
 

Adviserend Arts (m/v/x)  
(Regio’s Oost-Vlaanderen – Vlaams-Brabant) 
Voltijds contract van onbepaalde duur 

 
  

 
De Landsbond van Liberale Mutualiteiten is de koepel van de liberale ziekenfondsen. Momenteel 
zijn wij op zoek naar een adviserend arts in de regio van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 
(Omgeving Asse).  
 
De adviserend arts van het ziekenfonds treedt op namens het R.I.Z.I.V. Zijn statuut werd 
wettelijk vastgelegd.  
 
Functie 
 

 Als adviserend arts ben je een sleutelfiguur in de Belgische Sociale Zekerheid. Je  
doet aanbevelingen voor de eigen organisatie en adviseert de leden over de sociale 
wetgeving, medische terugbetalingen en re-integratietrajecten.  
 

 Je verstrekt advies aan onze leden geeft aan waar ze terecht kunnen voor geschikte 
hulp. Je ziet er op toe dat de middelen van de sociale zekerheid terecht komen bij 
degenen die ze nodig hebben. 
 

 Als adviserend-arts ga je bij de controle op arbeidsongeschiktheid en 
gezondheidszorg na of de tussenkomsten door de ziekteverzekering terecht zijn. Je 
beslist autonoom naar eer en geweten in functie van de geldende reglementering.  

 
 Je treedt in dialoog met de zorgverstrekkers en staat in voor de begeleiding en 

socio-professionele re-integratie van arbeidsongeschikte leden met diverse 
pathologieën. Je geeft mensen weer perspectief. 

 
 Je maakt gebruik van je eigen expertise en je verbreedt je kennis door jezelf 

permanent bij te scholen in alle betrokken domeinen (van geneeskunde tot sociale 
wetgeving). Je wordt bijgestaan door paramedici en je krijgt administratieve 
ondersteuning. 

 
 Het 1ste jaar werk je toe naar een eedaflegging en een officiële erkenning als 

adviserend arts door het R.I.Z.I.V. 
 
 
Profiel 

 Je bent arts en beschikt idealiter over enige klinische ervaring. Een bijkomende 
opleiding in de verzekeringsgeneeskunde  is geen vereiste maar  is een extra 
troef. 

 Je bent Nederlandstalig en combineert leergierigheid met besluitvaardigheid. 
 Je hebt interesse voor de sociale zekerheid. 
 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en kan zich goed 

integreren in een klein team. 
 Als adviserend-arts heb je ook oog voor de administratieve kant van het werk en 

motiveer je je beslissingen in verslagen. Je werkt samen met je collega’s van de 
administratie voor de verwerking van dossiers. 

 Je beschikt over een eigen wagen en bent in bezit van een rijbewijs type B. 
 

 
 
 



 
Aanbod 

 Contract van onbepaalde duur 
 Begeleiding en opleiding bij de aanvang van je functie 
 Een aantrekkelijk salaris met aanvullende voordelen (groeps-en 

hospitalisatieverzekering, dagvergoeding, eindejaarspremie,..) 
 Een goed evenwicht tussen je professionele activiteiten en je privéleven. 

Interesse? 
Stuur uw motivatiebrief en cv naar: 
Landsbond van Liberale Mutualiteiten 
Dr. Carina Bonnewyn 
Arts-Directeur 
Livornostraat 25 
1050 Brussel 
of via e-mail: jobs@mut400.be 
 
 
Procedure 
De eerste selectie gebeurt op basis van de ingezonden cv’s. De tweede selectie verloopt via een 
verkennend gesprek (op de Landsbond of online) met onze Arts-Directeur. Je krijgt ook de kans 
om mee te volgen met onze adviserend-artsen zodat je een duidelijk beeld krijgt van onze 
bedrijfscultuur en de werkzaamheden van een adviserend arts. Ten slotte is er een eindgesprek 
met onze medische directie om je ambities verder te bespreken. 
 
 


