Boekhouding

Minimale gegevens
MZG : Minimale Ziekenhuisgegevens
(Windows)
• MG-MZG : Medische gegevens
• VG-MZG : Verpleegkundige- en
personeelsgegevens
VLD Web : H
 et beheer van de verantwoorde
verblijfsligduur via het web
(windows)

De resourcesplanning (Polypoint)
PEP : E
 C-PEP Resourcesplanning
(Windows)
PEPNet : Beheer van de uurroosters
via het web (Windows)
PEP / VG-MZG : B
 eheer van de
persooneelsgegevens
voor de VG-MZG
(Windows)

Statistieken

MKG+ : Medische en financiële
statistieken op basis
van de MKG en de
facturatiegegevens (Windows)
PEPStat : Reporting van de
planningsgegevens (Windows)

Besluitende informatica | Qlikview
G-BITS : Gamma – Business
Intelligence ToolSet :
G-BITS OPN/FAC, G-BITS
MKG+, G-BITS MXG
MZG Benchmarking :

LoM Cp : L
 oMed oekhouding
(AS400)
AdM DDL : AdMed FINHOSTA
LoM Bd : L
 oMed Budget (AS400)
AdM Cp : A
 dMed boekhouding
(Windows)
AdM Amo : AdMed afschrijvingen
(Windows)
ECO+ : E
 conomaat, beheer van het
appartuur (Windows)

Medische secretariaat en laboratorium
LoM SM : LoMed Medische
secretariaat (AS400)
LoM Lb : LoMed Labo (AS400)

Apotheekbeheer
LoM Ph : LoMed Apotheek (AS400)
AdM Ph : A
 dMed Apotheek
(Windows)

Ziekenhuis restauratie
Winrest : bestellingsbeheer
voedingsopvolging
productiebeheer
voorraadbeheer

General Business
Immo
gebouwsbeheer (Windows)
pzrticulierbeheer (Windows)

• VG-MZG Benchmarking
• MG-MZG Benchmarking

CIBES Benchmarking :

SDC

• Globale financiering/pathologie
• ApotheekChallenge
• Referentie bedragen

Onderzoek en beheer van energiemeters (water, gas, elektriciteit,...)

AIGS
(Interregionale Vereniging van Leiding
en Gezondheid)

Consultancy
CPO PM : CPO patient management (AS400)
CPO Tarfac : CPO tarief/facturatie (AS400)
Learning and Coaching :
	
medische en verpleegkundige gegevens
Qlikview werktuigen

C-Consult Advice
Aanwezig in meer dan 75 ziekenhuizen, zijn wij gespecialiseerd in de ontwikkeling, de verdeling en de
promotie van informaticasoftware bestemd voor de
geneeskundige sector.
Wij bieden onderhoud en ondersteuning betreffende
deze software.

Producer
  C-Ca - www.ccabe.com
  IBM - www.ibm.com
   Centre Hospitalier Chrétien - www.chc.be
   FSI (France) - www.fsinet.fr
   Erne Consulting (Suisse) - fr.polypoint.ch

Wij zorgen ook voor de integratie van de informaticadiensten op verzoek van onze klanten.

C-Consult advice | Avenue de la Closeraie 5, 4000 Rocourt | +32 (0)4/224.94.10
infocca@ccabe.com | www.ccabe.com

C-CONSULT
AD VIC E

B.M.V.G.
Gamma – Business Intelligence ToolSet
voor een Besluitende Informatica

Benchmarking van uw verpleegkundige gegevens (VG-MZG) op de QlikView-platform
Het hoofddoel van G-BITS BMVG is aan de ziekenhuizen een
gecentraliseerde werktuig te leveren via een beveiligd
WEB-platform dat de QlikView-technologie gebruikt, die
een flexibele analyse toelaat door combinaties van gegevens
tussen hen.
U hebt de mogelijkheid om verschillende verpleegindicatoren
te behandelen en om uw gegevens te analyseren dankzij een
benchmarking met de ziekenhuizen. Deze zal u toelaten
om uw ziekenhuis ten opzichte van andere instellingen van
de groep te positioneren.
U hebt de mogelijkheid om uw VG-MZG-gegevens op
elk moment door te sturen: wij voeren een update van de
database 1 keer per week uit. In VG-MZG-periode voeren wij
2 updates per week uit, die u toelaten om uw gegevens zeer
snel te analyseren.
Jaarlijks zult u het ontwikkelingsteam van G-BITS BMVG
ontmoeten tijdens een users club bestemd aan de presentatie
van de nieuwigheden, alsook aan de overdracht van uw
wensen.
Om toe te laten aan alle Belgische ziekenhuizen deel te nemen
aan dit benchmarking, bieden wij een zeer aantrekkelijke
jaarlijkse prijs voor en rekening houdend met de
grootte van uw instelling.

