de Technoloog
Medische Beeldvorming. Onze beroepsgroep wordt slechts gedefinieerd binnen het model als
een basisfunctie binnen categorie 14. Dit kan serieuze gevolgen met zich meebrengen voor de
technoloog, zowel op professioneel inhoudelijk als financieel vlak.
CASUS: een technoloog wil solliciteren voor een “categorie 15”-functie “referentiepersoon
ziekenhuishygiëne dienst radiologie”. De technoloog mag niet solliciteren voor deze
functie volgens de werkgever. De werkgever is van mening dat de technoloog te weinig
materie heeft gezien omtrent ziekenhuishygiëne in de basisopleiding én beroept zich op
het IFIC-model dat slechts gewag gemaakt van de functie “referentieverpleegkundige”.
Dit is klinkklare onzin. De technoloog heeft uiteraard de nodige principes geleerd omtrent
ziekenhuishygiëne én weet deze heel goed toe te passen op medisch technische diensten.
Op welke manier een technoloog kan doorgroeien van categorie 14 naar categorie 15 (m.u.v.
vinrad-technologen) blijft binnen het IFIC-verhaal ook een raadsel.
ARBIS (FANC) via BELMIP: de vereiste opleiding voor de functie “agent voor de
stralingsbescherming” zoals gedefinieerd in de ARBIS-wet hoofdstuk 3, artikel 30.4, dient louter te
bestaan uit een theoretische basisopleiding van minstens 8 uur tot 26 uur in de
stralingsbescherming. Iedereen kan dus na de minimale opleidingsvereisten “agent voor de
stralingsbescherming” worden. We kunnen ons hierbij de vraag stellen of de technologen en de
radiologieverpleegkundigen voor deze functie niet de meest geschikte beroepsgroepen zijn,
uiteraard enkel binnen het kader van de geneeskundige toepassingen van ioniserende straling (zie
ARBIS, artikel 53.2). De functie “agent voor de stralingsbescherming” is nog niet opgenomen
binnen het IFIC-model. Ook een categorie 15 waard zoals referentieverpleegkundige
ziekenhuishygiëne?
PROFESSIONELE ONTWIKKELING: (VERVOLG)OPLEIDINGEN
De stagnatie in de beroepsuitoefening van de technoloog is ook het resultaat van een gebrek aan
vervolgopleidingen. In tegenstelling tot de verpleegkundigen die hun expertise kunnen uitbouwen
via een masterdiploma in verpleegkundige wetenschappen, en als verpleegkundig specialist erkend
kunnen worden in een specifiek domein, is dit voor de technoloog tot nu toe geen optie. Door een
gebrek aan een masteropleiding, kan de technoloog zich niet op een academisch niveau verder
verdiepen en specialiseren in zijn paramedisch beroepsdomein, binnen de medische beeldvorming
en radiotherapie. Academische en wetenschappelijke vaardigheden kunnen minder aangewend
worden binnen het beroep en dit vertaalt zich ook in een gebrek aan toewijzing van expertises en
verantwoordelijkheden in de praktijk.
Wij zijn ons wel bewust dat het niet haalbaar is voor een universitaire instelling om een master te
organiseren waarvan de instroom tot nu toe beperkt zou zijn. Wel zien wij een mogelijkheid in een
interuniversitaire samenwerking ter organisatie van de master.
Een andere mogelijkheid is de organisatie van een professionele master i.p.v. een academische
master. Volgens de Codex Hoger Onderwijs is het momenteel voor Vlaamse hogescholen niet
mogelijk om professionele masters aan te bieden, m.u.v. de Schools of Arts en de Hogere
Zeevaartschool. Nochtans leeft het debat hevig binnen de Commissie van Onderwijs:
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1224099/verslag/122827
4 De VHLORA (Vlaamse Hogescholenraad) ijvert voor de invoering van professionele masters in het
Vlaams hoger onderwijs. De hogescholen Howest en Thomas More willen reeds dergelijke
opleidingen aanbieden. De hogescholen stellen dat de beroepen vandaag veel complexer zijn
geworden en dat een professionele master hierop een antwoord zou kunnen bieden. Dit geldt ook
voor het beroep “Technoloog Medische Beeldvorming”. Het beroep wordt complexer door
technologische
ontwikkelingen
zoals
hybride
beeldvorming
en
-therapie
en
modaliteitsoverschrijdende interventionele technieken. Het beroep wordt ook verder uitgedaagd
door toenemende deep learning en AI- toepassingen. De technoloog zou met een professionele
master, in tegenstelling tot medisch specialisten, medische fysici, biomedische wetenschappers …,
zich kunnen richten op praktijk- en zorggericht onderzoek binnen het domein van de
beeldvormingstechnieken.
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Een debat dient opgestart te worden rond de mogelijkheid tot organisatie van een vervolgopleiding
voor de technoloog medische beeldvorming. Hierbij dienen alle stakeholders uitgenodigd te
worden, niet alleen de hogescholen en universiteiten, maar ook de studenten, de beroepsactieve
technologen (via de VMBv ) en het afnemend beroepsveld. Is er wel nood aan technologen-experts
in het werkveld? Dit dient ook een cruciale vraag te zijn in het debat.
Mogelijke acties:
• Vlaamse Gemeenschap: Brief naar de Minister van Onderwijs met onze argumenten voor de
organisatie van een professionele master/ academische master (evt. met voorlegging van de
survey-resultaten van de cel Planning van het Medisch Aanbod).
• Vlaamse Gemeenschap: Via onze partner Hogeschool Odisee trachten voet aan wal te krijgen in
de VLHORA (de Vlaamse Hogescholenraad), de VLUHR (de Vlaamse Universiteiten en
Hogescholen Raad en evt. de VLIR (de Vlaamse Interuniversitaire Raad) rond agendering en
organisatie van het debat
• Federale Raad voor de Paramedische Beroepen: als lid van de FRBP zal de VMBv de noodzaak
van een vervolgopleiding voor technologen aankaarten en agenderen. Zij zal polsen bij de
andere paramedische beroepen op welke manier hun vervolgopleidingen tot stand zijn
gekomen.
PROFESSIONELE ONTWIKKELING: NAVORMING
Het huidige KB (22/12/2017) omtrent de uitoefening van het beroep van technoloog medische
beeldvorming, beklemtoont in artikel 3 het belang van levenslang leren en permanente vorming.
De technoloog dient zijn beroepskennis en -vaardigheden via bijscholing te onderhouden en bij te
werken, ten minste 15 uren per jaar, om een beroepsuitoefening op een optimaal kwaliteitsniveau
te behouden. De bijscholing zou moeten bestaan uit persoonlijke studie en deelname aan
vormingsactiviteiten. Het huidige KB blijft hierbij dus nogal vaag en braaf, en eist geen structuur
noch controle omtrent de navorming. Er wordt niet gedefinieerd wat een “optimaal
kwaliteitsniveau” is en inhoudelijke thema’s worden niet vooropgesteld.
De VMBv pleit voor een professioneel, gestructureerd én gecontroleerd navormingsbeleid, met
een voorkeur voor een accreditatiesysteem. Via accreditatie wordt de technoloog gestimuleerd
om zelf initiatieven te nemen om de eigen beroepskennis te onderhouden en zijn deskundigheid te
verhogen. Via accreditatie kan ook de kwaliteit bewaakt worden van vormingsactiviteiten die
georganiseerd worden door beroepsverenigingen zoals de VMBv, de hogescholen, de bedrijven, de
ziekenhuizen etc. Het toekennen van accreditatiepunten aan inhoud schept duidelijkheid en
transparantie omtrent de relevantie en thematiek van het vormingsinitiatief.
Accreditatie wordt in Nederland reeds toegepast sinds 2005 via ADAP (Accreditatie
Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici). Naast ADAP bestaat in Nederland sinds
2000 het “Kwaliteitsregister Paramedici” dat werd opgericht door negen paramedische
beroepsverenigingen, waaronder de NVMBR (Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en
Radiotherapie). Om in aanmerking te komen voor de kwaliteitsregistratie (periodieke registratie)
dient de beroepsbeoefenaar te voldoen aan criteria op het gebied van werkervaring en
deskundigheid. De NVMBR beveelt initiële en periodieke registratie in het Kwaliteitsregister
Paramedici aan voor de medisch beeldvormer. De beroepsbeoefenaar laat door middel van deze
registratie zien dat hij wel degelijk voldoet aan de kwaliteitscriteria en excelleert in zijn beroep.
Mogelijke acties:
• Federale Raad voor de Paramedische Beroepen: als lid van de FRBP zal de VMBv de noodzaak
van een accreditatiesysteem voor technologen aankaarten en agenderen. Zij zal polsen bij de
andere paramedische beroepen op welke manier hun navorming wordt georganiseerd en
gecontroleerd (en in welke mate dit wettelijk is vastgelegd).
• Advies inwinnen bij de NVMBR die reeds sinds jaren ervaring omtrent accreditatie heeft
opgebouwd.
• Andere stakeholders betrekken (Odisee, (alumni-)studenten, …) in dit dossier.
• Onderzoeken hoe we supra kunnen vertalen naar een identiek/ analoog systeem voor
radiologieverpleegkundigen en gelijkgestelden.
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In artikel 53.2 van de ARBIS-wet (hoofdstuk 6) wordt de exploitant van radiologische toestellen (de
werkgever) verplicht om erover te waken dat verpleegkundigen, paramedici en gelijkgestelden van
een permanente vorming genieten betreffende radioprotectie en kwaliteitsborging. De permanente
vorming dient betrekking te hebben op de aangewende technieken, de gezondheidseffecten van de
blootstelling aan ioniserende stralingen, de praktische regels inzake stralingsbescherming (m.i.v. de
fysische grondslagen), de wetgeving inzake stralingsbescherming en in het bijzonder de procedures
inzake de kwaliteitsbeheersing van de gebruikte toestellen. De permanente opleiding dient
bijzondere aandacht te besteden aan de medische blootstelling van kinderen, aan deze uitgevoerd
kaderend binnen medische bevolkingsonderzoeksprogramma’s en aan deze waarbij aan de patiënten
hoge dosissen worden toegediend (bv. interventionele radiologie, CT en radiotherapie).
In dit artikel wordt niet bepaald wat de frequentie noch de tijdsduur dient te zijn van de permanente
vorming. We kunnen ons hierbij de vraag stellen of bovenstaande inhoud wel degelijk systematisch
aan bod komt in de opleidingen binnen de instellingen. Technologen, radiologieverpleegkundigen en
gelijkgestelden hebben recht op een kwalitatief navormingsaanbod, ook binnen dit kader.
De VMBv streeft ernaar om kwaliteitsvolle onderwerpen rond stralingsprotectie te programmeren op
haar jaarlijkse SCOOP-symposium. De inhoud van de presentaties wordt sinds 2017 erkend door het
FANC. Doch om een beter inzicht te kunnen krijgen in frequentie en kwaliteit van de opleiding die
door de exploitant zelf wordt georganiseerd, zou een accreditatiesysteem opnieuw soelaas kunnen
bieden.
Mogelijke acties:
•

