VACATURE B4-medewerker
Implementatie-adviseur terminologie

Er is een vacature voor SNOMED CT Implementatie-adviseur bij het terminologiecentrum binnen de
Cel Standaarden van het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Het terminologiecentrum is verantwoordelijk voor een groot aantal activiteiten die verband houden
met de definitie, de release, de uitrol, het onderhoud en de support van SNOMED CT in de Belgische
context, alsook met betrekking tot de communicatie, disseminatie en training hieromtrent. De cel
Standaarden is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van standaarden voor
gezondheidsinformatie die digitale informatie-uitwisseling ondersteunen op nationaal en
internationaal niveau. Standaarden voor gezondheidsinformatie zorgen ervoor dat zorginformatie
eenduidig en eenmalig kan vastgelegd en gedeeld worden en bestaan uit terminologieën (vb.
SNOMED CT, LOINC), classificaties (vb. ICD-10-CM, ICD-10-PCS, ICHI, ICD-11) en ‘groupers’.
Het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg heeft als opdracht bij te dragen tot het verzekeren van
een duurzaam, toegankelijk en kwaliteitsvol gezondheidszorgsysteem voor alle burgers. Diverse
domeinen van de gezondheidszorg behoren tot het actieterrein van het DG: de organisatie,
toegankelijkheid en financiering van de zorg, het ziekenhuisbeleid, het beleid met betrekking tot de
gezondheidszorgberoepen en de uitoefening ervan, de geestelijke gezondheidszorg en zorg voor
geïnterneerden, de organisatie van de dringende medische en psychosociale zorg en hulpverlening,
enz. Het DG Gezondheidszorg speelt binnen het federale gezondheidszorgbeleid een belangrijke rol
op vlak van beleidsvoorbereiding en planning binnen het gezondheidszorgsysteem, gebaseerd op de
meest recente wetenschappelijke inzichten en praktijkinzichten. Het DG houdt ook toezicht op de
correcte aanwending van de middelen en de naleving van de reglementering.
De FOD werkt nauw samen met de andere federale gezondheidszorgadministraties zoals het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), het Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het eHealth-platform, het Wetenschappelijke
Instituut Volksgezondheid (WIV/Sciensano), het Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE), maar ook
met andere overheidsorganisaties.
Het Terminologiecentrum van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
is op zoek naar een SNOMED CT Implementatie-adviseur voor de ondersteuning van
informaticadepartementen, lokale implementatieteams, ontwikkelaars en softwareleverancier bij de
implementatie van SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical Terms) in het
elektronisch patiëntendossier.
Meer informatie: Terminologiecentrum, SNOMED International, Actieplan e-Gezondheid, SNOMED
CT e-learning platform

Werk jij als IT’er graag mee aan een missie met sociale meerwaarde? Heb je interesse in de
zorgsector? Wil je actief meewerken aan een verdere digitalisering binnen de zorg, meer bepaald
op vlak van de dossiervoering en het delen van informatie, om de kwaliteit van de zorgverlening te
verbeteren?
Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Als implementatie-adviseur heb je een heel diverse functie:
-

Brugfunctie

Je bent als lid van het terminologiecentrum een centrale schakel tussen het terminologiecentrum
enerzijds en de verschillende gebruikersgroepen – informaticadepartementen, lokale
implementatieteams, ontwikkelaars en softwareleveranciers - anderzijds. Je werkt nauw samen met
de ICT developer binnen het team die de verschillende databanken en bijhorende technische services
en processen beheert.
-

Analist

Je opdracht bestaat uit een functionele en technische behoefteanalyse van de verschillende
gebruikersgroepen bij hun – al dan niet interactieve, realtime - gebruik van de verschillende SNOMED
CT resources. Je werkt de procesanalyses en businessprocessen in detail uit en modelleert deze in
functionaliteiten. Bijzondere aandacht bij de behoeftebepaling gaat – naast de functionele aspecten naar de noodzakelijke onderliggende infrastructuur; je realiseert hiervoor ook het functioneel
ontwerp.
-

