
 

  

 

 

 

 

 
 

Handleiding bij de globalisatietabellen voor MVG 
 
 

1. Inleiding 
 
De globalisatietabellen voor MVG bieden u een overzicht van een aantal punten voor de Minimale 
Verpleegkundige Gegevens van het registratiejaar dat in de hoofding boven aan deze bundel tabellen 
weergegeven staat. Het gaat hier om gegevens die vroeger gecontroleerd werden door de multi-
trimestriële controles. 
 
Twee methoden worden hiervoor toegepast: 
 
- vooreerst worden de gegevens onderzocht door een vergelijking met dezelfde gegevens uit de 
andere registratieperiodes van hetzelfde registratiejaar. Het gaat hier vooral om gegevens per 
bedindex en per verpleegeenheid; 
 
- daarnaast worden de verstrekte gegevens vergeleken met referentiebestanden op basis van het 
laatst gearchiveerde registratiejaar (het aantal observaties per bedindex en per verpleegeenheid). In 
de betrokken tabellen zal aangeduid staan met welk jaar de gegevens vergeleken worden. 
 
In de tabellen 1, 2 en 3 vindt u de kolom ‘verschil’ terug. Indien er een verschil vastgesteld wordt, 
verschijnt in de kolom ‘verschil’ een aanduiding. Om technische redenen zal dit het cijfer ‘1’ zijn. Voor 
deze gevallen vragen we u om de situatie na te gaan en indien nodig de gegevens te verbeteren en 
opnieuw op te sturen. 
 
In de tabellen 5, 6 en 7 vindt u 3 kolommen terug: 

- een met de afwijking in %, 
- een tweede voor een afwijking tussen de 30 % en 50 % 
- en de laatste kolom voor een afwijking van meer dan 50 %. 

 
In de laatste twee kolommen verschijnt ook de aanduiding ‘1’ als aan de criteria voor de kolom 
voldaan is (i.c. een afwijking tussen 30 % en 50 % of een afwijking van meer dan 50 %). 
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2. De tabellen 
 

Tabel 1: vergelijking van de gebruikte bedindex voor elke verpleegeenheid gedurende de 4 
registratieperiodes. 
 
De tabel toont per registratieperiode alle bedindexen met alle verpleegeenheden binnen uw instelling. 
In de omzendbrief van maart 2004 werd herhaald dat binnen 1 registratiejaar voor elke 
verpleegeenheid slechts één bedindex gebruikt mag worden. Als de bedindex verandert, verschijnt er 
een aanduiding in de kolom ‘verschil’. In dat geval moet de verpleegeenheid een nieuw nummer 
krijgen. 
 
Tabel 2: vergelijking van het aantal bedden voor elke verpleegeenheid gedurende de 4 
registratieperiodes. 
 
De tabel toont het aantal bedden per verpleegeenheid voor de 4 registratieperiodes. 
Ook hier verschijnt er een aanduiding in de kolom ‘verschil’ als het aantal bedden niet gedurende het 
ganse jaar constant gebleven is. 
 
Tabel 3: vergelijking voor elke bedindex van het aantal bedden in de registratie met het aantal bedden 
in het referentiebestand voor registratieperiode <<x>>. 
 
Deze tabel geeft per registratieperiode het aantal bedden per bedindex weer zoals we in het bestand 
CUNIT kunnen terugvinden. Deze gegevens worden vergeleken met de gegevens voor dezelfde 
periode uit ons referentiebestand dat samengesteld wordt op basis van de erkenningbesluiten van de 
bevoegde Gemeenschappen. Voor de gegevens van 2003 is het vooral van belang dat beide totalen 
en het aantal bedden per bedindex (behalve voor C, D, H* en I) gelijk zijn. Later zal nagegaan worden 
of het vermeld aantal bedden exact overeenkomt met de erkenningbesluiten voor uw ziekenhuis. 
 