Zie supra rond bepleiting voor een accreditatiesysteem

•

ARBIS (FANC) via BELMIP: De vage omschrijving in de wettekst rond permanente vorming voor
gemachtigden onder artikel 53.2 aankaarten en pleiten voor een aanpassing

BEROEP “TECHNOLOOG MEDISCHE BEELDVORMING” ZICHTBAAR MAKEN
Op federaal niveau is de VMBv actief lid van de afdeling ‘zichtbaarheid van de paramedische
beroepen’ van de FRPB. Deze afdeling is opgericht door de FOD Volksgezondheid, dienst
Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening, met als doel de paramedische beroepen zichtbaarder
te maken voor het brede publiek en voor de patiënt in het bijzonder.
Een eerste initiatief was de ontwikkeling van een webpagina met informatie betreffende de
paramedische beroepen op de overheidswebsite www.health.belgium.be . Via de hoofdpagina kan
men navigeren naar een subpagina per paramedisch beroep, die op een begrijpelijke manier uitlegt
wat het beroep inhoudt en een overzicht biedt van de wettelijke regelingen omtrent de
beroepsuitoefening (bv. aanvragen van een visum of derogatie). De VMBv heeft zich hierbij ingezet
om inhoud en vorm te geven aan de webpagina voor de “Technoloog Medische Beeldvorming”:
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/paramedische-beroepen/technoloogmedische-beeldvorming.
Een webpagina ontwikkelen is één ding, informatie tot bij het brede publiek brengen is nog iets
anders. Een volgend initiatief is de organisatie van een “dag van de paramedische beroepen”, naar
analogie met het “trefpunt verpleegkunde”. Het doelpubliek, de thema’s en de programmatie dienen
nog gedefinieerd te worden. VMBv zal, in samenwerking met haar Waalse zustervereniging APIM,
hieraan haar medewerking verlenen.
•

Het beroep “technoloog medische beeldvorming” dient niet alleen zichtbaarder gemaakt te
worden voor het brede publiek. Jammer genoeg (en bijna niet te begrijpen) zijn er ook nog
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wettelijke instanties die onze beroepsgroep blijkbaar niet kennen… . De VMBv wordt geconfronteerd
met wetteksten waarin geen gewag wordt gemaakt van de technologen binnen het vereiste
personeelskader.
•

Het KB van 19 april 2014 betreffende de erkenningsnormen voor de zorgprogramma’s “acute
beroertezorg”, specifiek hoofdstuk III omtrent het zorgprogramma “acute beroertezorg met
invasieve procedures”, vermeldt het volgende:
Artikel
25
onder
“verpleegkundige
omkadering”:
“Het
gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures"
beschikt over voldoende toegewezen verpleegkundigen die over een verworven en
onderhouden bekwaamheid en minstens drie jaar ervaring beschikken inzake
angiografie.”

