
IMAGO is een trainings- en referentiecentrum in de vakgebieden medische-, nucleaire beeldvorming en radiotherapie.

Primair richt het trainingscentrum zich op alle professionelen werkzaam in de vermelde vakgebieden. Belangrijke partners van IMAGO zijn ziekenhuizen, bedrijven, onderzoekscentra, beroepsverenigingen en (buitenlandse) 

opleidingsinstellingen.

IMAGO als trainingscentrum organiseert activiteiten en opleidingen. IMAGO als referentiecentrum slaat een brug tussen de opleiding, de doelgroep en de partners.

Het doel van IMAGO is professionaliseren en informeren van het werkveld om een kwaliteitsvolle beroepsuitoefening te bevorderen.

Blind positioneren voor verpleegkundigen in het werkveld

Door de volgehouden aandacht op de hoeveelheid stralingsbelasting van medische oorsprong op de patiënt/cliënt wordt “blind positioneren” steeds belangrijker. Het FANC heeft hiervoor ook speciale aandacht in haar nieuwe 

KB. In deze cursus leer je blind positioneren, inclusief alle informatie die je nodig hebt om deze procedures met zo weinig mogelijk stralingsbelasting uit te voeren, zoals 

•	 het	correct	uitvoeren	van	procedures

•	 correct	toepassen	van	de	technologie

•	 gebruik	maken	van	landmarks

•	 handvaten	voor	beeldanalyse.	

Tevens krijg je de basisprincipes mee van, technologie, beeldherkenning, beeldvorming. Aan de hand van opgestelde skeletten, modellen, 3D-weergaven en tekeningen wordt jouw kennis over de musculoskeletale anatomie 

bijgestuurd. Deze is inmiddels nodig om het blind positioneren zo goed mogelijk toe te passen en onder de knie te krijgen. De radiologische XR procedures voor skelet krijg je theoretisch uitgelegd en mag je praktisch trainen 

in een skillslab met medestudenten en antropomorfe fantomen.

Echografie	voor	vroedvrouwen

Zowel	voor	vroedvrouwen	als	studenten	vroedkunde	wordt	de	basisechografie	aangeleerd	ifv		de	verschillende	stadia	van	fysiologische	zwangerschappen	(zonder	pathologie).	Hierbij	wordt	zowel	aandacht	besteed	aan	de	

basiskennis	fysica	als	het	bedienen	van	het	ultrasoundtoestel.

 

consultancy	MRI		en	blind	positioneren	in	ziekenhuis

De	docent	gaat	ter	plekke	in	het	ziekenhuis,	tijdens	het	dagdagelijkse	werkproces,	de	deelnemers	ondersteunen	en	begeleiden.	Hij	biedt	ook	wetenschappelijke	onderbouw	op	basis	van	fysische	processen,	technologische	

ondersteuning en uitvoeren van procedures
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Care in/at home

Over het thema ‘care in/at home’ hebben wij verschillende experten in huis die inhoudelijk advies kunnen geven 

over onderwerpen zoals ouderenzorg (zie ook ons expertisecentrum ouderenzorg op https://www.odisee.be/nl/

expo), simulatietrainingen (zie ook http://www.sitca.be/), zwangerschap en vroeggeboorte (zie o.a. https://www.

neoparent.be/), radioprotectie en welzijn en stressreductie bij patiënten en hun mantelzorgers, en nog 

veel meer.

Wij volgen de laatste nieuwe trends in de zorg, met bijzondere aandacht voor zorg waarbij de cliënt centraal 

staat en die continue is van de zorginstelling tot en met thuis en omgekeerd. Hierover communiceren we via 

onze mensen, onze website (https://www.odisee.be/nl/onze-onderzoekscentra) en sociale media, in de hoop 

social	profit	organisaties	en	bedrijven	aan	te	moedigen	om	met	deze	innovaties	aan	de	slag	te	gaan.

D.m.v. praktijkgericht onderzoek kunnen wij praktijkvragen vanuit het werkveld vertalen naar een onderzoeks-

vraag en op zoek gaan naar evidence based benaderingen van dergelijke problemen. Resultaten van dit onder-

zoek zijn implementeerbaar, door voortdurend in co-creatie te gaan met werkveld, onderzoek en onderwijs.

Hoe samenwerken?

1. Hogescholen informeren en communiceren over de laatste nieuwe trends, technologieën en best pratices. 

					Ze	triggeren	bedrijven	en	social	profit	organisaties	om	met	hun	innovatieve	ideeën	aan	de	slag	te	gaan.

2.	 Bedrijven	en	organisaties	krijgen	ondersteuning	bij	het	SMART-definiëren	van	de	vraag–	of	probleemstelling.		 

					De	doelstelling,	de	doelgroep,	de	planning	van	de	activiteiten	en	de	mogelijke	financiering	worden	besproken.

3. Een expert van de hogeschool geeft inhoudelijk advies over het thema en biedt een overzicht van de mogelijke  

     samen-werkingsvormen en subsidiemogelijkheden. 

4. Hogescholen bieden informatie en concreet advies aan over de samenwerking met de hogescholen of andere  

						leden	van	het	VLAIO	Netwerk	en	over	het	instrumentarium	van	VLAIO	of	andere	financieringskanalen.
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