Adviseur en begeleider

Daarnaast volg je de implementatietrajecten op van begin tot einde, in het bijzonder bij de
softwareleveranciers. Je bent de technische adviseur en begeleider van de softwareleveranciers en
eindgebruikers. Je formuleert adviezen en ondersteunt het gebruik van SNOMED CT op actieve wijze.
Ook ben je contactpersoon voor de technische vragen vanwege de gebruikersgroepen; je wordt hierin
ondersteund door de ICT developer binnen het terminologiecentrum. Je koppelt de mogelijke
problemen terug naar de betrokken verantwoordelijken en zorgt dat er een oplossing kan worden
aangereikt. Je bent een sleutelfiguur voor de technische dienstverlening van het
terminologiecentrum.
-

Technical writer/Trainer

Ten slotte zorg je voor de nodige documentatie en coaching, opleiding. Voor de softwareleveranciers
stel je de nodige technische fiches, schema’s, presentaties, procedures, etc. op.

Profiel
-

Kennis

Je behaalde een master- of bachelordiploma en je beschikt over een grondige kennis van de
analysemethoden (UML, RUP, ...) en een zekere technische bagage (gegevensbeheer,
programmeringstechnieken, internettechnologieën,…).
Je hebt interesse in het gezondheidslandschap in België en in de werking van de betrokken actoren.
Je hebt interesse voor medische standaarden of terminologieën; kennis van SNOMED CT is een
pluspunt.
Je bent vertrouwd met databanktechnologieën (Graph DB, SQL, ….)
Je vertoont interesse en affiniteit om je te verdiepen in het domein van de terminologieservers en de
onderliggende infrastructuur waarbinnen je werkzaam zal zijn.
Je hebt een actieve kennis van de twee landstalen (FR/NL).

-

Competenties

Je neemt graag initiatief, bent leergierig en nieuwsgierig is en zoekt de grenzen op van wat technisch
mogelijk is.
Je hebt uitstekende relationele vaardigheden en bent klantgericht. Je geeft blijk van efficiëntie bij het
autonoom uitwerken van projecten. Je bent verantwoordelijk, flexibel en hebt zin voor initiatief. Je
zin voor (transversale) analyse en synthese stelt je in staat kwalitatief werk af te leveren terwijl het
respecteren van de termijnen een prioriteit blijft.
Je bent een creatieve geest met een pragmatische ingesteldheid. Je combineert sterke analytische
vaardigheden met het conceptuele denkvermogen dat je nodig hebt om vernieuwende oplossingen
te formuleren.
Daarnaast ben je een natuurlijke netwerker die impact nastreeft. Je weet jouw gesprekspartners te
inspireren en te overtuigen om bij te dragen tot het project.

Aanbod
Het terminologiecentrum is een gedreven en enthousiast team, dat samenwerking hoog in het
vaandel heeft en vol ambitie zit. Bij ons kan je rekenen op de volgende mogelijkheden:
-

-

Je kan rechtstreeks bijdragen tot semantische interoperabiliteit en dus tot een verbetering
van de kwaliteit van de gezondheidszorg in België
Je werkt in een systeem met flexibele werktijden en mogelijkheid tot thuiswerk
Je krijgt de kans een groot aantal cursussen te volgen op het gebied van medische
terminologie en structurering van informatie in elektronische patiëntendossiers
Aangezien het Belgisch terminologiecentrum een klein team is, ben je het contact- en
referentiepunt voor SNOMED CT-implementeerders. Je werk heeft onmiddellijke waarde en
maakt een wezenlijk verschil
Je hebt de mogelijkheid om zelf veel initiatief te nemen
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Solliciteren
Stuur volgende documenten vóór 15 augustus 2022 door per email naar:
arabella.dhave@health.fgov.be
•
•
•

Een motivatiebrief
Je CV
Een kopie van je diploma

Voor meer informatie contacteer:
David Op De Beeck: Projectleider terminologie
E-mail: david.opdebeeck@health.fgov.be
Arabella D’Havé: Celhoofd Standaarden
E-mail: arabella.dhave@health.fgov.be

