Audit zware medische beeldvorming

Audit Ziekenhuizen
Audit.ziekenhuizen@riziv-inami.fgov.be

Ter attentie van de algemeen directeur
en betrokken personen

Onze referentie: A19-02 Audit ZMB-IML
Betreft: Aankondiging van de federale audit over zware medische beeldvorming

Brussel, 23 juli 2020
Mevrouw, Meneer,
Met dit schrijven informeren wij u over de volgende audit van de eenheid ‘Audit Ziekenhuizen’. Het
auditteam is een resultaat van de hertekening van de federale gezondheidszorgadministraties. Daarvoor
werden personeel en middelen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL), het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) samengebracht.
Meer informatie over ‘Audit Ziekenhuizen’ vindt u via de internetpagina1.

AUDITONDERWERP
De audit behandelt zware medische beeldvorming, met verwijzing naar het protocolakkoord van 24
februari 2014 inzake de medische beeldvorming2, evenals de de aanvulling daarop, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 14 december 20183, het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019 van
19 december 20174, en de normen en voorschriften ter zake (de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen5, het landelijk kadaster van zware medische apparatuur6, ...).

1

https://www.inami.fgov.be/nl/themas/zorgkwaliteit/Paginas/federaal-toezicht-audit-ziekenhuizen.aspx
https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/protocolakkoord-medische-beeldvorming-24-02-2014
3
https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/aanvulling-op-het-protocolakkoord-van-24-februari-2014-inzake-de-medischebeeldvorming
4
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/akkoord_artsen_ziekenfondsen_2018_2019.pdf
5 https://www.riziv.fgov.be/nl/nomenclatuur/nomen/Paginas/default.aspx
6 https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/medischebeeldvorming
2
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Het auditteam zal zich voornamelijk toeleggen op de analyse van de uitvoering van computertomografie
(CT) en Magnetic Resonance Imaging (MRI) van de schedel en de wervelzuil uitgevoerd in 2017 tot en met
2019 . Daarnaast komen nog een aantal andere items aan bod die bijdragen aan de scope van deze audit.

PRAKTISCHE ASPECTEN
Als eerste stap nodigt het auditteam alle ziekenhuizen uit om:
-

De online vragenlijst in te vullen. Met deze vragenlijst beogen we een zo volledig mogelijk beeld
te bekomen van het terrein, en de werkbelasting van het terreinbezoek voor de ziekenhuizen te
beperken.

-

De gegevens van het nationaal register van zware medische apparatuur spontaan op punt te
stellen, via het bestaande registratiesysteem6.

In een tweede stap contacteert het auditteam een aantal ziekenhuizen om een terreinbezoek te
realiseren.
Het auditteam stuurt zo snel mogelijk een verslag van de audit ter plaatse naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis kan gedurende 10 werkdagen opmerkingen doorsturen op het e-mailadres:
audit.ziekenhuizen@riziv-inami.fgov.be. Zonder reactie wordt het verslag na deze periode als zijnde
gevalideerd beschouwd.
Ten slotte stuurt het auditteam na de uitvoering van alle geplande audits over dit onderwerp een specifiek
rapport naar elk ziekenhuis. Een algemeen geanonimiseerd rapport voor het auditthema zware medische
beeldvorming zal beschikbaar gesteld worden op de website van Audit Ziekenhuizen.

VRAGEN
Met vragen kan u terecht bij audit.ziekenhuizen@riziv-inami.fgov.be

Met de meeste hoogachting,
dr. Nick De Swaef,
Leidinggevende arts ‘Audit Ziekenhuizen’
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