Technoloog medische beeldvorming
Algemeen doel:

(M/V)

Het plannen, coördineren en realiseren van de medisch-technische onderzoeken en behandelingen in samenwerking met de betrokken
dienstverlener teneinde een adequate en snelle diagnose en/of behandeling toe te laten.

Activiteiten

Taken

- Uitvoeren van de medisch-technische
onderzoeken of behandelingen

⦁ Onthaalt, begeleidt (zowel fysiek als mentaal) en informeert de patiënten/bewoners over het verloop van de medisch-technische onderzoeken of
behandelingen om hun medewerking te bekomen, hen gerust te stellen en de onderzoeken of behandelingen op een optimale wijze uit te voeren;
⦁ Plaatst de patiënt/bewoner in een optimale positie, zodat er precieze beelden en gegevens verkregen worden en voert de onderzoeken of
behandelingen uit (bv. radiografie, scanner, mammografie, angiografie);
⦁ Leest beelden uit, bewerkt deze, legt deze voor aan de betrokken dienstverleners en maakt een ander beeld indien nodig;
⦁ Staat de artsen bij in bepaalde specifieke technische handelingen zoals functiemetingen;

- Uitvoeren van administratieve taken

⦁ Plant niet op voorhand vastgelegde onderzoeken of behandelingen teneinde ze zo snel mogelijk uit te voeren;
⦁ Verzamelt, evalueert en registreert de gegevens van de patiënten/bewoners om het onderzoek te kunnen factureren;
⦁ Voert diverse administratieve taken uit (vb. nemen van afspraken, beheer van specifieke dossiers, ingeven van de interne patiënten voor de volgende
dag, ophalen van de aanvragen voor onderzoek in de verschillende diensten);

- Andere activiteiten

⦁ Voert het klein onderhoud uit van het materiaal, de apparaten en de producten en voert de kwaliteits- en radioprotectiecontroles uit teneinde de
precisie van de gegevens te verbeteren en de veiligheid van de patiënten te waarborgen;
⦁ Neemt deel aan het op punt stellen van nieuwe onderzoeks- en behandelingstechnieken;
⦁ Voert specifieke tussenkomsten uit: beelden van operatiestukken of onderzoeken aan het bed van de patiënt/bewoner;
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Criteria
Kennis en kunde

⦁ Opleiding conform de wettelijke vereisten van toepassing voor de uitoefening van de functie;
⦁ Kan werken met de specifieke informaticatoepassingen;
⦁ Heeft kennis van de medisch-technische processen van de dienst en van de protocollen van onderzoeken en behandelingen;
⦁ Bezit kennis van de specifieke technieken van de dienst (materialen en producten);
l

Inwerktijd:

6 tot 12 maanden

Leidinggeven

⦁ Niet van toepassing;

Communicatie

⦁ Kan duidelijk en objectief communiceren in groep en het eigen standpunt verdedigen;
⦁ Wisselt informatie uit met de collega’s, de verpleegkundigen en de betrokken dienstverleners om informatie in te winnen over de aard van de
onderzoeken of behandeling en om een goed verloop ervan te verzekeren;
⦁ Onthaalt de patiënten/bewoners: luistert en praat met hen om hen gerust te stellen;

Probleemoplossing

⦁ Bespreekt met de betrokken dienstverlener problemen die voorkomen bij de uitvoering van onderzoeken of behandelingen;
⦁ Vraagt in geval van problemen tijdens het gebruik van apparatuur raad aan meer ervaren personen;

Verantwoordelijkheid

⦁ Voert bepaalde medisch-technische onderzoeken en behandelingen autonoom uit;
⦁ Voert specifieke medisch-technische onderzoeken en behandelingen uit in aanwezigheid van de betrokken dienstverlener;

Omgevingsfactoren

⦁ Beperkte aanwezigheid van lawaai (<60dB);
⦁ Manipuleren van gevaarlijke, schadelijke stoffen of ontvlambare producten;
⦁ Er is geen daglicht aanwezig;
⦁ Stralingsgevaar;
⦁ Werken aan een beeldscherm (<80%) is vereist voor het uitoefenen van de functie;
⦁ Er moeten regelmatig zware lasten verplaatst worden;
⦁ Regelmatig contact met besmettelijke ziekten;
⦁ Langdurig staande houding is vereist voor het uitoefenen van de functie;
⦁ De werkzaamheden vereisen dat er regelmatig kracht gezet of gewerkt wordt in een ongemakkelijke houding;
⦁ Regelmatig persoonlijk contact met ziekte, lijden of dood;
⦁ Af en toe contact met verbaal of fysiek agressieve personen;
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