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1. Inleiding 

Dit document dient als toelichting bij de interpretatie van de tabellen en grafieken van de 

verschillende feedbacks van de Minimaal Verpleegkundige Gegevens. Er worden tevens de 

resultaten van bijkomende analyses op MVG 1998, 2000 en 2003 gegeven. 

In de verklarende documenten ‘Feedback financiering op basis van MVG’s 2003’ en 

‘Algemene feedback op basis van MVG2003’ vindt men uitgebreide informatie over de 

inhoud van de MVG-registratie, de berekeningswijze van de ridits, de creatie van de 

vingerafdrukken, boxplots en de nationale MVG-kaart, over de berekening van de landelijke 

puntenwaarden van de zones en het gebruik van MVG in de financiering. Deze documenten 

bevinden zich op de website van de FOD Volksgezondheid www.health.fgov.be onder de 

rubrieken Gezondheidszorg (bovenaan) – Zorginstellingen (links) – Registratiesystemen 

(links) – MVG (links) – Publicaties (rechts) – Feedbacks en rapporten. 

Met behulp van de MVG-registratie kan men de geregistreerde verpleegkundige activiteiten 

van verschillende groepen patiënten en van verschillende diensten vergelijken alsook de 

positie ten opzichte van de andere ziekenhuizen in kaart brengen. Hiervoor gebruikt men de 

tabellen en grafieken in het FBIII-programma en de feedbacks bezorgd door de FOD 

Volksgezondheid. 

In de volgende paragrafen verdiepen we ons in de evolutie van de bijdrage van MVG in de 

financiering, in een analyse van een individuele feedback, in enkele eigenschappen van het 

verpleegkundig personeel, in een beschrijving van de fluctuatie van de Landelijke 

Puntenwaarde van enkele zones, in een grondige analyse van zipzones en in de evolutie van 

de decielen. 

We voegen ook enkele elementen toe als antwoord op meerdere veelgestelde vragen, zoals 

onder andere: Wat is de bijdrage van de aanvullende financiering gebaseerd op de MVG? 

Waarom veranderen bepaalde ziekenhuizen van deciel tussen twee registratiejaren? Waarom 

evolueert de Landelijke Puntenwaarde van bepaalde zones? Vindt men alleen 

verpleegeenheden van de I dienst of verpleegdagen van patiënten met intensieve zorg terug in 

de zipzones? Vermindert de breedte van de decielen met de tijd? 

 

2. MVG in de financiering 

In tabel 1 wordt kort samengevat op welke MVG-registratiejaren de financieringsjaren 

gebaseerd werden, beginnend bij het financieringsjaar 1995. 

Tabel 1. Overzicht MVG - registratiejaren en financieringsjaren 

MVG - jaar Financieringsjaar 

1992 1995, 1996 

1994 1997 

1995 1998, 1999 

1997 2000 

1998 2001, 2002, 2003, 2004 

2000 2005 

2003 2006 
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Tabel 2 geeft de evolutie weer van het gedeelte van MVG in de supplementaire punten van 

B2. Het gedeelte van de MVG neemt geleidelijk toe. Voor de bedden van intensieve aard is er 

sinds 2002 een lichte toename, terwijl er voor de C D H* I bedden sinds 2005 een sterke 

toename is van 30% naar 80%. De bijdrage van de E bedden blijft daarentegen constant over 

de jaren heen. 

Tabel 2. Overzicht van de bijdrage van MVG aan de supplementaire punten van B2 

 1994-

1996 
1997 1998 1999 2000 2001 2002- 

2004 
2005 2006 

C,D,H*,I 
MVG 

(mki) 

(g.h.v.) 

30% 

- 

70% 

25% 

10% 

65% 

25% 

10% 

65% 

25% 

25% 

50% 

30% 

30% 

40% 

30% 

30% 

40% 

30% 

40% 

30% 

80% 

- 

20% 

80% 

- 

20% 

E  
MVG 

(g.h.v.) 

30% 

70% 

30% 

70% 

30% 

70% 

30% 

70% 

30% 

70% 

30% 

70% 

30% 

70% 

30% 

70% 

30% 

70% 

Intensief  
MVG 

(nperciz) 

(r.v.) 

