Eerste biomedisch technologen ontvangen registratie in landelijk kwaliteitsregister
Op vrijdag 4 november worden de eerste tien biomedisch technologen geregistreerd in het
kwaliteitsregister van de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ). Dit is
een aanvullende registratie bovenop de academische opleiding Biomedische Technologie, en kan
onder meer worden behaald met een praktijkgericht post-mastertraject aan de Technische
Universiteit Eindhoven (TU/e), in samenwerking met verschillende ziekenhuizen in Nederland.
Biomedisch technologen doen hiermee competenties op in onder meer risicomanagement,
procesverbetering en leiderschap.
Veilig en goed gebruik medische technologie
De zorg wordt steeds afhankelijker van medische technologie, waardoor de behoefte groeit aan
professionals die de kwaliteit en veiligheid hiervan onder controle kunnen houden. Het
kwaliteitsregister dat de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ) heeft
ingesteld, beoordeelt biomedisch technologen op de competenties die nodig zijn om de inzet van
medische technologie te verbeteren en bewaken. Deze competenties zijn vastgelegd in een landelijk
beroepsprofiel, en omvatten thema’s als risicomanagement, procesmanagement,
projectmanagement, leiderschap en communicatie.
Post-master Qualified Medical Engineer
Een van de manieren om de registratie te verwerven is het post-mastertraject Qualified Medical
Engineer, Clinical Engineering (QME-CE). Deze opleiding wordt vanuit 4TU-verband aangeboden door
de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), in samenwerking met verschillende (academische)
ziekenhuizen in Nederland zoals VieCuri (Venlo), Radboudumc (Nijmegen), ZorgSaam (Terneuzen),
Laurentius Ziekenhuis (Roermond), Rijnstate (Arnhem) en Academisch Medisch Centrum
(Amsterdam).
Registratie eerste 10 Biomedisch Technologen in de Zorg
Op vrijdag 4 november 2016 worden de eerste tien biomedisch technologen geregistreerd in het
kwaliteitsregister van de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ) tijdens
het jaarlijkse event van de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) op de
Technische Universiteit in Eindhoven.
Klinisch fysicus Maurice Janssen, één van de opleiders van de opleiding QME-CE: “Het is niet gering
wat gevraagd wordt voor registratie in het beroepsregister. De competenties die vereist zijn, vormen
een goede meetlat voor kwaliteit en ervaring. We hebben steeds meer ondersteuning nodig in de
zorg; dit beroepsregister vereenvoudigt het opstellen van een relevante vacature en het vinden en
beoordelen van goede kandidaten.”
Biomedisch Technoloog en coördinator medische technologie Vera Overdevest ontvangt op 4
november a.s. haar QME-CE-diploma en wordt geregistreerd in het beroepsregister: “De toepassing
van medische technologie in de dynamische wereld van de gezondheidszorg is complex. Om hier
procesmatig mee aan de slag te gaan heb je voldoende bagage en kennis van zaken nodig en is het
van groot belang het gehele proces vanuit een helicopterview te benaderen. In deze
procesbenadering heb je te maken met vele verschillende betrokkenen op alle niveaus in de
organisatie, zoals technici, verpleegkundigen, Raad van Bestuur en medisch specialisten. Met het
beroepsregister werken we zowel aan de erkenning als aan de kwaliteit van ons beroep.”