ONZE VOORDELEN
Een eenvoudige en gebruiksvriendelijke web-interface
Wekelijkse integratie van uw VG-MZG-gegevens
Technologie «in memory» die een snelle antwoordtijd en een veiligheid van
de informatie toelaat
Flexibele en autonome analyse van uw VG-MZG-gegevens
Ophaling van de resultaten in verschillende media
Mogelijkheid van raadpleging voor de analyse van uw gegevens en de
implementatie van uw feedback

De huidige indicatoren
B.M.V.G.

1
2
3

Items en VG-MZG-codes
De zorgenanalyse geregistreerd door het ziekenhuis en
vergelijking met de zorgen gecodeerd in de groep benchmarking:
top codes en items, aantal codes/items per zorgperiode,
vergelijking in spiegel van de zorgen gecodeerd door het
ziekenhuis en per groep benchmarking, details van de analyse
van elk code/item, zorgprofielen per domein VG-MZG,
gekruiste analyse tussen de VG-MZG-codes.

Personeelsgegevens
De analyse van de dagelijkse en periodieke gegevens
verzameld door het ziekenhuis en vergelijking met de gecodeerde
gegevens in de groep benchmarking: gepresteerde uren per
personeelscategorie, gemiddelde van de gepresteerde uren in de
eenheden, N.H.P.P.D., gemiddelde gepresteerde uren per bed
per 24u, gepresteerde uren per functie en kwalificatie van het
personeel, betaalde en beschikbare FTE per bed, vergelijking
van de gepresteerde uren en de betaalde uren, …

Weging KCE en weging WIN
Analyse van de punten KCE/WIN van het ziekenhuis en
vergelijking met de punten KCE/WIN van de groep benchmarking:
top KCE/WIN, gewicht van de zorgen KCE/WIN per
zorgperiode, verdeling van het gewicht van de zorgen KCE/WIN
per domein …

per zorgperiode (ZP) versus per dag4 Zorgenanalyse
patiënt van 24u (DP 24u)
Markering van het verschil tussen de zorgenanalyse door ES
en door ZP 24u: aantal codes/items, punten KCE/WIN,…
Vergelijking met de groep benchmarking

5
6
7

Personeelsuitkering versus zorgenactiviteiten
Analyse van de gepresteerde uren via de punten KCE/WIN,
verschillen tussen de betaalde uren en tijd KCE/WIN,
Vergelijking met de groep benchmarking.

Signalen
Benadrukken van de lege zorgperiodes, de niet-gescoorde
zorgen, variaties van activiteiten en resultaten tussen
periodes …

Profielen van de NRG-zorgen
Verdeling van de NRG‘s: aantal gebruikte NRG’s, top-down van
de NRG’s, zorgperiodes zonder NRG, verdeling van de NRG’s
Null, NRG’s binnen de korte periodes, …
Grafische representatie van de NRG’s: afdruk-radar,
hoofdindicator, secundaire indicator
Relatieve gewichten van de NRG’s: globaal gewicht, gewicht
per verblijf
Aanvullende punten «dag-patiënt»: financieringsgroepen
per NRG, aanvullende punten per financieringsgroep,
financieringsgroep per index, financieringsgroep per NRG klassen - duren

Onze doelstellingen
De software heeft als doel de productie van besturingsinformatie van de verpleegkundige activiteiten:
- Dankzij de monitoring van de verpleegkundige bestanden van de MZG;
- Door een Web-platform dat de technologie in memory van QlikView gebruikt, waardoor een soepele en diepgaande
analyse door combinaties van de gegevens tussen hen toegelaten wordt.

