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1. VOORWOORD
Beste student
Van harte welkom op onze dienst Medische Beeldvorming!
Je hebt gekozen voor een dynamische en technische dienst waar we door middel van
hoogtechnologische apparatuur met uitzonderlijke beeldkwaliteit een breed gamma
aan onderzoeken uitvoeren. Als ondersteunende dienst verlenen we specifieke zorg
met het oog op diagnostiek.
De taak van de verpleegkundige medische beeldvorming/technoloog medische
beeldvorming is dan ook zeer gevarieerd, met de nadruk op kwaliteit en
patiëntgerichtheid.
We bieden jou hiervoor een traject langsheen de verschillende modaliteiten aan
waarbij je stap voor stap alles leert kennen. Op die manier blijft het een boeiende en
leerrijke stage, waarbij nauw wordt samengewerkt met de collega’s en artsen.
Aangezien deze stage veel zal verschillen van stages op klassieke verblijfsafdelingen
raden we je aan je ogen goed de kost te geven en veel vragen te stellen. Grijp ook
steeds de kans om verpleegkundige technieken te oefenen wanneer de gelegenheid
zich voordoet.
Wij wensen jou alvast veel succes!
Het team Medische Beeldvorming
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2. VOORSTELLING VAN DE DIENST
Naam: Medische beeldvorming (MBV)
Contactgegevens: Tel. 052/25 26 95 – Mail radiologie@azsintblasius.be
Geografische ligging: Technisch blok, eerste verdieping, route 10 (Bijlage 1 & 2)
Administratieve voorstelling:
 Verpleegkundig departement:
 Hoofdverpleegkundige: Elewaut Gertjan
 Medewerkers MBV: 30-tal verpleegkundigen/technologen
 Referenten ziekenhuishygiëne: De Bondt Ariane en Zaman Christine
 Stagebegeleiders: Elewaut Gertjan, Stremes Kenny en Van Landeghem
Christophe.
 Secretariaat MBV:
 Teamverantwoordelijke secretariaat: De Pauw Veronique
 Medewerkers secretariaat: 7-tal medisch secretaressen
 Het artsenkorps:
 Medisch diensthoofd: dr. Bafort Johan
 Radiologen: dr. Declercq Hugo, dr. Buyl Lieve, dr. De Vos Nicolas, dr.
Pannecoeck Katelijn, dr. Van Kerkhove Filip, dr. Vandeputte Ann en dr.
Vanzieleghem Bart
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3. DOELSTELLING VAN DE DIENST
Karakteristiek voor onze zorgverlening
De tussenkomst van onze dienst bij de patiënt is eerder zorgondersteunend dan
zorgverlenend. Hierbij mag dit laatste aspect natuurlijk niet verwaarloosd worden. Het
contact met de patiënt is van korte duur, maar daarom niet minder intens.
Patiënten kunnen bang zijn voor het onderzoek of voor de resultaten ervan. Soms uit
onwetendheid over wat gaat gebeuren, soms vanuit een voorgaande ervaring. Het is
dan ook onze taak om hen zo goed mogelijk te informeren en te luisteren naar hun
verhaal zodat we een optimale medewerking bekomen van de patiënt aan het
onderzoek. Dit komt de kwaliteit ervan alleen maar ten goede!

Wie zijn onze klanten?
De patiënt:
 Zowel gehospitaliseerd, ambulant als via spoedgevallen
 Heeft recht op het best mogelijke onderzoek
 Onder de meest comfortabele omstandigheden
 Zo snel als mogelijk
De arts:
 Verwacht kwalitatieve beelden
 Die een antwoord bieden op hun diagnostische vraag
 Zo snel als mogelijk
De overheid:
 Via het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) wordt de kwaliteit
van onze toestellen en onze manier van werken gecontroleerd
 Spoort ons aan om steeds waakzaam te blijven aangaande de toegediende
stralingsdosis en voert hiervoor ook campagnes

Draaiboek MBV – Versie 10/9/2021

5

4. MODALITEITEN EN TOESTELLEN
Onze dienst Radiologie te Dendermonde beschikt over:
 2 Conventionele zalen (RX)
 1 Mammograaf
 2 Mobiele RX-toestellen
 1 Cone Beam CT
 1 C-Boog
 1 MRI-scanner
 2 CT-scanners
 1 Botdensitometrie
 4 Echografie-toestellen
Onze dienst Radiologie te Zele beschikt over:
 1 Conventionele zaal (RX)
 1 CT-scanner
 1 Echografie-toestel