Hierbij wordt op geen enkele manier gewag gemaakt van het beroep “technoloog medische
beeldvorming” in deze personeelsnorm. Interventionele radiologie behoort nochtans ook tot het
werkdomein en de expertise van de technoloog: het assisteren en instrumenteren tijdens
interventionele technieken behoort tot de toevertrouwde handelingen (zie bijlage 3, paragraaf 10 in
KB technoloog). In de praktijk kan, binnen het domein van de interventionele radiologie, de
technoloog samenwerken met een verpleegkundige collega. Zij voeren in de praktijk geen
complementaire, maar identieke functies uit en zullen dus de interventionele radioloog bijstaan bij
neurovasculaire interventies (instrumenteren, assisteren, manipulatie beeldvormende apparatuur,
zorg en begeleiding van de patiënt vóór, tijdens en na de interventie). Artikel 25 dient dus eigenlijk
gewijzigd te worden naar “Verpleegkundige en/of paramedische omkadering”.
Het gespecialiseerd zorgprogramma “acute beroertezorg met invasieve procedures” beschikt over
voldoende toegewezen verpleegkundigen en/of technologen medische beeldvorming, die over een
verworven en onderhouden bekwaamheid en minstens drie jaar ervaring beschikken inzake
angiografie. Zo zijn er wel degelijk ziekenhuizen die dit zorgprogramma aanbieden, waarbij op de
dienst “interventionele radiologie” uitsluitend technologen als assisterend personeel zijn tewerk
gesteld.
Dankzij het huidige KB (22/12/2017) behoort radiotherapie nu ook tot het beroepsdomein van de
technoloog. Het “Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst
radiotherapie moet voldoen om te worden erkend als [...] medisch-technische dienst zoals bedoeld in
artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987”, dient gewijzigd te
worden:
Art. 9N1. V. Verpleegkundige en administratieve staf. “Het aantal leden en de kwalificatie van
het verpleegkundig, paramedisch en administratief personeel zal afhangen van de aard en
het aantal van de uitgevoerde behandelingen, de consultaties en de hospitalisaties. Naast de
hoofdverpleegkundige dient de dienst, gedurende de werkuren, permanent te beschikken
over 2 verpleegkundigen per bestralingsapparaat. Indien per dag, gemiddeld, op jaarbasis,
meer dan 30 patiënten worden bestraald, dient bijkomend één verpleegkundige te worden
voorzien. Voor elke simulator dient men, gedurende de werkuren, permanent te beschikken
over 2 verpleegkundigen. Indien er per jaar meer dan 500 patiënten worden bestraald, dient
bijkomend één verpleegkundige te worden voorzien.”
Dient dus gewijzigd te worden naar:
Art. 9N1. V. Verpleegkundige, paramedische en administratieve staf. “Het aantal leden en de
kwalificatie van het verpleegkundig, paramedisch en administratief personeel zal afhangen
van de aard en het aantal van de uitgevoerde behandelingen, de consultaties en de
hospitalisaties. Naast de hoofdverpleegkundige/hoofdtechnoloog dient de dienst, gedurende
de werkuren, permanent te beschikken over 2 verpleegkundigen/technologen per
bestralingsapparaat. Indien per dag, gemiddeld, op jaarbasis, meer dan 30 patiënten worden
bestraald, dient bijkomend één verpleegkundige/technoloog te worden voorzien. Voor elke
simulator dient men, gedurende de werkuren, permanent te beschikken over 2
verpleegkundigen/technologen. Indien er per jaar meer dan 500 patiënten worden bestraald,
dient bijkomend één verpleegkundige/technoloog te worden voorzien.”
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Mogelijke acties:
•

Wijziging van het KB van 19 april 2014 betreffende de erkenningsnormen voor het
zorgprogramma “acute beroertezorg met invasieve procedures”, is in behandeling via BELMIP.

•

Een vraag naar een wijziging van het KB betreffende de erkenningsnormen voor diensten
radiotherapie, zal door de VMBv worden voorgelegd aan de Vlaamse GemeenschapAgentschap Zorg en Gezondheid (door de zesde staatshervorming gemeenschapsmaterie
geworden)

OFFICIALISEREN VAN STUDENTENJOBS VOOR STUDENTEN TMB
In tegenstelling tot de studenten verpleegkunde, bestaat er voor de studenten technoloog medische
beeldvorming geen juridische regeling voor het uitoefenen van een studentenjob binnen het
toekomstig beroepsdomein. Een verpleegkundige in opleiding die geslaagd is in haar/zijn eerste jaar
verpleegkunde, kan bij de FOD Volksgezondheid een aanvraag tot registratie als zorgkundige
indienen. De student verpleegkunde kan dus via een arbeidscontract als zorgkundige worden
aangesteld in een ziekenhuis. Een positieve regeling waarbij de student verpleegkunde zich wel
dient te houden aan de inhoud van het KB 12 januari 2006 houdende vaststelling van de
verpleegkundige handelingen die een zorgkundige mag uitvoeren, en de voorwaarden waaronder de
zorgkundige deze handelingen mag stellen.
Een student technoloog medische beeldvorming kan geen arbeidscontract aangaan voor een job als
medisch beeldvormer en kan enkel praktische ervaring opdoen via het diplomacontract met de
hogeschool (bv. training via skillslab) en het stagecontract met de stage-instelling.
De VMBv is voorstander van een wettelijke regeling, waarbij studenten medische beeldvorming ook
via een arbeidscontract bijkomende zeer waardevolle praktische ervaring in het werkveld kunnen
opdoen.
Mogelijke actie:
•

Federale Raad voor de Paramedische Beroepen: als lid van de FRBP zal de VMBv de noodzaak
voor een wettelijk kader rond het officialiseren van studentenjobs voor studenten TMB
bepleiten.

Bovenstaande prioriteiten zijn gedefinieerd om voorgelegd te worden aan de wettelijke adviserende
organen in de volgende legislatuur. Naast deze prioriteiten vertaalt het engagement van de VMBv
zich in educatieve initiatieven (Trefpunt Stralende Beroepen, SCOOP symposium),
internationalisering (stichtend lid EFRS), kwalitatief onderwijs (via samenwerking Odisee), sociale
dossiers (IFIC, lijst zware beroepen), informatisering (website, Doorkijk, nieuwsbrief) etc , dit steeds
met positieve energie en op vrijwillige basis. Voor elke medisch beeldvormer. Zegge het voort!
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WETGEVING
Lijst van zware beroepen/functies
Sinds jaren bestaat de discussie over het optrekken van de pensioensleeftijd. Daaruit zijn de
termen ‘zware beroepen’ en meer recentelijk ‘zware functies’ ontstaan. Werknemers die een
zware functie uitoefenen kunnen vroeger op pensioen gaan of een andere compensatie
ontvangen. Een woordje uitleg over de stand van zaken.
Tekst: Sander Van den Wyngaert
Voor de openbare sector kwamen de vakbonden en Minister van Pensioenen Daniel
Bacquelaine (MR) tot een overeenkomst. Zij stelden 4 criteria op om aan te duiden welke
beroepen als ‘zware functie’ aanschouwd zouden worden:
•
Fysiek zwaar beroep
•
Mentaal zwaar beroep
•
Risicovol werk
•
Zwaar arbeidsregime (onregelmatige uren)
Dit resulteerde in mei 2018 in een eerste lijst van zware functies binnen de openbare sector.
Hierin stond, voor ons van toepassing, zeer ruim omvattend ‘verplegend personeel van de
ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere instellingen en diensten erkend door de overheid’. Er
was meteen kritiek, namelijk dat de lijst té uitgebreid was. De onderhandelingen voor de
privésector tussen vakbonden en werkgeversorganisaties werden door deze ‘te uitgebreide lijst’
verder bemoeilijkt. Aangezien er verschillende beroepsgroepen zowel in de openbare als in de
private sector werkzaam zijn kunnen de lijsten in deze 2 sectoren niet al te veel van elkaar
afwijken. Uiteindelijk konden de onderhandelaars niet tot een akkoord komen over welke
criteria zouden gebruikt worden voor het beoordelen van een zware functie. Finaal werd de lijst
bekomen voor de openbare sector ook nog eens afgekeurd door de Raad van State. Deze
oordeelde dat het wetsvoorstel strijdig zou zijn met het gelijkheidsbeginsel. Sinds november
2018 zitten de onderhandelingen dan ook volledig vast voor beide sectoren.
Het ziet er dus naar uit dat een definitieve lijst niet voor de nabije toekomst is; zeker aangezien
er nog geen nieuwe federale regering gevormd is. Ondertussen waakt de VMBv er preventief
over dat onze beroepsgroep niet zal worden vergeten en blijven wij deze situatie van nabij
opvolgen.
Als medisch beeldvormers zitten wij met een eerder unieke situatie waarbij technologen
medische beeldvorming, verpleegkundigen en gelijkgestelden dezelfde functie uitvoeren.
Daarom dat de VMBv in de tussentijd contact tracht te leggen met de vakbonden om er zeker
van te zijn dat de eerder ruime noemer ‘verplegend personeel’ ook alle medisch beeldvormers
includeert. Uit het eerste contact blijkt namelijk dat ook voor de vakbonden hier toch enige
onduidelijkheid over is. Als beroepsvereniging zijn wij van mening dat uitgerekend IFIC (of all!)
hier in ons voordeel kan spelen aangezien wij nu allen dezelfde functietitel hebben ongeacht
onze opleidingsachtergrond. Wij houden onze vinger aan de pols!
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RECHT VAN ANTWOORD
Reactie op het opiniestuk “Het nieuwe KB – Van conceptie tot postnatale
depressie” (Doorkijk 2de kwartaal 2019)