- 

- 

100% 

- 

- 

100% 

vergelijking 

decielen 

100% 

10% 
- 

90% 

20% 
- 

80% 

30% 
20% 

50% 

40% 
40% 

20% 

40% 
40% 

20% 

40% 
40% 

20% 
 

mki =meerkostindex 

g.h.v.= geneeskundige en heelkundige verstrekkingen 

nperciz = index gebaseerd op MKG 

r.v. = reanimatieverstrekkingen 

Het gedeelte van de MVG in het globaal budget van acute ziekenhuizen is dus toegenomen, 

vooral sinds 2005. In 2005 was het globaal budget van de ziekenhuizen meer dan 5 miljard 

euro, waarvan ongeveer 3% gebaseerd was op MVG. Dit lijkt op het eerste zicht weinig, maar 

in werkelijkheid representeert het een aanzienlijk deel van de wedde van het verpleegkundige 

personeel in een ziekenhuis. 

 

3. Analyse van een individuele feedback financiering 

De individuele feedback financiering levert nuttige informatie aan de ziekenhuizen. De 

feedbacks laten de ziekenhuizen toe na te gaan waarom hun positie in de decielen gedaald is. 

Een ziekenhuis kan naar een lagere deciel veranderen omwille van de volgende redenen: 

- fusie met een ziekenhuis met minder punten  

- evolutie van verpleegkundige zorg naar ‘minder’ verpleegkundige zorg  

- een stabiele verpleegkundige zorg, maar een evolutie naar ‘meer’ verpleegkundige 

zorg in de andere ziekenhuizen  

- positie aan de limiet van een deciel. Bijvoorbeeld, een verschuiving van laagste rang 

aan de ondergrens van een deciel naar hoogste rang van een lagere deciel. 

Er zijn verschillende redenen waarom de verpleegkundige zorg in een ziekenhuis naar een 

lager profiel evolueert. Zo is het mogelijk dat het personeel minder gemotiveerd is om 

nauwkeurig te registreren, dat het verpleegkundig dossier onvoldoende gedetailleerd is voor 

een correcte MVG-registratie of dat er een systematische fout gemaakt werd bij de MVG-

registratie zoals het registreren van daghospitalisatie als klassieke hospitalisatie. 



   5 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu  

Dienst Datamanagement 

Bij een daling in de decielen kan men de feedbacks van twee opeenvolgende 

financieringsjaren vergelijken. Hier verduidelijken we hoe men de feedbacks van MVG2000 

en MVG2003 kan onderzoeken: 

- De profielen van de verpleegkundige zorg bekijken door de vingerafdrukken van een 

dienst van een ziekenhuis te vergelijken met dezelfde dienst op nationaal niveau. Dus, 

de individuele feedback financiering MVG2003 vergelijken met federale feedback 

financiering MVG2003. Idem voor MVG2000. 

- De verandering in verpleegkundig zorgprofiel over de jaren heen onderzoeken aan de 

hand van de vingerafdrukken van een dienst/verpleegeenheid in de individuele 

feedback van MVG2000 en MVG2003. 

- De verdeling van de verpleegdagen van klassieke verblijven over de 28 financierings-

zones nader bekijken: voor elke dienst van het ziekenhuis vergelijkt men de tabel en 

grafiek met de percentages van klassieke verpleegdagen per zone met de 

overeenkomstige dienst op het nationale niveau, voor MVG2003 en ook MVG2000.  

- De percentages van de klassieke verpleegdagen per zone voor een dienst/ 

verpleegeenheid van MVG2003 vergelijken met die van MVG2000 om een eventuele 

verschuiving van de verpleegdagen op de nationale kaart in beeld te brengen. 

- De verandering in Landelijke Puntenwaarden van de zones tussen MVG2000 en 

MVG2003 bestuderen. 

- De percentages klassieke verpleegdagen van een dienst/verpleegeenheid en de 

Landelijke Puntenwaarden van elke zone vergelijken voor zowel MVG2000 als 

MVG2003. Men kan dus bijvoorbeeld nagaan welke zones relatief meer klassieke 

verpleegdagen bevatten en welke zones minder verpleegdagen hebben en dit 

vergelijken met de verandering in Landelijke Puntenwaarde van deze zones. 

 

4. Eigenschappen van het personeel 

In deze paragraaf overlopen we de evolutie van enkele eigenschappen van het personeel voor 

alle diensten samen en vervolgens per dienst. We beschouwen de volgende kenmerken: 

kwalificatie, gepresteerde uren, aantal Full Time Equivalenten per patiënt (FTE/obs) en 

kwalificatieridit. 

