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Voor alle leden van de beroepsvereniging
IFIC FUNCTIECLASSIFICATIE

ECR 2019

Op 15 maart 2019 neemt de VMBv
(bestuursleden Jade Van de Vel, Sander Van
den Wyngaert en Sofie Vermeulen) deel aan de
zitting met de sociale partners in samenwerking
met
IFIC,
in
het
kader
van
de
onderhoudsprocedure
van
de
nieuwe
analytische
sectorale
functieclassificatie
geïmplementeerd in de federale sectoren van
het paritair comité 330, gekoppeld aan een
nieuw loonmodel. Zij leggen dan het profiel
voor van de TMB, uitgebreid met heel wat extra
competenties ten opzichte van het beperkte
profiel dat door IFIC de wijde wereld werd
ingestuurd. Wordt vervolgd!
De VMBv heeft bij het NVKVV – werkgroep MB
aangedrongen op één gezamenlijk profiel voor
de technoloog medische beeldvorming (en
gelijkgestelde) én de radiologieverpleegkundige
onder het profiel van ‘medisch beeldvormer’.
Het NVKVV heeft beslist om niet in te gaan op
onze vraag. De moeilijkheid dat een technoloog
medische beeldvorming (of gelijkgestelde)
werkt
op
basis
van
toevertrouwde
handelingen/technische prestaties (conform KB
22 december 2017) terwijl een verpleegkundige
werkt op basis van verpleegkundige
handelingen (conform het KB78 of de WUG
2015) leek onoverkomelijk groot om
bewoordingen te vinden die pasten in één
profiel.
Info: wetgeving@vmbv.org
IFIC: https://www.if-ic.org/nl

Deelname aan het European Congress of
Radiology is een absolute boost voor je
motivatie als medisch beeldvormer. Je krijgt er
te zien wat er op til is op technologisch vlak in
wat bijna de snelst evoluerende tak van de
gezondheidszorg moet zijn! Waar dit congres
vroeger focuste op de interesses van de
radioloog, werkt organisator ESR (European
Society of Radiology) in samenwerking met EFRS
– de European Federation of Radiographer
Societies, waar de VMBv stichtend lid van is –
de laatste jaren heel hard om ook de medisch
beeldvormer tot in het mooie Wenen te lokken,
met als resultaat een steeds breder programma
specifiek voor onze beroepsgroep en een
verlaagd
inschrijvingstarief:
wie
voor
31/08/2019 lid wordt van ESR (aan het
voordeeltarief van 11 EUR) kan registreren voor
het congres van 11-15 maart 2020 aan de
spotprijs van 99 EUR. De VMBv adverteert
regelmatig de te respecteren deadlines op haar
facebookpagina zodat u van dit lage tarief kunt
genieten. Moet het gezegd dat dit ‘best’ een
groot congres is? ECR 2019 behaalde een record
aantal bezoekers: niet minder dan 30.259
deelnemers!
Info: https://www.myesr.org/congress

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

DE VMBv ORGANISEERT…

VACATURES VERSPREIDEN

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

Hoge werkdruk? Ook nood aan extra collega’s?
Verspreiding van vacatures via de VMBv naar de
leden is mogelijk via het mailadres
vacatures@vmbv.org . VMBv-bestuursleden Griet
Alleman en Zoë Boute plaatsen deze dan op de
website en op onze facebook pagina (bereik +/450 leden + sharing).

Tijdens de 7de editie van het TSB zullen
gespecialiseerde sprekers – die per modaliteit
geselecteerd en geïnviteerd werden door de
VMBv-werkgroep evenementen – een boeiend
dagvullend programma brengen rond het centrale
thema ‘de mogelijkheden van medische
beeldvorming
bij
zwangerschap’.
We
registreerden al 135 inschrijvingen; op de nieuwe
locatie Holiday Inn Express Gent – dat is vlakbij
het UZ Gent – is er plaats voor 180 personen. Wil
je je nog verzekeren van je plaatsje, aarzel dan
niet en schrijf je nu in via de website! Als lid
betaalt u 65 EUR. U vindt er ook de affiche met
het programma en vermelding welke presentaties
geaccrediteerd zijn door het FANC om aan de
jaarlijks verplichte navorming radioprotectie te
voldoen.
Inschrijven: https://www.vmbv.org
Info: evenementen@vmbv.org
In de maand november zal tevens de 3de editie
van
het
halfdaags
SCOOP
Symposium
georganiseerd worden, steevast rond de thema’s
innovatie en radioprotectie (waarbij we steeds
streven naar accreditatie door het FANC). Als lid
van de VMBv zal u uiteraard korting krijgen.

Wist u dat…?
… de overheid UPPAD aanbiedt? UPPAD
(Unique Portal for Professionals for
Administrative Data) is een uniek
toegangspunt voor zorgverleners waar u
een
overzicht
krijgt
van
de
administratieve
gegevens
die
de
verschillende
overheden
over
u
bijhouden; zorgverleners kunnen in deze
applicatie hun eigen gegevens raadplegen
en, indien nodig, bepaalde gegevens
aanpassen. Daarnaast kunnen ze ook een
aantal
administratieve
processen
elektronisch opstarten. De VMBv ijvert
ervoor dat activiteiten in het kader van
de 15 uur navorming die elke TMB bij wet
(KB van 22 december 2017) verplicht
moet volgen, geregistreerd zullen worden
onder de vorm van verdiende credits in
dergelijk portfolio.
Aanmelden bij UPPAD kan met
gebruikersnaam en paswoord, token,
Itsme
of
eID
via
https://www.ehealth.fgov.be/
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