Mevr. Anne Devesse is
opleidingshoofd van de
bacheloropleiding tot
Technoloog medische
beeldvorming.

Contactgegevens:
anne.devesse@odisee.be

In de vorige editie kon u het opiniestuk lezen van Philippe Van Laer, voormalig voorzitter van de VMBv
en voormalig docent binnen de bacheloropleiding tot het behalen van de titel Technoloog medische
beeldvorming. Daarin loofde hij de inspanningen die met vereende krachten zijn geleverd door de
hogeschool en de beroepsvereniging om een wettelijk en educatief kader te scheppen voor het
beroep. Daarin betreurde hij ook het gerucht dat de hogeschool zou overwegen mee te gaan in de
trend van het aanbieden van een HBO5-opleiding, een opleiding die hoofdzakelijk bestaat uit ‘in
house’ training en waarbij een afgestudeerde een certificaat zou krijgen voor het bedienen van één
modaliteit. Volgens Van Laer is dit een stap terug voor het opleidingsniveau van het werkveld dat
toestellen in de medische beeldvorming bedient. De hogeschool die de bacheloropleiding organiseert
was het niet eens met de kritiek of de bewering dat er concrete plannen zijn voor de organisatie van
dit type opleiding. In dit tijdschrift is ruimte voor discussie en dus geven we Oidsee opleindingshoofd
mevrouw Anne Devesse ruimte voor een recht van antwoord. De VMBv onthoudt zich van elk oordeel.
Tekst: Anne Devesse
INLEIDING
Nog één academiejaar na dit, namelijk in academiejaar 2020-2021 leveren we als enige
onderwijsinstelling in Vlaanderen, 20 jaar bachelors Medische Beeldvorming (en Radiotherapie) af. In
oktober 2018 keurde VLHORA de naamswijziging van ‘Professionele bachelor Medische Beeldvorming’
naar ‘Professionele bachelor Medische Beeldvorming en Radiotherapie’ goed (werd op 25/7/2019 in
het Belgisch staatsblad gepubliceerd). Het nieuwe KB van 22 december 2017, met betrekking tot de
beroepsuitoefening van de technoloog Medische beeldvorming, en net één maand later gepubliceerd
in het staatsblad, was de aanleiding voor de naamswijziging. Vanaf dit academiejaar, 2019-2020, heet
de opleiding in Odisee dus ‘Medische beeldvorming en radiotherapie’.
Het curriculum van de opleiding Medische Beeldvorming en Radiotherapie van Odisee is sinds het
academiejaar 2016-2017 conform met wat er in het KB van 22 december 2017 geëist wordt. We zijn
dan ook fier dat we vanuit Odisee op 29 november 2019 de eerste afgestudeerden hebben kunnen
proclameren die conform het nieuwe KB zijn opgeleid.
In dit ‘recht op antwoord’ willen we vanuit de opleiding Medische Beeldvorming en radiotherapie van
Odisee een aantal feiten, weergegeven in het opiniestuk, weerleggen en objectief toelichten.
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KWALITEIT VAN DE OPLEIDING STAAT VOOROP EN IS BEWEZEN
Sinds de oprichting van de opleiding in september 1998 wordt kwaliteit van de opleiding steeds hoog in het
vaandel gedragen. We kunnen het ons niet permitteren om als enige onderwijsinstelling in Vlaanderen niet
geaccrediteerd te worden door de NVAO (Nederlands Vlaams AccreditatieOrgaan) en geen geldige HBO6
(professionele bachelor) diploma af te leveren. De verschillende visitaties die de opleiding zesjaarlijks doorloopt,
bewijzen dit. Meer informatie over hoe er geaccrediteerd wordt en wat de besluiten zijn voor onze opleiding, is
terug te vinden op de website van het NVAO (www.nvao.net). De laatste visitatie vond plaats in mei 2019. Het
rapport
is
integraal
in
te
kijken
via
de
link
https://www.odisee.be/sites/default/files/20190529_Rapport_Externe_reflectie_Medische_beeldvorming.pdf
De externe reflectiecommissie sloot het rapport met volgende woorden ‘De commissie wil de opleiding een
pluim geven voor de skillslabs en de manier waarop de opleiding dat realiseert. Het gedreven docententeam en
het sterke engagement dat het team uitstraalt, valt eveneens op’. We sommen de besluiten, per
evaluatiecriterium, in onderstaande tabel op:

