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‘the Future of Medical  
Imaging and Radiotherapy’

|   medische technologiepartnercontent  •  KALCIO Healthcare

FMIR 2023: vierdaags congres

De zorg is continu in beweging, de toepassing en mogelijkheden van 
de technologie breidt zich uit en de behoeften van professionals bin
nen het werkveld veranderen. De ontwikkelingen zijn prachtig, daar 
zij veelal de intentie hebben om de zorg en de uitkomsten van de zorg 
beter te maken. Anderzijds zorgt het voor een sterke diversificatie van 
technologie binnen het werkveld en van wat de professionals daarbij 
nodig hebben. Specifiek betekent dit dat er een behoefte is ontstaan 
aan het verbreden van kennis, om de technieken binnen elkaars disci
plines geïntegreerd te kunnen gebruiken. 

Platform FMIR
Vanuit de visie dat door integrale samenwerking de kwaliteit binnen de 
medische beeldvormende en radiotherapeutische technieken continu 
kan worden verbeterd, is ‘FMIR’ ontstaan; ‘the Future of Medical Ima
ging and Radiotherapy’. “Met dit platform beogen we dat alle funda
mentele beroepen binnen de drie werkvelden hun kennis kunnen delen, 
wat bijdraagt aan de kwaliteit van het primaire zorgproces”, aldus Karel 
Loerts, directeur KALCIO Healthcare en initiator van FMIR. 

De toekomst van de medische beeldvorming en therapie
FMIR richt zich op het samenbrengen van alle experts, specialisten, 
professionals en bedrijven die in hun dagelijkse praktijk werken met 
medische beeldvormende en radiotherapeutische technieken.

Vanuit de KALCIO Academy wordt eens per jaar het FMIRcongres 
georganiseerd waarin actuele thema’s en onderwerpen binnen de 
Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische technieken uitgelicht 
worden in educatieve sessies en workshops. Dit jaarlijks terugkerende, 

meerdaagse congres zal hét evenement zijn waar de professional inte
graal kan samenkomen; wetenschappers, zorgprofessionals, medisch 
specialisten, managers en bedrijfsleven. 

Delen van expertise en kennis
Na het eerste succesvolle tweedaagse evenement in 2022 is besloten 
om in 2023 het evenement uit te breiden. Van 3 t/m 6 april zullen in 
Almere onderzoeksresultaten van wetenschappelijke studies gedeeld 
worden en de laatste ontwikkelingen op het gebied van medische tech
nologie gepresenteerd worden. Er is tevens aandacht voor duurzaam 
bouwen en verbouwen. Middels kennis delen en samenwerken kan er 
een goede balans tussen mensen, processen, de medische techniek, de 
zorg ICT en de faciliteit (oftewel gebouw) gecreëerd worden. 7

 Meer informatie: www.fmir.nl

De vakgebieden rondom de medische beeldvorming 
en therapie zijn continu aan verandering onder
hevig. De toepassing van medische beeldvorming 
lijkt een oneindige ontwikkeling door te maken. 
Naast de traditionele technologieën ontstaan er 
telkens nieuwe toepassingen binnen de bestaande 
praktijken van de radiologie, nucleaire geneeskunde 
en de radiotherapie. Maar ook daarbuiten wordt 
de medische beeldvorming steeds intensiever en 
breder toegepast. Dit vraagt om een platform waar 
dedicated professionals kunnen worden voorzien in 
hun informatiebehoefte.  

3 t/m 6 april: #FMIR
The Future of Medical Imaging and Radiotherapy

Hét congres voor leidinggevenden, professionals, specialisten en 
bedrijven binnen de radiologie, radiotherapie en nucleaire genees-
kunde. Locatie: Van der Valk hotel, Almere.
Kijk voor het uitgebreide educatieve programma en de bedrijvenmarkt 
op www.fmir.nl.