1 Mammograaf
1 Botdensitometrie

4.1 Conventionele Zalen (RX) en de mobiele RX- toestellen
Deze toestellen werken met röntgen- of X-stralen. Uit de röntgenbuis komt een bundel
van röntgenstralen die doorheen het lichaam van de patiënt wordt gestuurd. Een
gedeelte van de straling wordt door het lichaamsweefsel van de patiënt geabsorbeerd.
De straling die niet geabsorbeerd wordt en het lichaam verlaat, wordt door de detector
opgevangen en wordt zo omgezet in een digitaal beeld.

De mobiele RX-toestellen, ook wel bobby’s genoemd, geven ons de mogelijkheid om
tot op de kamer van de patiënt te komen. Zij werken verder op dezelfde manier als de
gewone RX-toestellen.
Meestal gebruiken we deze toestellen om beelden van kritieke patiënten te nemen op
spoed, intensieve zorgen of neonatologie, die niet in staat zijn om tot op onze dienst te
komen. Uitzonderlijk kan dit ook op zorgafdelingen plaatsvinden.
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Wat zijn ioniserende stralen?
Ioniserende stralen zijn elektromagnetische golven met een hoge frequentie die door
hun aard belastend zijn voor het lichaam, gezien ze ioniserend zijn en dus in staat zijn
om het DNA te beschadigen. De kans op beschadiging neemt toe in verhouding met de
tijd dat deze stralen actief zijn.
 RX-toestellen, mammografen en CT-scanners gebruiken ioniserende X-stralen.
 Voor echografie en MRI worden respectievelijk geluidsgolven en radiogolven
gebruikt die onschadelijk zijn.
Sedert het verschijnen van het KB van 20 juli 2001 zijn alle medewerkers van een
dienst voor Medische Beeldvorming verplicht een opleiding stralingsprotectie te volgen
en een bekwaamheidsgetuigschrift te behalen. Als student moet deze opleiding niet
gevolgd worden. Wanneer je als vaste werknemer op een afdeling Medische
Beeldvorming start, wordt je uitgenodigd om deze opleiding te volgen.

4.2 C-boog
De C-boog heeft dezelfde werking als de
gewone conventionele zaal. Het voordeel
aan deze zaal is dat het toestel een C-arm
heeft, die in verschillende richtingen kan
bewegen.
In
deze
zaal
worden
contrastonderzoeken zoals o.a. cystografie,
arthroscopie en SMDuitgevoerd.

Contraststof wordt ingespoten in het lichaam om de te onderzoeken lichaamsdelen of
organen op de opnames duidelijk zichtbaar te maken. Daarom is het belangrijk hier
steeds na te vragen of de patiënt allergisch is aan jodiumhoudende contraststoffen.

4.3 CT-scan
CT staat voor ‘computertomografie’. Dit toestel maakt
ook gebruik van röntgenstralen, waarbij de
röntgenbuis en detector in het CT-toestel zitten. Hier
verschuift de tafel steeds in en uit de tunnel. De
röntgenbuis draait 360° rond de patiënt en maakt
dwarse (axiale) beelden doorheen het te onderzoeken
lichaamsdeel. Een CT- beeld bestaat uit grijswaarden
die uitgedrukt worden in Hounsfield-units (de
verzwakking van stralen door het lichaam).Vervolgens
kan de computer door middel van deze axiale beelden
driedimensionale beelden reconstrueren.
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4.4 Echo
Dit toestel maakt gebruik van ultrasone
geluidsgolven die zich door het lichaam
verplaatsen. De verschillende weefsels
(organen, spieren en andere structuren) in
het lichaam kaatsen de geluidsgolven als een
echo terug naar de echosonde. Door de
verschillende frequenties waarmee de
verschillende weefsels de geluidsgolven
weerkaatsen krijg je een gedifferentieerd
beeld te zien op het scherm van het toestel.