Profiel, leerresultaten en
curriculum

Onderwijsleeromgeving

Informatie, voorzieningen en
begeleiding van studenten

Betrokkenheid en expertise
van stakeholders

Focus: internationalisering

De opleiding medische beeldvorming is een kwaliteitsvolle opleiding
met een duidelijk profiel. De opbouw van het curriculum met leerlijnen
zit logisch in elkaar. De studenten worden goed opgeleid met aandacht
voor de dualiteit tussen het technologische aspect enerzijds en het
zorgaspect anderzijds. Die complementariteit is een meerwaarde voor
de afgestudeerden in het werkveld. Doorheen de opleiding komt een
goede balans tussen theorie en praktijk aan bod en studenten krijgen
veel kansen om praktijkervaring op te doen.
De visie van de opleiding is duidelijk en to the point. De opleiding toont
mooie realisaties wat betreft werk- en evaluatievormen, bv. take-home
examen. De aandacht voor geïntegreerde evaluatie en evaluatie vanuit de
praktijk zijn pluspunten. De stages zijn goed uitgebouwd en studenten
kunnen een keuze maken op basis van persoonlijke interesse. Studenten
krijgen veel kans om te oefenen in de skillslabs. Op die manier ondervangt
de opleiding de vraag van studenten naar meer stage en praktijkervaring.
Met het oog op de noden van de arbeidsmarkt en het voortbestaan van
de opleiding moet de opleiding bijzondere aandacht besteden aan de
naambekendheid, zowel van de opleiding als van het beroep, en aan de
verhoging van de instroom.
Positieve punten met betrekking tot dit kwaliteitskenmerk zijn de
waarheidsgetrouwe skillslabs, de begeleiding en monitoring van de
doorstroom en de toegankelijkheid van docenten voor studenten.
Studenten staan duidelijk centraal in de opleiding. Uit de gesprekken
blijkt het sterke engagement van het team: de docenten leven voor hun
opleiding. Voor het aanbrengen van specifieke expertise wordt beroep
gedaan op gastdocenten en -sprekers. Zowel de docenten als het
opleidingshoofd zijn rechtstreeks aanspreekbaar voor studenten. Het idee
van een nieuwsbrief van de opleiding voor de stageplaatsen is een
positief initiatief.
De visie op en uitwerking van internationalisering in de opleiding is goed
in orde en zit logisch in elkaar. De opleiding spreekt een duidelijk
engagement uit met betrekking tot internationalisering en dat kan ook
cijfermatig worden aangetoond. Er zijn veel initiatieven en kansen voor
studenten om internationale ervaring op te doen. Studenten worden
hierover goed geïnformeerd. Het PACS-initiatief mag beschouwd worden
als good practice.
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HBO5 OPLEIDINGEN, SINDS SEPTEMBER 2019 GRADUAATSOPLEIDINGEN
Om het niveau van opleidingen binnen het hoger onderwijs in Vlaanderen, goed te begrijpen, geven we
onderstaande figuur mee. Het valt onmiddellijk op dat professionele masters eigenlijk niet voorkomen.
De HBO5 opleidingen, zoals we zo tot voor kort noemden, zijn nu graduaatsopleidingen. De enige
uitzondering hierop zijn de HBO5 opleidingen Verpleegkunde.
(www.onderwijskiezer.be)

WIE BESLIST OVER HET NIVEAU VAN EEN OPLEIDING
Het is niet de onderwijsinstelling die beslist op welk niveau een opleiding georganiseerd wordt, dit is de
bevoegdheid van de minister van Onderwijs. Tot 2017 was er een moratorium voor het opstarten van
nieuwe opleidingen in Vlaanderen. Met het verzameldecreet Hoger Onderwijs van 8 december 2017,
gepubliceerd op 8 februari 2018, is het moratorium op papier opgeheven. Echter de maatregelen tot
rationalisatie van het aanbod van en het aanvragen van nieuwe opleidingen is nog steeds van kracht. Het
komt er op neer dat hogescholen en universiteiten kritisch naar hun aanbod moeten kijken, ze worden er
toe aangezet om de afweging te maken welke opleidingen er eventueel ingeruild kunnen worden, in te
zetten om bestaande opleidingen van binnenuit te vernieuwen.
De recente wijziging van niveau voor de professionele bacheloropleiding Verpleegkunde tot een
professionele masteropleiding werd door Europa opgelegd. Als we van mening zijn dat de opleiding
Medische Beeldvorming en Radiotherapie een professionele master moet worden, moet er via Europa
druk gezet worden op Vlaanderen. De meeste graduaatsopleidingen (vroegere HBO5) zijn sinds
september 2019 ingekanteld in hogere onderwijsinstellingen, dit is decretaal bepaald. Het is ook hier
weer echter niet de onderwijsinstelling die beslist om een graduaatsopleiding op te starten. De vraag
voor graduaatsopleidingen moet door het werkveld geïnitieerd worden. Het opstarten van zo’n opleiding
vraagt heel wat voorbereidend werk. Zo moet er een macrodoelmatigheidsstudie opgezet worden,
moeten partners uit het werkveld bereid zijn om de graduaatsstudenten op te leren daar het bekomen
van de beroepskwalificaties voor zulke opleiding op de werkvloer aangeleerd moeten worden, ook
werkplekleren genoemd. Graduaatsstudenten stappen in in een regime van 1 dag opleiding in de
onderwijsinstelling, 4 dagen werplekleren op de werkvloer.
BESLUIT
We willen dit recht op antwoord besluiten met de uitdaging die de externe reflectiecommissie ons mee
gaf: ‘De commissie daagt de opleiding uit om duidelijk te stellen wat de functie van de technoloog
medische beeldvorming in de toekomst zal zijn, rekening houdende met enerzijds functiedifferentiatie
binnen ziekenhuizen en andere settings en anderzijds doorgroeimogelijkheden’
Om de technoloog van de toekomst op te leiden moeten we in co-creatie met het werkveld aan de slag
en daar willen we samen met de beroepsvereniging en het werkveld de komende jaren werk van maken.
Team Medische Beeldvorming en radiotherapie Odisee
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Winnaar Willem Knevels, geflankeerd door VMBv-bestuurslid
Glenn Schamp.

MARCEL BRACHOT PRIJS 2019
Uitgereikt voor de beste bachelorproef TMB van AJ 2018-2019 Odisee
Op vrijdag 29 november 2019 tijdens de Plechtige Proclamatie van de professionele bachelor tot
technoloog medische beeldvorming, reikte de VMBv naar jaarlijkse gewoonte de Marcel
Brachotprijs uit aan de schrijver van de beste bachelorproef. De hogeschool maakt een preselectie,
waaruit de VMBv de finale winnaar kiest; dit kan maar is niet noodzakelijk het werk met de hoogste
punten. De VMBv kiest op basis van kwaliteit, innovatie en toepasbaarheid op het werkveld. Willem
Knevels won de geldprijs van 250 EUR en één jaar gratis lidmaatschap van de beroepsvereniging
voor zijn eindwerk met als titel ‘Implementatie van automatische radiotherapieplanning’.
Tekst: Willem Knevels (Interne promotor Odisee: Dhr. Harrie Mol / Externe begeleiders: Prof. Dr. Dirk
Verellen – diensthoofd Iridium Kankernetwerk en Mevr. Lieselotte Depuydt – Klinisch fysicus GZA Sint
Augustinus)
Titelfoto: Odisee
INLEIDING
Binnen de radiotherapie wordt er steeds gestreefd naar conformiteit. Op deze manier kan er een
hoge (curatieve, palliatieve of preventieve) dosis gegeven worden in het gewenste gebied zonder
omliggende gezonde en risico-organen te belasten. In de laatste jaren zijn er hiervoor nieuwe
innovatieve technieken geïntroduceerd zoals IMRT en VMAT. Deze technieken brengen veel
voordelen met zich mee. Maar het is sterk opvallend dat deze meer expertise vereisen en telkens de
werkbelasting van de planner verhogen. Ondanks de grote vooruitgangen en verbetering van
radiotherapie is er op macroniveau een beperkte toegang tot deze technieken vanwege de
arbeidsintensieve planning. Automatische planningsalgoritme kunnen zorgen voor een toename in
efficiëntie waardoor meer patiënten toegang krijgen tot hoogtechnologische zorg met behoud van
kwaliteit.
GEAUTOMATISEERDE PLANNING
In dit praktijkonderzoek werd er gebruik gemaakt van: “RayAutoBreast”, een applicatie binnen
RayStation die een tangentieel (step-and-shoot) IMRT borst-plan kan vormen. Dit aan de hand van de
“half beam block technique”. Deze techniek zal zich baseren op vier radio-opake punten: superieur,
inferieur, lateraal en mediaal van de borst. Verder wordt er ook een radio-opake draad onder de borst
geplaatst. Op basis hiervan zal er een berekening zijn van: contouren (atlas-gebaseerde segmentatie),
OAR’s (Organs At Risk), TV’s (Target Volumes) en twee bestralingsbundels.
Geautomatiseerde planning zal dus niet enkel invloed uitoefenen op de planning maar eveneens op
de contouring en CT-simulatie. De onderzochte workflow bestaat uit vijf individuele stappen: CTsimulatie, contouring en planning, de supervisie van de arts, het afwerken en de supervisie van de
fysica. Om de automatische techniek te kunnen implementeren moeten er tijdens de CT-simulatie vier

