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Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
Deze omzendbrief wil de dagen vaststellen waarop in 2006 de Minimale Verpleegkundige 
Gegevens zullen worden verzameld. Deze geldt vanaf 1 januari 2006 en heeft alleen 
betrekking op het registratiejaar 2006 van de Minimale Verpleegkundige Gegevens. 
 
Het wetenschappelijk onderzoek ‘MVG-actualisatie heeft geleid tot een aangepaste registratie 
van deze gegevens: MVG 2. In de toekomst zullen de Minimale Verpleegkundige Gegevens en 
de Minimale Klinische Gegevens onderdeel gaan uitmaken van een nieuw registratiesysteem: 
de Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG). 
Om de ziekenhuizen in staat te stellen zo goed mogelijk van het ene registratiesysteem naar 
het nadere over te stappen, hebben wij beslist de MVG-registratiedata voor 2006 te wijzigen. 
De opleidingen in het registreren van de verpleegkundige gegevens van de Minimale 
Ziekenhuisgegevens zullen vanaf september 2006 plaats vinden. Wij hebben dan ook beslist de 
MVG-registratieperioden van september en december 2006 te schrappen. 
Om evenwel over een voldoende groot aantal MVG-registraties te beschikken, vragen wij de 
ziekenhuizen ons de MVG voor de 15 registratiedagen van maart en juni 2006 te sturen. 
Op deze manier kunnen de ziekenhuizen zich voorbereiden op de registratieperiode van 15 
dagen van de verpleegkundige en personeelsgegevens, onderdeel van de Minimale 
Ziekenhuisgegevens. 
 
Bijgevolg moeten de Minimale Verpleegkundige Gegevens tijdens de eerste vijftien dagen van 
maart en juni 2006 dagelijks worden ingezameld (van 1 tot en met 15 maart 2006 en van 1 
tot en met 15 juni) en aan de FOD, op volgend adres, worden bezorgd: 
 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu   
Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen 
Dienst Datamanagement – Controle MVG – 1e verd. – 1D11C 
Victor Hortaplein 40, bus 10 
1060 Brussel 
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De periodes waarbinnen de gegevens ons moeten hebben bereikt, blijven onveranderd 
(Koninklijk Besluit van 3 mei 1999, bekendgemaakt op 27 oktober 1999, artikel 8): uiterlijk 
tegen 31 mei 2006 voor de eerste registratieperiode en uiterlijk tegen 31 augustus 2006 voor de 
tweede registratieperiode. 
De ziekenhuizen hebben er ongetwijfeld belang bij een punt te zetten achter de registratie van 
MVG 1 voordat ze met de MZG-opleidingen starten. 
 
De software RIMVG03 zal worden aangepast om de registratie, de controle en de export van 
de 15 dagen van elke periode mogelijk te maken. Het programma zal op de website 
www.health.fgov.be. ter beschikking van de ziekenhuizen worden gesteld. Zodra het 
programma klaar is, zullen de ziekenhuizen hiervan in kennis worden gesteld. 
 
De omzendbrief van 25 maart 2005 over de registratie- en verzendingsmodaliteiten blijft van 
toepassing. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 

 
 
 

Dhr. C. Decoster, 
Directeur-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen 