Eigenschappen van het verpleegkundige personeel (aantal en kwalificatie) worden gebruikt 

voor de berekeningen van de Landelijke Puntenwaarden van de zones op de nationale  MVG-

kaart (zie paragraaf 5). Om consequent te blijven met de berekeningen in paragraaf 5 worden 

voor de tabellen en grafieken van deze paragraaf enkel die verpleegeenheden met vier 

registratieperioden in rekening gebracht. 

De kwalificatie van het personeel wordt voor de MVG-registratie in de volgende vijf 

categorieën onderverdeeld: 

- A1: gegradueerde verpleegkundigen en vroedvrouwen 

- A2: gebrevetteerde verpleegkundigen en ziekenhuisassistenten 

- A3: verzorgenden 

- A4: logistieke assistenten 

- A5: overige disciplines 
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Merk op dat de categorieën ‘logistieke assistenten’ en ‘overige disciplines’ slechts 

gedefinieerd werden vanaf MVG2000 en aldus nog niet geregistreerd werden in MVG1998. 

Een vergelijking tussen de vijf kwalificatiecategorieën kan bijgevolg enkel gemaakt worden 

voor de registratiejaren MVG2000 en MVG2003. 

4.1 Kwalificatie en gepresteerde uren 

De percentages van de personeelscategorieën A1 – A3 voor alle diensten samen zijn hieronder 

samengevat in tabel 3 en vervolgens geïllustreerd in grafiek 1. We kunnen hieruit afleiden dat 

er een heel lichte toename is in het aandeel gegradueerde verpleegkundigen en vroedvrouwen 

(A1) over de drie registratiejaren. Deze toename gaat gepaard met een lichte afname in het 

aandeel verzorgenden (A3). Het percentage gebrevetteerde verpleegkundigen en 

ziekenhuisassistenten (A2) blijft nagenoeg stabiel over de jaren heen. Dit is een vervolg van 

de trend die reeds aanwezig was tussen MVG1988 en MVG1998, zoals beschreven in de 

brochure “Federale Feedback MVG 1988-1998” (beschikbaar op de website van de FOD 

Volksgezondheid, zie referentie in paragraaf 9). Het personeel wordt dus hoe langer hoe meer 

gekwalificeerd.  

Tabel 3. Percentages personeelscategorieën A1, A2 en A3 voor alle diensten samen  

Categorie MVG1998 MVG2000 MVG2003 

A1 51 53 56 

A2 31 32 31 

A3 18 15 13 

 

 

Grafiek 1. Evolutie van de percentages personeelscategorieën voor de drie registratiejaren 

De volgende twee tabellen geven informatie over de verdeling van de gepresteerde uren voor 

de C, D, E, G, H*, I, M, Sp en Z diensten, voor zowel de drie categorieën A1 – A3 (tabel 4) 

als voor de vijf categorieën A1 – A5 (tabel 5). We bestuderen eerst de drie categorieën A1 – 

A3 en vervolgens de vijf categorieën samen. 
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Tabel 4 toont aan dat het grootste aandeel gepresteerde uren van gegradueerde 

verpleegkundigen en vroedvrouwen (A1) geregistreerd werden in de diensten I, M, E en Z 

met een percentage uren tussen 61 en 87%. Een relatief groot percentage gepresteerde uren 

van personeelsleden in categorie A1 is ook te vinden in de diensten C, D, H* en S4 met een 

percentage tussen 46 en 55%. Diensten waarvan gebrevetteerde verpleegkundigen, 

ziekenhuisassistenten en verzorgenden (categorieën A2 en A3) de meeste uren presteren, zijn 

G, S1, S2, S3, S5, S6 en S9. 

Tabel 4. Percentages gepresteerde uren van personeelscategorieën A1, A2 en A3 

Dienst MVG1998 MVG2000 MVG2003 
 
 
 
C 
D 
E 
G 
H* 
I 
M 
S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S9 
Z 

    Percentage uren  
   A1     A2     A3    
                                 
   47     38     15 
   46     38     16 
   61     22     17 
   31     46     23 
   49     33     17 
   82     14      4 
   76      7     17 
   25     33     42 
   29     38     33 
   28     35     38 
   50     38     12 
   24     32     44 
   27     30     43 
   23     36     40 
    -      -      - 

   Percentage uren  
   A1     A2     A3    
                                 
   47     40     13 
   46     40     13 
   66     21     13 
   32     48     20 
   48     38     14 
   84     12      3 
   78      6     15 
   31     34     35 
   31     39     30 
   28     39     33 
   53     37     10 
   23     41     36 
   28     31     41 
    -      -      - 
   67     29      4 

   Percentage uren 
   A1     A2     A3    
                                 
   50     39     11 
   49     40     11 
   73     17     10 
   33     46     20 
   48     38     14 
   87     10      3 
   82      6     13 
   30     39     31 
   34     38     28 
   29     37     34 
   55     35     10 
   25     42     33 
   24     42     34 
    -      -      - 
   67     29      4 

De vergelijking van de gepresteerde uren van de personeelscategorieën tussen de drie 

registratiejaren leert ons dat er in de meeste diensten een tendens is naar meer gekwalificeerd 

personeel.  