14

radio-opake punten worden geplaatst. Bij de klassieke methode verloopt de contouring gescheiden
van de planning. Omdat “RayAutoBreast” eveneens TV’s, OAR’s en contouren aanmaakt gebeuren
deze stappen geïntegreerd.
Aan de hand van dit vijfdelige workflow-patroon werd getracht te achterhalen wat het verschil is in
tijd en kwaliteit. Dit enerzijds tussen de klassieke en anderzijds te automatische methode.
METHODIEK
Het onderzoek werd uitgevoerd in drie fases: een literatuuronderzoek, een procedurebeschrijving en
de uiteindelijke kwaliteitscontroles en tijdsmetingen.
Tijdens de procedurebeschrijving werden er observaties uitgevoerd in het ‘Iridium Kankernetwerk’ op
elke stap van de workflow om de verschillen tussen de automatisch en klassieke methode te kunnen
beschrijven. Verder werden er fantoomtesten uitgevoerd om de meest optimale radio-opake punten
(2mm Pb) en draad (0.3mm Pb). Het meest significante verschil tussen de twee methodes was de
introductie van nieuwe handelingen tijdens de CT-simulatie. Handelingen gebeurde steeds in een
vaste procedure. De patiënt plaatst zich HFS (Head First Supine) met de armen boven het hoofd.
Vervolgens werd eerst de radio-opake draad gepositioneerd onder en rond maar niet boven de borst.
Dit zorgt voor interferentie met de volume definiëring. Als laatste dienen de vier markers telkens op
één lijn geplaatst te worden (figuur 1). De superieure en inferieure marker op één lijn in het sagitale
vlak (1.5 cm boven de suprasternale notch en 1.5 cm onder de inframammaire plooi.). De mediaal en
laterale marker op één lijn in het axiale vlak (1cm mediaal van de radio-opake draad en 1.5 cm
posterieur van de radio-opake draad).

Figuur 1: Plaatsing radio-opake
markers (Purdie et al., 2011)

METHODIEK
Het onderzoek werd uitgevoerd in drie fases: een literatuuronderzoek, een procedurebeschrijving en
de uiteindelijke kwaliteitscontroles en tijdsmetingen.
Tijdens de procedurebeschrijving werden er observaties uitgevoerd in het ‘Iridium Kankernetwerk’ op
elke stap van de workflow om de verschillen tussen de automatisch en klassieke methode te kunnen
beschrijven. Verder werden er fantoomtesten uitgevoerd om de meest optimale radio-opake punten
(2mm Pb) en draad (0.3mm Pb). Het meest significante verschil tussen de twee methodes was de
introductie van nieuwe handelingen tijdens de CT-simulatie. Handelingen gebeurde steeds in een
vaste procedure. De patiënt plaatst zich HFS (Head First Supine) met de armen boven het hoofd.
Vervolgens werd eerst de radio-opake draad gepositioneerd onder en rond maar niet boven de borst.
Dit zorgt voor interferentie met de volume definiëring. Als laatste dienen de vier markers telkens op
één lijn geplaatst te worden (figuur 1). De superieure en inferieure marker op één lijn in het sagitale
vlak (1.5 cm boven de suprasternale notch en 1.5 cm onder de inframammaire plooi.). De mediaal en
laterale marker op één lijn in het axiale vlak (1cm mediaal van de radio-opake draad en 1.5 cm
posterieur van de radio-opake draad).
In de laatste fase van het onderzoek werden 10 patiënten geselecteerd die zowel de klassieke en
automatische methoden hebben doorlopen. Voor de tijdsmetingen werd er een intervaldefinitie
gedaan voor elk van de vijf stappen. Waardoor elke stap wordt onderverdeeld in tijdsintervallen met
een precies gedefinieerd start en eindpunt. Als laatste werd de kwaliteit vergelen op basis van de
OAR’s & TV’s in combinatie met de plan-data (MU, D95%, D50%, D2%, HI & PCI).
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CONCLUSIE
Bij de voorbereidingen om een automatisch gegenereerd plan op te stellen, zijn nieuwe handelingen
nodig (CT-simulatie) met dus een risico op verlies van tijd. De resultaten van dit onderzoek tonen aan
dat er gemiddeld geen significant verschil is in tijd tussen de automatisch en klassieke methode. Het
verschil bedraagt slechts 1 seconde.
De contouring en planning is voor zowel de automatische als klassieke methode het meest
tijdsintensief. Maar het verschil tussen de twee is erg groot. De automatische methode vormt 100%
van de plannen sneller met een gemiddelde tijdswinst van 01:08:46. Het individuele planningsinterval
is op de automatische methode tien keer sneller dan de klassieke methode.
Het voordeel van deze techniek is enerzijds standaardisatie hierdoor kunnen experten gemakkelijker
aan de slag met een gestandaardiseerd plan waarvan de kwaliteit niet expertafhankelijk is. Anderzijds
kunnen experten zich meer focussen op andere (meer complexe) planningsberekeningen.
De kwaliteitscontroles bevestigen dat de kwaliteit van een klassiek opgesteld plan superieur is aan de
automatische methode. Zowel wanneer de planparameters en constraints & objectives worden
gecontroleerd. Wel werden alle contraints voor de OAR’s behaald op de automatische methode. Maar
vertoont het systeem moeilijkheden met het behalen van de dosisvoorschriften in het Target Volume.
Voor het behalen van een constant niveau in plankwaliteit spelen de optimalisatie parameters een
belangrijke rol.
TOEKOMST
Het overnemen van het gehele planningsproces door algoritmes en technieken lijkt onwaarschijnlijk in
de nabije toekomst. Het onderzoek heeft aangetoond dat de tussenkomst van een expert nog steeds
noodzakelijk is. De techniek heeft wel een groot potentieel. Maar dan dient er eerst verder onderzoek
te gebeuren naar drie pijlers: het tweaken van de optimalisatie parameters, een klinische
implementatie van RayAutoBreast en een kwaliteitsevaluatie van de contouren (DICE).
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Reactie van een deelnemer:
“Mijn complimenten voor de
nieuwe locatie +++”

IN BEELD
Scoop Symposium 2019
Na 65 deelnemers op de eerste editie in 2017, meer dan een verdubbeling met 140
deelnemers in 2018 en een kleine terugval met 100 personen in 2019 is het SCOOP
Symposium met haar derde editie een vaste afspraak geworden voor de regelgeving van het
FANC wil respecteren betreft de jaarlijks verplichte navorming radioprotectie en tegelijk
een graantje wil meepikken over innovatieve technieken in onze sector. Reden voor die
terugval zou de verhuizing naar net buiten Gent kunnen zijn. Wie afwezig was had ongelijk:
de nieuwe zaal is top, de sprekers hadden boeiende presentaties, sponsors hadden leuke
standen en de catering was weer een niveautje hoger!

Vlnr: 1. Onthaal op de nieuwe locatie Aula
Schaubroeck te Nazareth bij Gent. Mét leuke goody
bags!
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Links: Stephanie Bogaert ,
voorzitter van de
beroepsvereniging, opent het congres.

