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Data en plaats

Dinsdag 21 februari 2017, van 20.30 tot 22.30 uur
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, 
E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Dinsdag 14 maart 2017, van 20.30 tot 22.30 uur
Vlaamse Landmaatschappij, 
Velodroomstraat 28, 8200 Brugge

Accreditering

Is aangevraagd voor ethiek en economie (rubriek 6).

De cyclus is erkend door het FANC voor telkens 2 uur 
permanente vorming radioprotectie voor radiologen, 
connexisten en assisterend personeel bij radiologie. De 
sessie op 14 maart in Brugge is erkend door het FANC 
voor 1 uur permanente vorming radioprotectie voor alle 
voorschrijvende artsen.

Inschrijven

Schrijf in via http://puc.kuleuven-kulak.be.

De deelnameprijs voor de cyclus is 100 euro (20 euro 
voor assistenten in opleiding en HAIO). Afzonderlijk 
inschrijven voor één sessie is mogelijk en kost 75 euro 
(15 euro voor assistenten in opleiding en HAIO).

U betaalt dit bedrag door overschrijving op rekening 
IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair 
Centrum, met vermelding van 400/0014/17451 met de 
naam van de deelnemer(s).

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier
 
 v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
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POSTUNIVERSITAIRE VORMING

Cyclus radioprotectie

Kortrijk, 21 februari 2017
Brugge, 14 maart 2017
Van 20.30 tot 22.30 uur



Programma

21 februari 2017 (KU Leuven Campus Kulak Kortrijk) 

• Wat zijn röntgenstralen en wanneer zijn ze gevaarlijk? 
Dr. Thierry De Schrijver, dienst Radiologie, AZ Sint-Lucas 
Brugge

• Veiligheidscultuur bij het gebruik van röntgenstralen  
Dr. Sc. Katrien Vanslambrouck, FANC

• Adviezen betreffende radiologische onderzoeken vanuit het 
Belgian Medical Imaging Platform 
Prof. Dr. Geert Villeirs , dienst Radiologie UZ Gent, voorzitter 
Belgische Vereniging voor Radiologie en BELMIP

14 maart 2017 (Vlaamse Landmaatschappij Brugge)

• Radioprotectie van arts en patiënt in de praktijk.  
Wetgeving inzake dosimetrie 
Dr. Sc. Peter Immesoete, Vincotte Controlatom

• Welke beeldvorming aanvragen in de muskuloskeletale 
radiologie?  
Prof. Dr. Koen Verstraete, dienst Radiologie UZ Gent

Moderator

Dr. Kristof Ramboer, dienst Radiologie AZ Sint-Lucas Brugge

Cyclus radioprotectie

Geachte collega,

De waaier aan technologische mogelijkheden om een 
correcte diagnose te stellen en een behandeling te bepalen 
wordt steeds groter. Het is daarom niet altijd evident om 
voor een bepaalde indicatie direct het meest aangewezen 
onderzoek voor te schrijven. Daarbij blijft de kennis van mo-
gelijke schadelijke effecten van radiologische onderzoeken 
nodig, niet alleen ter bescherming van de patiënt maar ook 
van alle betrokken hulpverleners. In deze context bestaan 
dan ook radiologische richtlijnen en vraagt de overheid een 
permanente vorming radioprotectie voor gebruikers van 
röntgenstralen (gemiddeld 6 uur per 3 jaar).

Experten in de fysica en in de radiologie gaan in deze cyclus 
dieper in op het belang van stralingsbescherming en op 
het vermijden van onnodige straling indien er alternatieven 
mogelijk zijn.

Van harte welkom,

Kristof Ramboer, dienst Radiologie AZ Sint-Lucas Brugge 
en voorzitter van de stuurgroep Geneeskunde

Doelgroep

Radiologen, connexisten en assisterend personeel bij  
radiologie en voorschrijvers van radiologische onderzoeken

Organisatie

Stuurgroep Geneeskunde