Zo is er een lichte toename in de proportie gegradueerde verpleegkundigen en vroedvrouwen 

(A1) van MVG1998 tot MVG2003 voor de diensten I, M, S4 en vooral voor dienst E. Ter 

compensatie, neemt het aandeel gepresteerde uren af van zowel van de gegradueerde 

verpleegkundigen en vroedvrouwen (A2) als de verzorgenden (A3).  

We merken ook een lichte toename in het aandeel gegradueerde verpleegkundigen en 

vroedvrouwen (A1) voor de diensten C, D, G en S2. Deze toename gaat gepaard met een 

lichte afname in het aandeel verzorgenden (A3) daar het percentage gebrevetteerde 

verpleegkundigen en ziekenhuisassistenten (A2) nagenoeg stabiel blijft over de drie jaren 

heen. 

Voor de diensten H*, S5 en S6 neemt het aandeel gepresteerde uren door gebrevetteerde 

verpleegkundigen en ziekenhuisassistenten (A2) gradueel toe ten nadele van het aandeel 

verzorgenden (A3).  

Dienst S1 kent een toename in de proportie gepresteerde uren van gegradueerde 

verpleegkundigen en vroedvrouwen (A1) en van gebrevetteerde verpleegkundigen en 

ziekenhuisassistenten (A2) en bijgevolg een afname in het aandeel gepresteerde uren van 

verzorgenden (A3).  
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Enkel voor diensten S3 en Z is geen duidelijke tendens naar meer gekwalificeerd personeel 

merkbaar. Deze twee diensten kennen kleine schommelingen in percentages, maar zonder 

algemene trend. 

Kort samengevat merken we een duidelijke trend naar meer gekwalificeerd personeel, behalve 

voor de diensten S3 en Z. Deze twee diensten kennen lichte variaties op niveau van de 

percentages, maar zonder algemene trend.  

Met betrekking tot de logistieke assistenten (A4) en de overige disciplines (A5) kunnen we 

enkel MVG2000 en MVG2003 vergelijken daar deze twee personeelscategorieën niet 

geregistreerd werden in MVG1998. Uit tabel 5 valt onmiddellijk op dat het aandeel logistieke 

assistenten en personeelsleden van de overige disciplines tot de volledige equipe zeer klein is. 

De kleinste proporties van deze twee personeelscategorieën zijn te vinden in de I en M 

diensten. Het is net in deze twee diensten dat men de grootste proportie gegradueerde 

verpleegkundigen en vroedvrouwen (A1) aantreft (meer dan 75%). 

Tabel 5. Percentages gepresteerde uren van personeelscategorieën A1, A2, A3, A4 en A5 

Dienst MVG2000 MVG2003 
 
 
 
C 
D 
E 
G 
H* 
I 
M 
S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
Z 

          Percentage uren  
   A1     A2     A3     A4     A5      
                                  
   44     38     12      5      2 
   43     38     12      5      2 
   61     19     12      3      5 
   29     44     18      5      5 
   45     36     13      5      2 
   82     12      3      2      1 
   76      6     15      3      1 
   28     31     32      5      4 
   29     36     28      4      4 
   26     36     30      5      3 
   50     35     10      2      3 
   21     39     34      3      3 
   24     27     35      5      8 
   60     26      4      5      4    

          Percentage uren  
   A1     A2     A3     A4     A5      
                                  
   46     36     10      6      2 
   45     37     10      6      2 
   66     16      9      3      5 
   30     41     18      6      5 
   44     35     12      6      2 
   84     10      3      3      1 
   79      5     12      3      1 
   27     35     28      6      3 
   30     34     25      5      5 
   27     34     32      5      2 
   53     34      9      2      2 
   23     39     31      3      4 
   22     38     31      5      5 
   60     26      4      5      5 

 

 

4.2 Full Time Equivalenten en kwalificatieridit 

Hier bestuderen we de evolutie van de Full Time Equivalenten per patiënt (FTE/obs) en de 

kwalificatieridit voor de drie registratiejaren heen op niveau van de diensten.  