Rechts: Dhr. Jurgen Jacobs; CEO van
Qaelum nv presenteerde over trends in
het
stralingsdosismanagement
met
daarbij een blik op Europa.

Links: Sarah Loeys en Linde Pollet
presenteerden de resultaten van een
vergelijkende studie over de beeldvorming
van extremiteiten door middel van RX versus
CT (Winnaar Brachotprijs 2018).

Rechts: Voorzitter Stephanie Bogaert in overleg met
Dr. Krasniqi na diens presentatie over het gebruik
van nanobodies voor beeldvorming en therapie.
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Boven: Dr. Sofie Gillis (IBA) gaf een mooie presentatie over de huidige toepassingen van protontherapie.

We have a winner! Gratis cinematickets en lidmaatschappen van de VMBv voor met onschudlige hand gelote winnaars! Nadien
werden de hongerige magen gevuld! Tevreden klanten!

DANK … aan alle sprekers voor de boeiende presentaties!
DANK … aan de sponsors voor de financiële ondersteuning!
DANK … aan de deelnemers voor de interesse!
DANK … aan het bestuur voor de organisatie!
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Net als vorig jaar werden aan het einde van een evenement van de VMBv cinematickets en gratis
lidmaatschappen van de beroepsvereniging verloot. In ruil daarvoor vroegen wij uw input: wat ziet u de VMBv
op korte of lange termijn graag verwezenlijken? Een samenvatting van de inzendingen. Tips voor
opleidingsonderwerpen zijn hier niet genoteerd maar in een brainstorm document dat telkens ter hand wordt
genomen bij de samenstelling van de programma’s van onze evenementen – dit is zeer waardevolle informatie,
waarvoor dank!
Antwoorden: Stephanie Bogaert
SYMPOSIA/CONGRESSEN
• Programma - “Is het mogelijk meer bijscholingen te organiseren per modaliteit: CT, RX, echo, mammo, …?”
• Wij zijn er ons van bewust dat er een enorme vraag is naar ‘dedicated’ congressen –
opleidingsmomenten per modaliteit en dat dit ook meer deelnemers op de been zou brengen. Gezien het
aantal modaliteiten betreft dit jaarlijks minimaal zeven congressen (incl. radioprotectie). Daarnaast
worden nog specifiekere opleidingsmomenten gevraagd, bv. voor urgente medische beeldvorming. Het is
voor ons een natte droom waarvan de uitvoering helemaal zou passen in onze missie van streven naar
professionalisering van het beroep, maar het behoeft geen uitleg dat dit absoluut onhaalbaar is voor een
vrijwillige beroepsvereniging. Momenteel zitten we qua organisatie van evenementen met de huidige
bestuurssamenstelling aan onze maximum capaciteit. Laat dit een warme oproep zijn aan iedereen die
zijn steentje zou willen bijdragen: uw hulp is broodnodig.
• Toch blijft dit idee wel bij ons op tafel liggen. Als een congres per modaliteit meer mensen op de been
krijgt om een opleiding te volgen dan een ‘algemeen vormend’ trefpunt stralende beroepen, dan is het
noodzakelijk de huidige aanpak kritisch te evalueren. Jaarlijks alle modaliteiten behandelen met elk een
eigen congres blijft hoe dan ook onmogelijk, maar we spelen wel met het idee om symposia in te delen in
RX en mammo, CT en MRI, NuGen en Rth, waarbij de deelnemer kiest aan voor- en/of namiddag deel te
nemen. Punt daarbij is dat de prijs dan onherroepelijk de hoogte in moet. Momenteel kunnen wij ons per
congres een klein verlies permitteren – dit is sponsorgeld dat wij besteden aan onze leden om congressen
aan een laag tarief te kunnen aanbieden. Gaan we naar méér congressen per jaar dan spreken we over
méér verliesmomenten per jaar en dat is op de lange termijn financieel ongezond.
• We moeten er ook over waken dat wetgeving en belangenverdediging onze core business blijft. We
hebben echter wel kwaliteitsverbetering van het beroep in Vlaanderen opgenomen in onze missie en
focussen daarom in onze opleidingsmomenten resoluut op het organiseren van symposia die passen in
die missie, nl. radioprotectie en innovatie op het SCOOP Symposium en de blik van de medisch
beeldvormer open houden of verruimen naar alle modaliteiten uit het vak tijdens het Trefpunt Stralende
Beroepen.
• Programma – Een ‘praatgroep’/einddiscussie: een begeleide uitwisseling van problemen/oplossingen tussen
gelijkgezinden op verschillende posities in het werkveld.
• Good thinking!
• Programma - Méér praktische voorbeelden, praktijkgerichte oefeningen direct toepasbaar in het werkveld.
Meer lezingen door collega medisch beeldvormers over technische en organisatorische tips en ervaringen.
• Wij zijn ons bewust van deze zich herhalende, relevante suggestie en benadrukken daarom vanaf het
moment van invitatie bij elke spreker het belang de praktische toepasbaarheid voor ons publiek. De ene
spreker houdt hier rekening mee, andere sprekers halen een bestaande presentatie uit de kast – dat is
een beetje de willekeur waar wij geen controle over hebben. We trachten tegemoet te komen aan die
noodzaak door zélf ons programma samen te stellen ttz. wij kiezen een centraal thema, stellen voor
medisch beeldvormers nuttige onderwerpen op per modaliteit en zoeken en inviteren zéér gericht de
meest geschikte spreker voor dàt onderwerp. Daarnaast vragen wij ook op elk symposium minstens één
medisch beeldvormer om praktische ervaringen te delen bv. Nele Eecloo (TMB – SCOOP 2017 over
radioprotectie op PET), Jolien Beeckmans (TMB – TSB 2018 over echocardiografie), Murat Köylu (VPK –
TSB 2018 over interventionele radiologie), Dylan Callens (TMB – SCOOP 2018 over radioprotectie), Robin
De Coster (TMB – SCOOP 2018 over artificial intelligence), … De vraag om de moeilijkheidsgraad iets te
verlagen blijft terugkomen dus hiermee zullen we rekening moeten houden bij de opstelling van het
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• Locatie – meer regionale opleidingen want de afstand tot de aula zou wel eens een struikelblok kunnen zijn.
• Wij bieden de opleidingen aan in een centrum met als eerste vereist een groot scherm, een goede
beamer en zichtbaarheid voor het gehele publiek van om en bij de 200 personen en dit aan een
betaalbaar huurtarief. Dit zorgt meteen voor een stevige selectie. Daarnaast hou ik er als voorzitter aan
te waken over de duurzame organisatie: met zo min mogelijk inspanning een congres kunnen
organiseren blijft het langste duren. De tijden waarin wij als bestuur op vrijdagavond een zaal gingen
vegen, tafels hielpen klaarzetten, linnen moesten bestellen, de catering hielpen met organisatie en
bediening, nadien alles afbreken en sleutels heen en terug brengen moet definitief voorbij zijn. Dat was
goed in de periode dat de VMBv zich financieel moest herpakken, dan waren alle uitgespaarde kosten
mooi meegenomen. Dergelijke DIY congressen zijn echter arbeidsintensief, ook in de
voorbereiding en communicatie en dat vraagt te veel tijd van een vrijwillig bestuur. We zijn onze sponsors zeer
dankbaar voor hun bijdrage die garandeert dat wij met zo min mogelijk inspanning congressen kunnen organiseren,
wat de drempel naar het organiseren van méér congressen op méér plaatsen verlaagt.
• Voorlopig rekenen wij op de inzet van onze deelnemers. Het is zeer Vlaams om de afstanden in
