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Functiecontext 

De Medische Directie ondersteunt de werking van de belangrijkste overlegorganen in de 
medische sector :  

- de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen (medicomut) 

- de Technische Geneeskundige Raad, bevoegd om nomenclatuurvoorstellen te 
formuleren 

- het College van geneesheren-directeurs bevoegd  voor : 

o de opmaak van overeenkomsten met centra revalidatie en multidisciplinaire zorg 

o de behandeling van individuele aanvragen in het kader van een terugbetaling 
door het Bijzonder Solidariteitsfonds 

o de behandeling van individuele aanvragen in het kader van dure en zeldzame 
verstrekkingen uit de nomenclatuur 

Binnen de Medische Directie werken de artsen in teamverband (team bestaande uit 8 artsen + 
een coördinator). In functie van de projecten waaraan ze deelnemen, werken ze ook samen met 
andere experten (oa experten die instaan voor de opmaak van de terugbetalingsvoorwaarden 
voor implantaten en medische hulpmiddelen).  

In breder verband is er ook samenwerking met de andere diensten van het RIZIV en wordt er 
gevraagd dat de artsen van de Medische Directie ook bereid zijn de andere Directies en 
afdelingen te ondersteunen met de nodige medisch-technische kennis.  

 

 



Functie-inhoud 

In bovenstaande context heb je een gevariëerd takenpakket dat meestal bestaat uit een gedeelte 
nomenclatuur en een gedeelte “alternatieve” financiering (vb onder de vorm van specifieke  
overeenkomsten, forfaitaire tussenkomsten,….). Je takenpakket kan gemoduleerd worden in 
functie van je interesse, je ervaring en de mogelijkheden binnen het team.  

In elk van je taken werk je mee aan de modernisering van het beleid in de ziekteverzekering. Je 
waakt er over dat de diverse modellen van financiële tussenkomst zo goed mogelijk in elkaar 
moeten passen om tot een efficiënt geheel te komen.  

Efficiëntie is belangrijk voor de kostenbeheersing, en je wordt dan ook nauw betrokken bij de 
financiële implicaties (uitgaven, overschrijding budget, ….) van nieuwe en bestaande 
verstrekkingen. 

Efficiëntie gaat ook gepaard met kwaliteit en je moet de principes van de evidence-based-
medecine zoveel mogelijk proberen toepassen. Voor elk dossier zul je de kans krijgen om de 
bekendste specialisten te raadplegen en opzoekingen te doen in de literatuur. 

 

Je concrete taken zijn : 

 Aanpassing van de regelgeving door de redactie van nomenclatuurvoorstellen of 
terugbetalingsovereenkomsten. Je vergadert met werkgroepen (o.a. zorgverstrekkers 
en verzekeringsinstellingen) waar je de nodige ondersteuning levert zodat tijdig de best 
mogelijke beslissingen genomen worden. Je bereidt deze vergaderingen voor met 
opzoekingswerk (literatuur, symposia,….) en volgt deze op door pv’s op te stellen, 
documenten te verspreiden en de beslissende organen en diensten (o.a. juridische 
dienst) te informeren over de genomen beslissingen. Van zodra de nieuwe of aangepaste 
regelgeving in voege is, monitor je de (budgettaire) impact en ben je de 
referentiepersoon voor toekomstige wijzigingen aan deze regelgeving.  

 Projectmanagement (vb voor het opstellen van een specifieke overeenkomst zoals 
de terugbetaling voor multidisciplinaire zorg bij diabetes): als projectleider en/of 
projectmedewerker waak je over de kwaliteit van de medische inhoud met het oog op 
evidentie, je staat open voor nieuwe modellen van terugbetaling of tussenkomsten van 
de ziekteverzekering,  en je helpt mee aan de informatisering van het systeem van 
terugbetaling. Hiervoor bereidt je je vergaderingen voor, consulteer je alle betrokken 
collega’s, neem je deel aan de vergaderingen, en volg je de vooruitgang van het project 
op totdat de overeenkomst daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. Daarna blijf je 
betrokken bij alle mogelijke implicaties van je project ( de uitgaven, de noodzaak tot 
herzieningen of bijwerkingen,…) 

 Individuele dossiers van terugbetaling beheren. Je analyseert de aanvragen die je 
van de verzekerinstellingen ontvangt en toetst deze af aan de wettelijke criteria voor 
terugbetaling. Je adviseert de verzekerinstelling of het adviesorgaan zodat zij de juiste 
beslissing kunnen nemen inzake de terugbetaling.  

 In functie van de projecten waaraan ze deelnemen, werken ze ook samen met andere 
experten op de Medische Directie (oa de experten die instaan voor de opmaak van de 
terugbetalingsvoorwaarden voor implantaten en medische hulpmiddelen). 

  

Daarnaast beantwoord je - van zodra je ingewerkt bent - interne (bv. van het actuariaat van het 
RIZIV) en externe vragen (bv. parlementaire vragen) over de terugbetaling van medische 
verstrekkingen. 



Indien je graag opzoekingen doet in een bepaald medisch domein, indien je niet terugschrikt om 
te onderhandelen, goed je ideeën kunt verwoorden, logisch kunt redeneren, en graag een 
steentje bijdraagt tot de modernisering van onze ziekteverzekering ben je zeker een geschikte 
persoon om het team te vervoegen. 