4.5 Mammo
Een mammografie is een röntgenopname van de borst(en). We
maken een onderscheid tussen:
 Diagnostische mammografie: hierbij wordt het onderzoek
meestal aangevuld met een gerichte diagnostische
echografie van de borsten
 Screeningsmammografie: hierbij worden er enkel
röntgenopnames gemaakt van de borsten. Dit onderzoek
vindt plaats op uitnodiging door de screeningscentra van de
Vlaamse overheid

4.6 Cone Beam
Dit toestel werkt volgens eenzelfde principe als een CT- scan,
maar maakt gebruik van een zeer lage dosis. De patiënt
wordt niet volledig doorstraald maar er wordt 360° rondom
foto’s genomen die daarna digitaal worden omgerekend tot
een 3D-volume. Cone Beam CT wordt vooral toegepast voor
volgende onderzoeken:

Sinussen (neus en bijholten)

Dental (tandheelkundig)

Rotsbeenderen (middenoor)
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4.7 NMR- of MRI-scan
NMR staat voor Nucleaire Magnetische
Resonantie, Nederlands voor MRI
(Magnetic Resonance Imaging). Hier
wordt de beeldvorming niet tot stand
gebracht met röntgenstralen, maar wel
door
magnetische
resonantie
en
radiogolven. De scanner ziet er uit als een
grote tunnel, waarin een krachtige
magneet gemonteerd is.
Het lichaam bestaat grotendeels uit water, waarbij door het magnetisch veld de
protonen in het lichaam gaan magnetiseren. Het te onderzoeken lichaamsdeel is
omgeven door een coil (spoel). De coil heeft een antenne die radiogolven opvangt die
tijdens het scannen worden uitgezonden. Deze radiogolven laten de protonen in het
lichaam trillen. De signalen die het lichaam terugstuurt worden omgezet in een beeld.
MRI-safety is een belangrijk aspect. Ook wanneer het toestel niet aan het scannen is,
blijft de magneet actief! Wanneer de patiënt een pacemaker, neurostimulator en/of
geïmplanteerde pompen heeft, kan een MRI-onderzoek soms niet uitgevoerd worden.
Bij twijfel bekijken we het informatiekaartje van de patiënt om uit te maken of het type
implantaat al dan niet MRI compatibel is.

4.8 BMD
BMD staat voor Bone Mineral Density. Bij dit
onderzoek wordt de botdichtheid gemeten met de
DEXA-techniek (Dual Energy X-ray Absorbtiometry).
Hier maken we ook gebruik van een hele lage dosis
röntgenstralen. Dit onderzoek vindt vooral plaats bij
(een vermoeden van) botontkalking (osteoporose).
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5. VERSCHILLENDE SHIFTEN EN BIJHORENDE TAKEN
Meer info met betrekking tot het uurrooster kan worden teruggevonden in het
arbeidsreglement (via intranet). Studenten worden gekoppeld aan een
verpleegkundige/technoloog en toegekend aan een zaal.
TAKEN PER SHIFT
SHIFTEN op
weekdagen

TAKEN

UREN

02

MRI: positioneren en scannen

6u30-14u36


04

22

1 verpleegkundige op CT: CT-onderzoeken met en zonder 7u-15u06
contrast, cardio-CT en puncties. Hierbij zowel
voorbereiden, positioneren en scannen.
 1 verpleegkundige voor de conventionele RX
Echo: positioneren van patiënten
8u-16u16



25mam

8u-16u30
1 verpleegkundige/technoloog voor conventionele RX
1 verpleegkundige/technoloog op IQON: voorbereiden,
positioneren en scannen
 1 verpleegkundige/technoloog op MRI: voorbereiden en
positioneren
Mammografie,
screeningsmammografie,
lokalisaties, 8u-16u30
stereotaxieën en puncties via echo.

25V

Verantwoordelijke dienst. Bij afwezigheid wordt een 8u-16u30
vervangende verantwoordelijke aangeduid.

25

95
45

80

92
95Z/97Z
(Zele)

C-Boog: dynamische onderzoeken en botdensitometrie

9u-17u30

CT: CT-onderzoeken op de MX16 en ondersteuning aan het
programma op de IQON
 1 verpleegkundige op CT: werkt de planning af
 1 verpleegkundige op MRI: werkt de planning van MRI af
 1 verpleegkundige voor de conventionele RX-zaal

9u44-18u

Nachtbezetting voor CT, conventionele RX en echo

22u-7u

13u54-22u

CT-onderzoeken (met contrast), conventionele RX, echo, 9u-17u30
mammografie en puncties onder echo.
9u-18u
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SHIFTEN
TAKEN
weekend
/feestdagen
04 en 80
+