Vlaanderen als groot te ervaren, in Nederland bijvoorbeeld maakt men geen punt van een rit van 2 uren.
Wie écht wil deelnemen vindt de weg, sommigen tot ECR in Wenen dus waarom niet tot de regio Gent,
een leuke stad voor een weekendje weg. Willen we per provincie organiseren – laten we duidelijk zijn, dit
zou fantastisch zijn en wat een dynamiek zou er ontstaan! - dan moet er ook een logistiek team zijn per
provincie. Zoniet verplicht men het bestuur meerdere ritten van bv. West-Vlaanderen tot Limburg te
maken om het voor de deelnemer dichter bij huis te kunnen organiseren en hem/haar die ene rit te
besparen. Als voorzitter heb ik één sleutelbegrip gehanteerd: haalbaarheid. Alle logistieke tips en
helpende handen zijn welkom!
INTERNATIONALISERING
De EFRS Annual meeting in België organiseren.
• Dat is mogelijk, de locatie voor 2020 ligt al vast maar 2021 is nog niet toegekend. Dat is een groot voorstel maar
van wat ambitie is nooit iemand slechter geworden natuurlijk. Eerlijk? Op dit moment, met de huidige bezetting
van het bestuur, zie ik mij daar als voorzitter geen man op. Echt te weinig mankracht. De groep
internationalisering is wel uitgebreid met een bestuurslid Dylan Callens, die Griet Alleman zal bijtreden.
Organisatie van een event met ontvangst van tientallen deelnemers uit zo goed als alle Europese landen voor
een tweedaags overleg met avondactivieit, catering, behuizing, … vergt heel veel tijd en handen die er helaas op
dit moment niet zijn en dus zou dit ten koste gaan van de dagelijkse werking. Het zou ook een samenwerking
met onze Waalse tegenhanger APIM vergen, en hoewel we het heel goed met elkaar kunnen vinden, vergt ook
die samenwerking tijd en inspanning. Maar zeg nooit nooit, dat zou te voorbarig zijn en van weinig ambitie
getuigen.
WETGEVING
Strengere controle op loodschorten (jaarlijks) van buitenaf (bv. FANC) of door systematische controle op de
afdelingen (elke 3 maand).
• Dit is inderdaad een taak van het FANC. Met de herziening van de fysische controle en de introductie van de
nieuwe functie van Radiation Protection Officer (RPO) zal per dienst een personeelslid worden aangesteld dat
onder andere controle op loodschorten toepast. Het FANC zal onaangekondigde audits uitvoeren. De VMBv was
betrokken bij het proces van de herziening en zat mee aan tafel. Meer info vindt u op
https://fanc.fgov.be/nl/professionelen/regelgevende-projecten/regelgevend-project-herziening-fysische-controle
Educatie van de bevolking over de kern van radiologie: wat zijn de risico’s, wat is RX, wat is MRI, …
• De VMBv zetelt in 2 organen die kennis over de het beroep tot bij de bevolking brengen: BELMIP (Belgian
Medical Imaging Platform) dat de bevolking voorlicht over de gevaren van medische straling en de werkgroep en
op federaal niveau is de VMBv actief lid van de afdeling ‘zichtbaarheid van de paramedische beroepen’ van de
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FRPB (Federale Raad voor Paramedische Beroepen). Deze afdeling is opgericht door de FOD Volksgezondheid, dienst
Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening, met als doel de paramedische beroepen zichtbaarder te maken voor
het brede publiek en voor de patiënt in het bijzonder. Voor meer uitleg verwijs ik graag naar het artikel
WETGEVING, in deze editie van Doorkijk 2.0
IFIC – Verhoging van het loon tot klasse 15, wat ons betreft een correct loon.
• De VMBv zal in de onderhoudsfase het volledige profiel voorleggen aan IFIC. Gezien dit een pak uitgebreider is
dan het door IFIC opgestelde profiel - wat een complete onderschatting was - is het logisch dat dit profiel hoger
gescoord zal worden. Of deze score dermate verhoogt dat ze binnen klasse 15 valt, is af te wachten. Dit is een
objectief gegeven en kan niet subjectief beïnvloed worden.
Graag overal toepassing van de risicopremie/stralingsverlof voor mensen die werken met ioniserende straling.
• Dit is zeker een werkpunt gezien de differentiatie tussen de verschillende ziekenhuizen: een aantal werkplaatsen
bieden dit standaard aan maar de meerderheid van het personeel in Vlaanderen/België ontvangt deze premie
niet. Dit wordt absoluut een punt op de agenda van 2020!
BACHELOROPLEIDING TMB
Een tweede school voor de opleiding op te richten op een andere locatie in Vlaanderen dan Brussel
• De school heeft een enorme infrastructuur, één van de duurste in het land en ver daarbuiten; dit is niet zomaar te
kopiëren naar een tweede campus. Theoretische lessen zouden op een 2de locatie kunnen gegeven worden, maar
geschikte docenten zijn er ook niet bij de vleet. Maar het belangrijkste obstakel: de overheid heeft een
moratorium gezet op de aanvraag van nieuwe opleidingen of afstudeerrichtingen, er kunnen geen nieuwe
opleidingen meer opgestart worden, dus ook geen tweede opleiding Medische Beeldvorming.
Een bacheloropleiding van 4 jaar in plaats van 3 jaar, analoog aan de opleiding tot VPK.
• Een professionele bachelor is steeds drie jaar, dit is decretaal bepaald door de het ministerie van Onderwijs; daar
kan Odisee als onderwijsinstelling niets aan veranderen. In Vlaanderen houdt men de deur toe voor professionele
masters. Voor Verpleegkunde is er op beide vlakken een uitzondering gekomen, maar de gelden die gebruikt
worden om dat vierde jaar te financieren moeten komen van de afbouw van de banaba Verpleegkunde. Het ene
moet wijken voor het andere. Ter vergelijking, de opleiding tot TMB kon er pas komen nadat de bachelor in de
kinesitherapie aan Odisee, toen nog EHSAL werd afgeschaft. Er is geen budget bij de overheid om dit mogelijk te
maken voor andere opleidingen. Wilt u zich onderscheiden binnen het werkveld, dan adviseert de VMBv u tot het
behalen van het European Diploma of Radiography (zie artikel EFRS).
“Dank voor een aantal mooie suggesties! Om deze doelstelling te realiseren, zijn wij nog steeds op zoek naar
gemotiveerde bestuursleden! Een heel aantal zaken zijn reeds behandeld, maar de informatie stroomt misschien
nog onvoldoende door, vooral naar niet-leden. Een werkpunt.” Stephanie Bogaert – voorzitter VMBv.
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IDoR 08.11.2019
“In het kader van IDoR 2019 kregen 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/
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AGENDA

>> Uw event hier of op onze website en facebookpagina? Email naar doorkijk@vmbv.org .
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HET BESTUUR
Wie zijn we? Wat doen we?

Dylan Callens

Dylan Callens

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
Interesse? Meer uitleg over deze functies kunt u verkrijgen door te mailen naar de voorzitter via
stephanie.bogaert@vmbv.org .
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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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Met dank aan onze hoofdsponsors:

Met dank aan onze sponsors:
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