Men definieert het aantal FTE/obs als de som van het aantal gepresteerde uren van de 

personeelscategorieën A1, A2 en A3, gedeeld door het product van het aantal verpleegdagen 

met de factor 7,6. Dit is gebaseerd op een arbeidsstelsel van 38 uren per week, hetzij 7,6 uren 

per dag. Uitleg over het berekenen van de kwalificatieridit vindt u in het document ‘Algemene 

feedback op basis van MVG2003’ beschikbaar op de website van de FOD Volksgezondheid. 

Hoe hoger de kwalificatieridit is, hoe hoger het personeel gekwalificeerd is. 

Tabel 6 geeft per dienst de gemiddelde FTE/obs van de verpleegeenheden weer voor de drie 

registratiejaren. Hieruit kunnen we afleiden dat de gemiddelde FTE/obs fluctueert voor de 

diensten C, D, E, I, M en S4 en een lichte stijgende trend vertoont voor de diensten G, S1, S2, 

S3, S5, S6 en Z. Voor dienst H* heeft het een lichte dalende trend. 
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Tabel 6. Gemiddelde FTE/obs per dienst 

Dienst MVG1998 MVG2000 MVG2003 

C 0,38511 0,35224 0,37309 

D 0,37422 0,35818 0,37164 

E 0,52548 0,51400 0,52362 

G 0,34951 0,35043 0,35835 

H* 0,46182 0,41678 0,38852 

I 1,43885 1,47840 1,42952 

M 0,57153 0,51893 0,52731 

S1 0,33050 0,34063 0,37331 

S2 0,31705 0,33918 0,35931 

S3 0,36616 0,37593 0,38730 

S4 1,03407 1,06383 0,99229 

S5 0,28075 0,34393 0,37298 

S6 0,31354 0,32064 0,32222 

S9 0,34560 - - 

Z - 0,27785 0,27353 

Tabel 7 bevat per dienst de gemiddelde kwalificatieridit van de verpleegeenheden voor de drie 

registratiejaren. Men kan hieruit afleiden dat de gemiddelde kwalificatieridit fluctueert voor 

de diensten C, D, I, M en S2, een lichte stijgende trend vertoont voor de diensten E, S1 en S5 

en een lichte dalende trend heeft voor de diensten G, H*, S3, S4 en Z. 

Tabel 7. Gemiddelde kwalificatieridit per dienst 

Dienst MVG1998 MVG2000 MVG2003 

C 0,47659 0,46548 0,47058 

D 0,47197 0,46044 0,46122 

E 0,53388 0,54805 0,56734 

G 0,39695 0,38309 0,37677 

H* 0,48811 0,46942 0,45552 

I 0,65240 0,64873 0,64603 

M 0,60350 0,59968 0,60745 

S1 0,31759 0,34211 0,33658 

S2 0,36145 0,35694 0,36465 

S3 0,35162 0,33842 0,33512 

S4 0,51367 0,49958 0,49081 

S5 0,30076 0,31237 0,32019 

S6 0,31615 0,31458 0,30760 

S9 0,32694 - - 

Z - 0,57308 0,55382 

Bij het vergelijken van tabel 4 met tabel 7 komen we tot een bijzondere vaststelling. Tabel 4 

toont aan dat voor diensten C, D, G, I, M en E het percentage gegradueerde verpleegkundigen 

en vroedvrouwen (A1) toeneemt en dat het percentage gebrevetteerde verpleegkundigen en 

ziekenhuisassistenten (A2) en/of verzorgenden (A3) afneemt. Tabel 7 weerspiegelt deze 

toename in personeelskwalificatie daarentegen niet. Hier zien we dat de kwalificatieridit 

fluctueert voor de C, D en M diensten, lichtjes toeneemt voor de E dienst en zelfs daalt voor 

de G, H* en I diensten. 
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De toenemende personeelskwalificatie in de bovenvermelde diensten wordt niet weerspiegeld 

door de kwalificatieridit (tabel 7) omdat de kwalificatieridit voor een bepaald registratiejaar 

berekend wordt ten opzichte van de nationale referentiepopulatie van het overeenkomstige 

registratiejaar. Indien bijvoorbeeld het aandeel gegradueerde verpleegkundigen en 

vroedvrouwen (A1) in alle diensten toeneemt, dan neemt het aandeel gegradueerde 

verpleegkundigen en vroedvrouwen (A1) ook toe in de nationale referentiepopulatie en zullen 

de kwalificatieridits van de diensten bijgevolg waarschijnlijk niet veel verschillen van het jaar 

voordien.  

