
DIENST VOOR GENEESKUNIDGE EVALUATIE EN CONTROLE  

DIRECTIE EVALUATIE  

Arts-inspecteur projectleider “audit van de Verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen)” 
(M/V/X)  

  

Doel van de functie  

Als arts-inspecteur werk je samen in een team van de directie Evaluatie van de DGEC. 
De kernopdrachten van de DGEC, zijn de volgende: 

 informeren van de zorgverleners over de correcte toepassing van de reglementering van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU), meer bepaald om 
administratieve fouten en inbreuken te voorkomen  

 evalueren van de beroepspraktijk van een groep zorgverleners door het gebruik van de 
geneeskundige verstrekkingen te onderzoeken  

 controleren of de verstrekkingen en geneesmiddelenvoorschriften correct worden uitgevoerd 
en overeenstemmen met de regels van de GVU-reglementering.   

De directie Evaluatie structureert zijn opdrachten in expertisedomeinen (eerste lijn, tweede lijn en 

medisch technische diensten), een eenheid Audit Ziekenhuizen, een eenheid voor Gegevensanalyse en 

een eenheid ‘toezicht adviserend artsen verzekeringsinstelling en arbeidsongeschiktheid’. 

 

Het doel van de directie Evaluatie is de efficiëntie te verbeteren in de sector van de gezondheidszorgen 

en uitkeringen. 

Enerzijds, om dit doel te bereiken selecteert ze coherente groepen verstrekkers op basis van hun 

praktijk ( volgens hun attesteringen en /of voorschriften en/of getuigschriften ) met een bepaald thema. 

Hun praktijk wordt nadien geconfronteerd met de regels van goede praktijk ( breed genomen: EBM, 

EBP, guidelines, nomenclatuur,…) uit de literatuur en /of met de reglementering en /of met statistische 

elementen door middel van data-analyses of terreinobservaties. 

De resultaten van de studie zullen daarna indien nodig acties toelaten met het oog op een verandering 

van de praktijk van de zorgverstrekkers om de efficiëntie te verhogen, door een sensibilisering van de 

zorgverstrekkers, aanpassingen aan de reglementering, vragen om controleonderzoeken uit te voeren 

aan de directie Controle, indien nodig. 

Anderzijds neemt de directie Evaluatie deel aan het uitvoeren van ziekenhuisaudits. De audits hebben 

tot doel de ‘best practices’ te promoten, met het oog op het doelmatig en efficiënt besteden van de 

middelen, het vermijden van overconsumptie, het waken over de conformiteit van de geneeskundige 

zorg, het formuleren van verbetervoorstellen met meetbare afspraken waar nodig en het organiseren 

van opvolgacties. 

 



Opdracht en verantwoordelijkheden 

De eenheid ‘toezicht adviserend artsen, verzekeringsinstellingen en arbeidsongeschiktheid’ houdt zich 

meer specifiek bezig met het toezicht op de activiteiten van adviserend artsen in de sector 

arbeidsongeschiktheid en gezondheidszorg. De eenheid controleert eveneens de werking van de 

verzekeringsinstellingen door middel van specifieke projecten. 

Binnen dit kader: 

 Je beheert het project “financiële responsabilisering van de Verzekeringsinstellingen” 

 Je controleert via jaarlijkse projecten of de verzekeringsinstellingen bepaalde procedures 

respecteren 

 Je werkt samen met de adviserend artsen in projecten waar medische gegevens nodig zijn die 

beschikbaar zijn op het niveau van de verzekeringsinstellingen. 

 Je analyseert de opvolging van de procedures van behandeling van de getuigschriften 

arbeidsongeschiktheid en de andere aanvragen die aan de adviserend artsen worden 

voorgelegd 

 Je evalueert de kwaliteit van de getuigschriften arbeidsongeschiktheid  

 

Concreet zal je, bijvoorbeeld, de volgende activiteiten uitvoeren: 

 Analyseren van databanken (o.a. facturatiegegevens gezondheidzorg, gegevens voorschrijvers 

arbeidsongeschiktheid , gegevens arbeidsongeschikte verzekerden ) 

 Studie van de reglementering 

 Plannen en uitvoeren terreinanalyse (verschillende mogelijkheden) 

o  Opvragen medische documenten (vb. voorschriften, protocol, aanvragen en 

beslissingen adviserend-artsen) 

o Interview zorgverleners / adviserend artsen 

o Analyseren van de activiteiten en de medische dossiers van de adviserend artsen. 

o Onderzoeken van verzekerden in het kader van specifieke projecten. 

 Onderhandelen en vertegenwoordigen van de dienst in interne en externe vergaderingen 

 Opmaken eindverslag: 

o Voorstellen van de resultaten en besluiten  

 Concrete voorstellen formuleren voor verdere acties binnen Informatie, Controle en/of 

Evaluatie met als doel de globale groep te beïnvloeden 

 

U realiseert deze evaluaties aan de hand van volgende competenties: 

 Globale visie 

 Analysecapaciteit : 

o data 



o context 

o het probleem in zijn globaliteit 

 Toepassen van EBM 

 Synthesecapaciteit 

 Coördineren van een projectteam 

 Teamwork 

 Samenwerken met andere diensten 

 Analyse en synthese van de elementen verzameld tijdens een terreinanalyse (verslag) 

 Presentatie van de resultaten 

 

o  

 
 
Meer info over de jobinhoud? 
Didier Renauld - Arts-inspecteur Directeur 

Directie Evaluatie   

Tel: 02/739 75 14  

E-mail: didier.renaud@riziv-inami.fgov.be  

mailto:didier.renaud@riziv-inami.fgov.be

