
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Medewerker dienst Tarifering-Facturering (M/V) 
 

De Sint – Jozefskliniek is een dynamisch, regionaal ziekenhuis dat professionele kwaliteitsvolle zorg aanbiedt op mensenmaat en deel 

uitmaakt van het E17-netwerk. Het omvat 271 erkende bedden en 2 dagziekenhuizen. Meer dan 60 artsen en 600 personeelsleden werken 

er dagelijks aan de zorg voor de patiënt.  

Functieomschrijving en taakinhoud:  

 

Je werkt onder leiding van de dienstverantwoordelijke facturatie actief mee aan het opvolgen, uitvoeren  en 

optimaliseren van het facturatieproces en dit volgens de wettelijke regels :  

- Je staat mee in voor het verzamelen, controleren en verbeteren van de geleverde diensten teneinde een 
correcte en volledige tarificatie te verzekeren. 

- Je communiceert hiertoe op  constructieve manier met zorgverleners,  secretariaten en andere diensten in 
het ziekenhuis.  Je bent o.m. het aanspreekpunt voor de diensten  apotheek en labo. 

- Je bent op de hoogte van de wijzigingen/vernieuwingen aangebracht in de wetgeving en bent mede 
verantwoordelijk voor de toepassing hiervan binnen het kader van de Sint-Jozefskliniek. 

- Je voert pre- en postcontroles uit in het facturatieproces  en helpt deze mee op te zetten. 
- Je bent in staat de maandelijkse facturatie correct op te bouwen en uit te voeren. 
- Je staat mee in voor de naverwerking van het facturatieproces : je volgt verwerpingen/weigeringen  vanuit 

de mutualiteiten mee op en verwerkt deze.  Je verricht proactieve analyses teneinde repetitieve 
betwistingen/weigeringen te voorkomen 

-  Je verwerft inzicht in de werking van de berichtenstromen met de verzekeringsinstellingen (MyCarenet) 

-  Je voert door de dienstverantwoordelijke gedelegeerde taken uit 

 
Wat verwachten wij: 

- Je bezit een diploma bachelor 
- Kennis van het Xperthis software pakket is een meerwaarde 
- Kennis van de regelgeving van de nomenclatuur is eveneens een meerwaarde 

 
Wat bieden wij:  

- een contract van 80% van onbepaalde duur 
- een verloning volgens de ziekenhuisbarema's 
- een gratis hospitalisatieverzekering 
- een aangename werksfeer in een boeiende werkomgeving 

 
Vergoeding : maandloon       Indiensttreding : zo spoedig mogelijk 

 

Solliciteren?  Vacaturedatum: 12/12/2019   Solliciteren vóór: 31/01/2020 

Bij interesse graag motivatiebrief en C.V. richten aan annelies.strosse@sjki.be of per post op het adres 

Ommegangstraat 7, 8870 Izegem; gericht aan Annelies Strosse. Elke kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk 

behandeld.   

Word jij ook lid van ons team?  

mailto:annelies.strosse@sjki.be