Bij het bestuderen van de voorbije drie registratiejaren, kunnen we vaststellen dat de toename 

van gegradueerde verpleegkundigen en vroedvrouwen (A1) in de diensten C, D, E, G, H*, I 

en M (tabel 4) leidt tot een toename in het aandeel gegradueerde verpleegkundigen en 

vroedvrouwen (A1) in de nationale referentiepopulatie. Bijgevolg komt een lichte stijging in 

het aandeel gegradueerde verpleegkundigen en vroedvrouwen (A1) niet tot uiting in een 

stijging in kwalificatieridit (tabel 7).  

Merk op dat het percentage gepresteerde uren van de drie eerste personeelscategorieën (A1, 

A2, A3) voor de voorbije drie registratiejaren op de volgende wijze verdeeld is over de 

diensten: C (21-25%), D (22-25%), I (±13%), G (±10,5%), M (6-8%), E (±6%) en H* 

(±5,5%). Het grootste gedeelte van het personeel werkt dus vooral in de C en D diensten, 

maar ook in de I en G diensten. Rekening houdend met de bijdrage tot de nationale 

referentiepopulatie, kunnen we de vaststellingen bekomen bij het vergelijken van het aandeel 

van gegradueerde verpleegkundigen en vroedvrouwen (tabel 4) met de kwalificatieridit (tabel 

7) op de volgende wijze samenvatten: 

Percentage uren A1  

(tabel 4) 

Bijdrage aan de 

referentiepopulatie 

Kwalificatieridit 

(tabel 7) 
Voorbeeld 

daling klein daling H* 

kleine stijging matig daling G 

kleine stijging groot fluctuatie C, D 

matige stijging matig fluctuatie I, M 

grote stijging klein stijging E 

Een mogelijkheid om de evolutie van de kwalificatieridit over de drie registratiejaren heen te 

bestuderen, is het aanmaken van een overkoepelende referentiepopulatie van MVG 1998, 

2000 en 2003. De kwalificatieridits voor de drie registratiejaren worden dus ten opzichte van 

dezelfde referentiepopulatie berekend en zo kunnen trends in de kwalificatieridits tot uiting 

komen. Deze analyse wordt echter niet opgenomen in dit document. 

Om een nauwkeuriger beeld te verkrijgen van de verdeling van de FTE/obs en de 

kwalificatieridit van de verpleegeenheden in de verschillende diensten, geven we in tabellen 8 

en 9 de voornaamste percentielen voor de drie MVG-registratiejaren.  

Uit tabel 8 kunnen we afleiden dat de verdeling van de FTE/obs kleine fluctuaties vertoont 

over de drie registratiejaren heen. Voor de diensten C, D, H* en M merken we dat de hogere 

percentielen p75, maar vooral p90, doorgaans iets lager zijn in 2000 dan in 1998 en 2003. 

Voor de diensten I en S4 nemen de percentielen p75 en p90 af over de drie registratiejaren 

heen, terwijl voor diensten G en S6 percentiel p90 het hoogst is in 2003. Voor de diensten S1, 

S2, S3 en S5 merken we op dat de verdeling van de FTE/obs een verschuiving naar rechts 

vertoont, of anders gezegd, de FTE/obs neemt hogere waarden aan in 2003 dan in 2000. 
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Tenslotte, voor de Z dienst neemt men een lichte verschuiving waar naar links, ttz. de 

FTE/obs heeft globaal gezien kleinere waarden in 2003 als in 2000.  

Uit tabel 9 met de voornaamste percentielen van de kwalificatieridit kunnen we gelijkaardige 

conclusies trekken. 

4.3 Conclusies 

Men kan vaststellen dat het personeel hoe langer hoe meer gekwalificeerd is. Dit kunnen we 

afleiden uit de stijgende trend in de percentages van de personeelscategorieën A1 op federaal 

niveau en uit de verschuiving in gepresteerde uren naar hogere kwalificatieniveaus voor 

nagenoeg alle diensten. Op basis van de FTE/obs per dienst kunnen we geen eenduidige 

conclusie trekken daar de FTE/obs in veel diensten fluctueert over de drie registratiejaren 

heen en er geen globale trend is voor alle diensten.  