UREN



Conventionele RX, dynamische onderzoeken,
CT-onderzoeken, echografie (evt. dringende
puncties)



MRI ambulant programma

Secretariaat
Dendermonde

Secretariaat Zele
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Onthaal aan
loket,
inschrijven
van
onderzoeken, verwijzen van patiënten naar
wachtzaal, post verdelen, afsprakenbeheer en
telefoon beantwoorden, typen van medische
verslagen
Onthaal aan
loket, inschrijven van
onderzoeken, verwijzen van patiënten naar
wachtzaal, aanvragen verdelen op zalen,
telefonie, afsprakenbeheer en typen van
medische verslagen
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7u-15u06
13u54-22u

7u-19u

8u30-12u30
of
8u30-16u46

6. PROCEDURES
Je kan alle procedures up-to-date terugvinden op het intranet Kompaz. Via de zoekfunctie
(zoek- en meldcentrum) zijn alle procedures beschikbaar.

Op de I:/-schijf Radiologie vind je ook aanvullende informatie omtrent de afdeling en de
toegepaste
onderzoeken
zoals
de
procedureboeken
per
modaliteit.
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7. DOELSTELLINGEN TE VERWEZENLIJKEN DOOR DE
STAGIAIR
De doelstellingen die op onze dienst moeten gehaald worden hangen af vanuit welke
opleiding je afkomstig bent. Voor de studenten technoloog medische beeldvorming
zijn deze door de school bepaald. Voor de studenten verpleegkunde en vroedkunde
liggen die wat anders.



Studenten technoloog: zie bijlage 3
Studenten verpleegkunde/vroedkunde:
o Oefenen van verpleegkundige technieken zoals infuus prikken en
blaassondage
o Meehelpen waar men kan met het binnenroepen van patiënten in de
kleedhokjes en positioneren voor de onderzoeken
o Informeren van de patiënten voor de onderzoeken
o Goed zijn/haar ogen de kost geven en veel vragen stellen zodat je
tegen het einde van de stage een idee hebt van wat medische
beeldvorming inhoud
o Eventuele eigen doelstellingen geformuleerd door de student of de
praktijklector

De eerste dag verloopt voor beiden volgens een vast stramien:
 Ontvangst ziekenhuisbreed door de begeleiders stagairs
 Student wordt ontvangen op de afdeling door de hoofdverpleegkundige of de
verantwoordelijke mentor
 Uitwisselen van documenten, student krijgt een sleutel van de locker en krijgt een
dosismeter, de student krijgt de werkplanning voor de volgende dagen
 Rondleiding op de afdeling
 Student wordt toegewezen aan een verpleegkundige of technoloog
Student geeft ‘s morgens zelf de fiche af aan de begeleidende verpleegkundige en
maakt doelstellingen/leerpunten duidelijk. Hij/zij laat ook dagelijks zelf de
evaluatiefiche invullen door de begeleidende verpleegkundige.
Ongeveer halverwege de stage volgt een tussentijdse evaluatie. Op het einde van de
stage is er een eindevaluatie. Deze worden meestal gepland in samenspraak met de
praktijklector.
Naar het einde van de stage toe zal de opgenomen kennis getest worden aan de hand
van enkele kruiswoordraadsels. Deze worden je door je mentor overhandigd.
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8. BIJLAGEN
Bijlage 1: plattegrond van het ziekenhuis:
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Bijlage 2: plattegrond van de afdeling
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Bijlage 3: Doelstellingsblad stagiairs technoloog medische beeldvorming

Algemene doelstellingen dienst radiologie
Doelstellingen
-

Stiptheid (komt te vroeg, komt te laat, wil langer blijven..)

-

Houding (terughoudend, vriendelijk...)

-

Omgang met anderen (respect, behulpzaam, communicatie…)

-

Leerproces (leert snel, geïnteresseerd, stelt vragen…)

Doelstellingen per zalenunit
Conventionele radiologie (RX)
-

Onderzoeksaanvraag correct interpreteren

-

Communicatie patiënt (Pt. correct binnenroepen, identificatie navragen, vriendelijk..)