Onze prioriteiten

Onze troeven

Een behandeling van de VG-MZG-gegevens vanaf de
codering tot de zending aan de FOD

Onze technische troeven

Twee databases om uw registraties te analyseren:
   - Een test-database die u toelaat om uw VGMZG-gegevens voor te leggen tijdens de
codering vóór de definitieve zending aan de FOD.
Dankzij dit database, kan u spoedig de eventuele
coderingslacunes identificeren en kan u de simulaties
relatief aan de NRG financieringsgroepen
uitvoeren.
   - E
 en gefinaliseerde database die u toelaat
om uw VG-MZG gegevens voor te leggen
na de definitieve zending aan de FOD.
Dit database laat u toe om over het betrouwbaarste
beeld van de VG-MZG-registraties doorgezonden
aan de FOD door de deelnemende instituties te
beschikken.
Databases die permanent bijgewerkt worden
De VG-MZG-bestanden worden elke week en zelfs 2 keer
per week in VG-MZG periode bijgewerkt.
Een snelle, autonome, veilige analyse
De online toegang tot de verschillende indicatoren wordt op
een beveiligde Website verwezenlijkt en biedt aldus alle
faciliteiten van een instant search aan, vereenvoudigd door
verschillende werktuigen door creatie van onder andere
favorieten.
Een benchmarking en een vergelijkende studie van
de activiteiten
Een genuanceerde analyse van de verschillende
verpleegkundige indicatoren die een extra- of intraziekenhuis benchmarking toelaten: het positioneren van het
ziekenhuis in vergelijking met andere instellingen, positie
van de eenheden tussen hen.

Onze verbintenissen
G-BITS BMVG is een eerstelijnshulpmiddel
beschikbaar 24u/24 voor de verpleegafdelingen.
C-Ca verbindt er zich toe:
- de database VG-MZG wekelijks bij te werken;
- Frequente contacten onderhouden met de
ziekenhuizen: telefonische beschikbaarheid,
forum BMVG op onze internetsite, jaarlijkse
usersclub;
- de ontwikkeling van de statistieken en de
belangrijke drivers verder te zetten volgens
de noden van het terrein en de toekomstige
exploitatie voorzien door de FOD;
- toegankelijke en aangepaste financiële
voorwaarden te bepalen, zodanig dat
alle ziekenhuizen de benchmarking kunnen
integreren;
-een duidelijke contract voor te stellen en
bindend op één jaar tegelijkertijd voor het
ziekenhuis;
- parallelle opleidingen regelmatig te
organiseren betreffende het beleid en het
gebruik van de VG-MZG-gegevens, met
gunstige voorwaarden voor de klanten G-BITS
BMVG;
- u toe te laten om beroep te doen op onze
consulting prestaties om uw feedbacks te
analyseren en te realiseren.

- Snelle implementatie: Web toegang - directe greep,
permanente toegang;
- Een vriendelijke en eenvoudige gebruikersinterface;
- Een technologie in memory die snelle antwoordtijd
en veiligheid van de informatie verbindt.

Onze functionele troeve
G-BITS BMVG is een associatief zoekwerktuig:
hij maakt het mogelijk om verzoeken uit te voeren op
intuïtieve, autonome, flexibele wijze en om de analyse
uit te voeren tot onbegrensde detailniveaus.
G-BITS BMVG laat granulariteit van de geavanceerde
resultaten toe dankzij
- Veelvoudige mogelijkheden van selecties;
- De mogelijkheid van vergelijkingen die met de
eigen eisen van de gebruiker overeenstemmen:
benchmarking rekening houdend met de variabiliteit van
de resultaten in verband met de verschillende indexen,
met de soorten ziekenhuizen (universitair, algemeen,
gespecialiseerd), met de grootte van de ziekenhuizen
(aantal bedden), met de dagen van de week, met de
periodes van het jaar;
- Een opvolging van de evolutie van de verpleegkundige
indicatoren in de loop van de tijd: mogelijkheid van
selectie op zeer specifieke zorgperiodes, vergelijkingen
tussen periodes,…;
- Een back-up van de meest frequente onderzoek
verzoeken;
- Een detail van de informatie teruggaande tot
het verblijfsnummer en tot de zorgperiodes van de
betrokkene patiënten.
G-BITS BMVG laat een snelle en aanpasbare verspreiding
toe dankzij:
- Een aanpasbare visualisatie van de resultaten: tabellen,
puntendiagrammen,
gecumuleerde
diagrammen,
pies, histogrammen, spreidingsdiagrammen, meters,
dynamische tellers,…;
- Beelden en tabellen;
- Een mogelijkheid van on-line verdeling van de
gegevens tussen de medewerkers van het instelling
(sharing sessie)

Aarzel niet om onze internetsite
voor aanvullende informatie te
raadplegen en om deze brochure te
downloaden aan het Pdf-formaat.