Het tekort aan verpleegkundig personeel waar de ziekenhuizen al jaren mee kampen, wordt 

dus niet rechtstreeks weerspiegeld in de uren geregistreerd in de MVG. De normen voor het 

personeelsbestand in een dienst en de verpleegkundige permanentie moeten namelijk 

gerespecteerd blijven. 
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Tabel 8. Voornaamste percentielen van FTE/obs per dienst 

Dienst MVG1998 MVG2000 MVG2003 
 
 
C 
D 
E 
G 
H* 
I 
M 
S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S9 
Z 

  p10       p25       p50       p75       p90  
                                                 
0.27792   0.30275   0.33654   0.38903   0.45554  
0.26537   0.29247   0.32646   0.38196   0.46822  
0.36812   0.42850   0.49678   0.58542   0.68759  
0.29276   0.31387   0.34865   0.37928   0.41624  
0.28852   0.31162   0.35957   0.41208   0.62663  
0.94752   1.17010   1.40688   1.65688   1.94688  
0.39812   0.45530   0.53923   0.66427   0.79060  
0.23684   0.27816   0.33437   0.37713   0.38934  
0.26014   0.28718   0.32010   0.34439   0.37745  
0.24254   0.32338   0.35684   0.42336   0.46553  
0.50367   0.75829   0.86140   1.32782   1.45865  
0.19686   0.20969   0.28569   0.35181   0.35476  
0.22379   0.26877   0.32834   0.35993   0.37212  
0.26796   0.30328   0.33879   0.36372   0.42645  
       -                       -                       -                      -                       -  

  p10       p25       p50       p75       p90      
 
0.27877   0.29965   0.33265   0.37380   0.43743  
0.26946   0.29025   0.32084   0.36912   0.44952  
0.37308   0.40792   0.47515   0.57889   0.70377  
0.29463   0.32093   0.34742   0.37189   0.40783  
0.27419   0.30107   0.34764   0.40276   0.48501  
1.02548   1.23215   1.42434   1.68397   1.88090  
0.35060   0.40664   0.49584   0.57667   0.71575 
0.21619   0.27608   0.34962   0.40083   0.44438  
0.26391   0.29731   0.32371   0.36607   0.40970  
0.29550   0.33246   0.37450   0.42490   0.44401  
0.70983   0.86789   1.04815   1.16888   1.43709  
0.26947   0.29892   0.34027   0.36954   0.43645  
0.26522   0.29245   0.32563   0.36129   0.37621 
       -                      -                       -                      -                       - 
0.15007   0.19408   0.25126   0.32226   0.42722  

  p10       p25       p50       p75       p90    
 
0.28717   0.30899   0.34197   0.38680   0.45988   
0.27032   0.29193   0.32767   0.38004   0.48135   
0.35478   0.39683   0.48654   0.57366   0.73711   
0.30174   0.31932   0.34925   0.37965   0.42129   
0.28059   0.30909   0.34777   0.40370   0.52200   
1.01826   1.23211   1.41549   1.63074   1.80798   
0.34041   0.39474   0.50871   0.60130   0.78289 
0.26885   0.32822   0.36334   0.41277   0.46170   
0.28691   0.31296   0.34077   0.39029   0.44049   
0.29677   0.34183   0.38265   0.41678   0.49123   
0.66348   0.84503   1.00554   1.14020   1.25195   
0.28887   0.31798   0.34485   0.39974   0.45900   
0.23185   0.30988   0.31985   0.35610   0.39592   
        -                       -                      -                       -                       - 
0.14699   0.18797   0.24231   0.30702   0.38448   

 

p10 = percentiel 10   (10% van de verpleegeenheden heeft een FTE/obs kleiner dan of gelijk aan deze waarde)  

p25 = percentiel 25   (25% van de verpleegeenheden heeft een FTE/obs kleiner dan of gelijk aan deze waarde) 

p50 = percentiel 50   (50% van de verpleegeenheden heeft een FTE/obs kleiner dan of gelijk aan deze waarde) 

p75 = percentiel 75   (75% van de verpleegeenheden heeft een FTE/obs kleiner dan of gelijk aan deze waarde) 

p90 = percentiel 90   (90% van de verpleegeenheden heeft een FTE/obs kleiner dan of gelijk aan deze waarde) 
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Tabel 9. Voornaamste percentielen van de kwalificatieridit per dienst 