-

Communicatie dokter

-

Correcte patiënt/onderzoek selecteren

-

Patiënt correct positioneren

-

Aandacht aan parameters

-

Onderzoek aanpassen (indien nodig)

-

Parameters aanpassen (indien nodig)

-

Collimatie aanpassen aan het te onderzoeken lichaamsdeel

-

Ademcommando’s geven (indien nodig)

-

Beelden verwerken

Computer tomografie (CT)
-

Onderzoeksaanvraag correct interpreteren

- Communicatie patiënt (Pt. correct binnenroepen, identificatie navragen, informatie
geven..)
- Communicatie dokter
-

Vragenlijst correct interpreteren (controleren, navragen bij Pt. …)

-

Correcte patiënt/onderzoek selecteren

o
o
o
-

Voorbereiding patiënt
infuus prikken (indien nodig)
lavement plaatsen (indien nodig)
contrastpomp bedienen (indien nodig)
Patiënt correct positioneren

-

Aandacht aan parameters

-

Onderzoek aanpassen (indien nodig)

-

Parameters aanpassen (indien nodig)

-

Field of view aanpassen aan het te onderzoeken lichaamsdeel

Draaiboek MBV

16

-

Kennis van verschillende contraststoffen en hun toepassing

-

postprocessing

-

procedure na extravasatie kennen

-

procedure van contrastallergie kennen (zowel nazorg als voorbereiding)

Magnetische resonantie (MRI)
-

Onderzoeksaanvraag correct interpreteren

- Communicatie patiënt (Pt. correct binnenroepen, identificatie navragen, informatie
geven..)
- Communicatie dokter
-

Vragenlijst correct interpreteren (controleren, navragen bij Pt. …)

- Correct handelen voor veiligheidsvoorschriften (prothesen, osteosynthesemateriaal,
hartklep…)
- Correcte patiënt/onderzoek selecteren
o
o
-

Voorbereiding patiënt
infuus prikken (indien nodig)
contrastpomp bedienen (indien nodig)
Patiënt correct positioneren

-

Correcte coil gebruiken voor het te onderzoeken lichaamsdeel

-

Aandacht aan parameters

-

Onderzoek aanpassen (indien nodig)

-

Parameters aanpassen (indien nodig)

-

Kennis van verschillende contraststoffen en hun toepassing

-

Field of view aanpassen aan het te onderzoeken lichaamsdeel

-

Beelden verwerken

-

procedure na extravasatie kennen

-

procedure van contrastallergie kennen (zowel nazorg als voorbereiding)

Echografie
-

Onderzoeksaanvraag correct interpreteren

-

Communicatie patiënt (Pt. correct binnenroepen, identificatie navragen, vriendelijk..)

-

Communicatie dokter

-

Correcte patiënt/onderzoek selecteren

-

Patiënt correct positioneren

Botmeting (BMD)
-

Onderzoeksaanvraag correct interpreteren

-

Communicatie patiënt (Pt. correct binnenroepen, identificatie navragen, vriendelijk..)

-

Correcte patiënt/onderzoek selecteren

-

Patiënt correct positioneren

-

Beelden verwerken
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C-boog
-

Onderzoeksaanvraag correct interpreteren

- Communicatie patiënt (Pt. correct binnenroepen, identificatie navragen, informatie
geven..)
- Communicatie dokter
-

Vragenlijst correct interpreteren (controleren, navragen bij Pt. …)

-

Correcte patiënt/onderzoek selecteren

-

Patiënt correct positioneren

-

Aandacht aan parameters

-

Onderzoek aanpassen (indien nodig)

-

Parameters aanpassen (indien nodig)

-

Kennis van verschillende contraststoffen en hun toepassing

-

Collimatie aanpassen aan het te onderzoeken lichaamsdeel

-

Materiaal steriel klaarleggen (indien nodig)

-

Dokter correct assisteren

-

Sonderen (indien nodig)

-

Correcte commando’s aan patiënt geven (indien nodig)

-

Beelden verwerken

Mammografie
-

Onderzoeksaanvraag correct interpreteren

- Communicatie patiënt (Pt. correct binnenroepen, identificatie navragen, informatie
geven..)
- Communicatie dokter
-

Vragenlijst correct interpreteren (controleren, navragen bij Pt. …)

-

Correcte patiënt/onderzoek selecteren

-

Patiënt correct positioneren

-

Aandacht aan parameters

-

Parameters aanpassen (indien nodig)

-

Ademcommando’s geven (indien nodig)

-

Beelden verwerken
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