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Audit Ziekenhuizen (M/V/X) 

Doel van de functie  

De eenheid Audit Ziekenhuizen is een aparte eenheid, die administratief wordt ondergebracht bij de 

Directie Evaluatie van de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle. De eenheid en zijn 

medewerkers staan onder de hiërarchische aansturing van de leidinggevende. De strategische 

aansturing van de eenheid en de aansturing van de leidinggevende gebeuren gezamenlijk door het 

RIZIV, de FOD Volksgezondheid en het FAGG. 

Op basis van een meerjarenplanning zal je geïntegreerde audits uitvoeren over welbepaalde thema’s 

binnen de sector van de ziekenhuizen.  

Je zal de volgende taken uitvoeren:  

 Analyseren naar conformiteit en doelmatigheid van de gekoppelde gegevens, van enerzijds de 
nomenclatuur en anderzijds de pathologie- en procedurescodes, die gebonden aan een 
ziekenhuisverblijf. 

 Verbanden leggen tussen enerzijds de gebruikte nomenclatuur en de gebruikte coderingen en 
anderzijds de regels, normen, referentiekaders (vb codeerregels, wetgeving, regelgeving, 
EBM,…) en de audit bevindingen 

 Plannen, voorbereiden uitvoeren van audits, zowel desktop als op het terrein met inbegrip van 
het opstellen van rapporten  

 Bespreken met ziekenhuizen van tegensprekelijke ontwerprapporten, auditverslagen en 
opvolgaudits  

 Slotbevindingen vertalen naar voorstellen tot overeenkomsten met de sector. 

Daarnaast zal je meewerken in andere RIZIV, FOD, FAGG dossiers waarbij de verworven kennis uit audit 

ziekenhuizen te delen is en / of waarbij mogelijk bijkomende kennis te verwerven is voor audit 

ziekenhuizen. 

Opgelet! U dient tijdens de stageperiode de nodige aangeboden opleidingen te hebben gevolgd. Voor 

de expert functie SPF is er bijkomend een opleiding ICD10-CM/PCS voorzien die met succes te behalen 

is. 

  



Het gaat over:  

 Kennis en inzicht in de volgende standaarden en gegevenssystemen in de gezondheidszorg, 
meer bepaald conformiteit omtrent: 

o Codering International Classification of Diseases-10th Ed-BE (gevorderde kennis voor 
FOD, Basiskennis voor RIZIV en FAGG) 

o Registratie  Minimale Verpleegkundige Gegevens (basiskennis) 
o Aanrekening/nomenclatuurregels (gevorderde kennis voor RIZIV, Basiskennis voor FOD 

en FAGG)  
o FAGG-normering, bv. Procedures aankoop / bewaring / afleveren van geneesmiddelen 

en medische hulpmiddelen (basiskennis) 
 Kennis en inzicht op de processen die betrekking hebben op de doelmatigheid van de zorg 
 Kennis en beheersing van de principes van een tracertechniek.  

Binnen de “Redesign van de federale gezondheidsadministraties” is een programma “passerelles” 
opgestart. Dit programma bevat een aantal projecten gericht op de creatie van een structurele 
samenwerking tussen RIZIV, FOD Volksgezondheid en FAGG. Dit met het oog op een duidelijke 
toegevoegde waarde.  
 
Eén van die projecten is de passerelle Audit. Hierin wordt de oprichting van één dienst beoogd in een co-
governance structuur tussen de FOD Volksgezondheid, RIZIV en FAGG. Als overheid willen de 3 
gezondheidsadministraties op een objectieve, coherente, transparante en eenduidige wijze toezien op 
de optimale besteding van de federale middelen voor de ziekenhuizen, met het doel binnen deze 
beschikbare federale middelen voor de ziekenhuisactiviteiten een optimale, doelmatige, verantwoorde 
en efficiëntie zorg voor de patiënten te borgen. 

Meer info over de jobinhoud? 

Nick De Swaef - Projectleider  

RIZIV  

Tel. : +32 932 180 15  

E-mail : nick.deswaef@riziv-inami.fgov.be   
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