
Effectieve oplossing voor het  

beheren van uw MG-MZG-gegevens

Voordelen

Mogelijkheid voor het beheer van meerdere erkenningsnum-
mers van meerdere instellingen of meerdere campussen.

Automatische verbinding met de DRG Finder van 3M voor 
de DRG berekeningen. 
Eenvoudige aanpassing van het referentiejaar zonder 
herberekening van de DRG’s.

De export van de simulatieresultaten naar Excel in detail per 
verblijf laat toe aan de gebruiker op een eenvoudige manier 
diepgaande gegevens te verifiëren.dans les données

In onze Europese landen, zoals in vele andere landen, 
zijn de gezondheidskosten niet meer houdbaar. 

Beperkingsregels worden toegepast op alle niveaus 
en dit op een meer en meer dwingende wijze voor de 
verzorgingsdiensten. 

De ziekenhuizen ontsnappen niet aan deze druk. Zij 
moeten de zorgkwaliteit behouden met een financiering 
die constant vermindert.

Daar en boven vraagt de Federale Overheid Dienst 
van Volksgezondheid steeds meer informatie om zo 
de activiteit van het ziekenhuis te vergelijken met de 
nationale gemiddelden.

 laat de instelling toe om een gedetailleerde 
statistische toenadering te bekomen van zijn MG-MZG 
en een financiële simulatie te realiseren in functie van 
de referentienormen van de FOD (gemiddelde nationale 
ligduur / DRG, verantwoorde activiteit, NpercIZ, enz.).



Onze “Plus”
Te meer laat de    toe de simulatie van referen-
tiebedragen en de statistieken van prestatie- factu-
ratie en het verbruik van medicatie te berekenen.

Vanzelfsprekend kunnen de gebruikers de gegevens 
controleren aan de hand van de simulaties van de 
verantwoorde activiteit en de NpercIZ op basis 
van de MG-MZG gegevens, met verblijfsgegevens en 
zelfs artsgegevens. Het geeft de mogelijkheid toe om 
correcties uit te voeren op coderingen vooraleer ze 
te verzenden naar de FOD.

Anderzijds laten de statistieken genomen van de fac-
turatie van prestaties en geneesmiddelen toe om op 
de resultaten te anticiperen omtrent de berekeningen 
van de referentiebedragen van de technische cel 
inbegrepen de identificatie van de outliers en de 
forfaitarisering van de geneesmiddelen.

Dankzij de weergaven op de RIZIV nomenclaturen en 
de DRG’s, geeft  de resultaten weer van deze 
statistieken onder de vorm van een boomstructuur 
tot aan het niveau van de RIZIV code of de DRG 
met zijn severity index. De detailexport per verblijf 
(naar Excel of een tekst file) en de samenvattende 
tabellen van de referentiebedragen zijn beschikbaar 
via contextuele menu’s.

Verbonden aan onze module G-BITS MKG+ onder 
QlikView, een volledige statistiekmodule is dan bes-
chikbaar rond de MG- en VG-gegevens van de MZG. 

Daarenboven, kan de gebruiker zelf zijn eigen que-
ry’s en statistieken aanmaken dankzij een ODBC 
verbinding met de .

Men moet ervan bewust zijn dat de 
referentienormen van de FOD van 

toepassing op MKG+ (nationale gemiddelden 
van DRG, Lijst A, Lijst B, enz.) door CCA 

geactualiseerd worden.
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