Tabel 4: vergelijking voor de bedindexen C, D, H* en I van het aantal bedden in de registratie met het 
aantal bedden in het referentiebestand voor registratieperiode <<x>>. 
 
Deze tabel is gelijk aan tabel 3 maar beperkt zich tot de bedindexen C, D, H* en I. Voor deze 
bedindexen wordt enkel naar het totaal voor deze bedindexen samen gekeken. Bedindex I mag in de 
MVG gebruikt worden, maar er is geen enkele erkenning voor I-bedden, wel voor een functie 
‘intensieve zorg’. 
 
Tabel 5: vergelijking per verpleegeenheid en per registratieperiode van het aantal observaties (ITEM) 
met het gemiddeld aantal observaties (ITEM) voor de drie andere registratieperiodes. 
 
De tabel vergelijkt het aantal observaties per verpleegeenheid voor 1 registratieperiode met het 
gemiddeld aantal observaties voor de andere drie registratieperiodes van hetzelfde dienstjaar. 
Per verpleegeenheid wordt informatie verstrekt over het aantal meegedeelde observaties per 
registratieperiode. Elke verpleegeenheid vindt u in deze tabel in principe 4 maal terug. 
In de kolom ‘Afwijking in %’ wordt het verschil in % berekend tussen de geselecteerde 
registratieperiode en het gemiddelde van de 3 overige registratieperiodes. 
Een verschil in het aantal observaties tussen 30% en 50% wordt aangeduid in de kolom ‘Afwijking 
tussen de 30% en 50%’. Een verschil in het aantal observaties van meer dan 50% wordt aangeduid in 
de kolom ‘Afwijking van meer dan 50%’. 
 
Tabel 6: vergelijking per bedindex en per registratieperiode van het aantal observaties (ITEM) met het 
gemiddeld aantal observaties (ITEM) voor de drie andere registratieperiodes. 
 
Deze tabel geeft dezelfde gegevens weer als tabel 5, maar dan per bedindex (tabel 5 = per 
verpleegeenheid). 
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Tabel 7: vergelijking per bedindex en per registratieperiode van het aantal observaties (ITEM) met het 
aantal observaties uit het referentiebestand (jaar <<z>>) voor dezelfde registratieperiode. 
 
De tabel gaat het verschil na van het aantal observaties per bedindex tussen een registratieperiode 
van het betrokken dienstjaar en het aantal observaties voor dezelfde bedindex en voor dezelfde 
registratieperiode van het laatst beschikbare referentiejaar. Dit referentiejaar wordt vermeld in de titel 
van de tabel zelf en in de kolom waar deze gegevens zich bevinden. 
Elke bedindex komt dus in principe 4 maal voor (1 maal per registratieperiode). 
 
Tabel 8: aantal observaties in het bestand ITEM per gevonden registratiedatum voor registratieperiode 
<<x>>. 
 
De tabel geeft per registratieperiode een overzicht van het aantal observaties per teruggevonden 
registratiedatum. De tabel biedt u de mogelijkheid om de variatie in het aantal observaties per 
gevonden registratiedatum na te gaan. 
 
Tabel 9: aanwezigheid van personeelsgegevens in het bestand ‘EMPLOYEE’ per registratiedatum 
voor registratieperiode <<x>>. 
 
De tabel geeft per registratieperiode en per gevonden registratiedatum weer of er personeel 
geregistreerd werd. 
Betekenis: 
0: er werden geen personeelsgegevens teruggevonden. Alle zones uren en aantallen personeelsleden 
zijn 0 of blanco. 
1:  er werden personeelsgegevens teruggevonden. Minstens 1 veld voor het aantal personeelsleden 
en 1 veld voor het aantal gepresteerde uren is niet 0. 
 
Tabel 10: overzicht van de te registreren data. 
 
De tabel biedt een overzicht van de verplichte registratiedata voor de 4 periodes van het betrokken 
dienstjaar en laat toe na te gaan of de gevonden data in de tabellen 8 en 9 overeenstemmen met de 
data die door de FOD gevraagd zijn. 


