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Een volledige en krachtige reeks van werktuigen 
gedacht voor de medische sector

De -toepassing beheert de medische 
informaties van de MZG-gegevens om de 
verantwoorde activiteit van het ziekenhuis te 
berekenen, belangrijk deel van zijn financiering. 
De software laat tevens toe om resultaten van 
de forfaitarisering van de geneesmiddelen en 
referentiebedragen, gebaseerd op de RIZIV-
prestaties, te genereren.

Het potentieel van gegevens beschikbaar in deze 
toepassing blijft enorm wat de analyse van de 
activiteit van het ziekenhuis betreft, op verschillende 
niveaus.

G-BITS  integreert de Qlikview-technologie die 
hem toelaat om van de voordelen van dit werktuig 
te genieten.  Deze technologie geniet van een snelle 
integratie van de gegevens en van een antwoordtijd 
van het attractieve programma.

QlikView laat een analyse van uw gegevens op 
meerdere assen toe, die u de mogelijkheid geven 
om informaties afkomstig van verschillende bronnen 
te overlappen en in verband te brengen. Het geheel 
in een flexibele omgeving die u toelaat om een 
weergave te verkrijgen overeenstemmend met uw 
behoeften.

Onze voordelen
Een eenvoudige en gebruiksvriendelijke web-interface

Gemakkelijk van gebruik en van aanpassing van de gegevens voor de gebruiker

Flexibiliteit

Snelheid van weergave en exploitatie van de resultaten

Ophaling van de resultaten in verschillende media

Gamma – Business Intelligence ToolSet 
voor een Besluitende Informatica



1 Kruising van de gegevensbronnen
Beschikkend over deze verschillende gegevens in een 
gecentraliseerde omgeving, is het dan gemakkelijk om ze te 
kruisen. Inderdaad, in staat zijn om de facturatie van de 
handelingen of de geneesmiddelen per pathologie, per 
voornaamste diagnostiek, , per hoofddiagnose, per arts of per 
medische specialisme te begrijpen, wordt heel simpel.

2 De profielen per pathologie
Dankzij de MZG-gegevens, is elk verblijfsnummer eveneens 
verbonden met een DRG, met een severity index en met 
een sterftecijfer. De instelling kan dus gemakkelijk zijn ICD-9- 
diagnoses of ingrepen profielen aanmaken en vergelijken, ook 
per RIZIV-prestaties of geneesmiddelen.

Behalve de statistieken van de referentiebedragen of de 
forfaitarisering, kan de gebruiker andere gegevensgroeperingen, 
interessant voor zijn instelling, als doelgroep bepalen.

Deze informaties kunnen zonder moeite ook uitgewerkt worden 
per arts of per artsengroep.

3 De verpleegkundige profielen
De verpleegkundige gegevens zijn eveneens aanwezig 
in de database van de MKG+-toepassing.  Ook al is de 
financieringsmethode nog niet definitief op nationaal vlak 
geregistreerd, maken de momentele beschikbare gegevens het 
mogelijk om gemakkelijk zorgprofielen per DRG of zorgprofielen 
per eenheid en verpleegkundige team aan te maken.  De 
gegevens van het personeel maken het mogelijk om snel de 
tijd doorgebracht per bed of per patiënt te berekenen en dit 
per dag, ten opzichte van het verblijfsduur en de grootte van 
het verpleegkundige team. 

4 De profielen per specialisme en arts
De overdrachten per arts kunnen in de toepassing geïntegreerd 
worden, de resultaten van de gefactureerde dagen en de 
verantwoorde activiteit kunnen dus voorgesteld worden 
teneinde de activiteit per medische MZG-specialisme of per 
arts te analyseren, op basis van de pro rata op de berekende 
ligduren van de transfers.

De analyses op de verblijfsligduren, top DRG of diagnoses per 
specialisme en arts laten eveneens toe de activiteit type per 
sector van de instelling te analyseren.

5 De verantwoorde activiteit
Behalve de resultaten van de eigenlijke verantwoorde 
activiteit, maken de statistieken het mogelijk om percentages 
van aangenomen verblijven en klassieke ziekenhuis- of 
dagopnames, de verhouding van de werkelijke verantwoorde 
gefactureerde dagen, per in index van acute bed te controleren.

De verdelingen per MDC, DRG en severity index van de dagen 
per bedindex laat een gedetailleerde analyse van de oorsprong 
van de dagen et de verantwoorde bedden toe.
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