Dienst MVG1998 MVG2000 MVG2003 
 
 
C 
D 
E 
G 
H* 
I 
M 
S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S9 
Z 

  p10       p25       p50       p75       p90  
                                                 
0.27792   0.30275   0.33654   0.38903   0.45554 

0.26537   0.29247   0.32646   0.38196   0.46822 

0.36812   0.42850   0.49678   0.58542   0.68759 

0.29276   0.31387   0.34865   0.37928   0.41624 

0.28852   0.31162   0.35957   0.41208   0.62663 

0.94752   1.17010   1.40688   1.65688   1.94688 

0.39812   0.45530   0.53923   0.66427   0.79060 

0.23684   0.27816   0.33437   0.37713   0.38934 

0.26014   0.28718   0.32010   0.34439   0.37745 

0.24254   0.32338   0.35684   0.42336   0.46553 

0.50367   0.75829   0.86140   1.32782   1.45865 

0.19686   0.20969   0.28569   0.35181   0.35476 

0.22379   0.26877   0.32834   0.35993   0.37212 

0.26796   0.30328   0.33879   0.36372   0.42645 

       -                       -                       -                      -                       - 

  p10       p25       p50       p75       p90      
 
0.27877   0.29965   0.33265   0.37380   0.43743  

0.26946   0.29025   0.32084   0.36912   0.44952  

0.37308   0.40792   0.47515   0.57889   0.70377  

0.29463   0.32093   0.34742   0.37189   0.40783  

0.27419   0.30107   0.34764   0.40276   0.48501  

1.02548   1.23215   1.42434   1.68397   1.88090  

0.35060   0.40664   0.49584   0.57667   0.71575  

0.21619   0.27608   0.34962   0.40083   0.44438  

0.26391   0.29731   0.32371   0.36607   0.40970  

0.29550   0.33246   0.37450   0.42490   0.44401  

0.70983   0.86789   1.04815   1.16888   1.43709  

0.26947   0.29892   0.34027   0.36954   0.43645  

0.26522   0.29245   0.32563   0.36129   0.37621  
        -                       -                      -                       -                       - 

0.15007   0.19408   0.25126   0.32226   0.42722  

  p10       p25       p50       p75       p90    
 
0.28717   0.30899   0.34197   0.38680   0.45988  

0.27032   0.29193   0.32767   0.38004   0.48135  

0.35478   0.39683   0.48654   0.57366   0.73711  

0.30174   0.31932   0.34925   0.37965   0.42129  

0.28059   0.30909   0.34777   0.40370   0.52200  

1.01826   1.23211   1.41549   1.63074   1.80798  

0.34041   0.39474   0.50871   0.60130   0.78289  

0.26885   0.32822   0.36334   0.41277   0.46170  

0.28691   0.31296   0.34077   0.39029   0.44049  

0.29677   0.34183   0.38265   0.41678   0.49123  

0.66348   0.84503   1.00554   1.14020   1.25195  

0.28887   0.31798   0.34485   0.39974   0.45900  

0.23185   0.30988   0.31985   0.35610   0.39592  
        -                      -                       -                       -                      - 

0.14699   0.18797   0.24231   0.30702   0.38448  

 

p10 = percentiel 10   (10% van de verpleegeenheden heeft een kwalificatieridit kleiner dan of gelijk aan deze waarde)  

p25 = percentiel 25   (25% van de verpleegeenheden heeft een kwalificatieridit kleiner dan of gelijk aan deze waarde) 

p50 = percentiel 50   (50% van de verpleegeenheden heeft een kwalificatieridit kleiner dan of gelijk aan deze waarde) 

p75 = percentiel 75   (75% van de verpleegeenheden heeft een kwalificatieridit kleiner dan of gelijk aan deze waarde) 

p90 = percentiel 90   (90% van de verpleegeenheden heeft een kwalificatieridit kleiner dan of gelijk aan deze waarde) 
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5. Evolutie van de Landelijke Puntenwaarde van enkele zones 

Bij het vergelijken van de tabel met de Landelijke Puntenwaarden in de federale feedback 

financiering van de drie MVG-registratiejaren, valt op dat er kleine fluctuaties zijn in de 

Landelijke Puntenwaarden. Daar het onoverzichtelijk is om de verandering in Landelijke 

Puntenwaarde voor 28 zones tegelijk te bestuderen, zullen we in de volgende alinea’s slechts 

acht zones grondig bestuderen, namelijk zones 8, 9, 12, 19, 20, 24, 25 en 28. Zones 19, 20, 

24, 25 en 28 vormen de zipzones en de keuze van zones 8, 9 en 12 berust op het feit dat deze 

zones samen bijna 60% van de verpleegdagen met klassieke hospitalisatie bevatten. 

Tabel 10 toont aan dat de Landelijke Puntenwaarde van zones 12, 19 en 20 schommelt en dat 

de Landelijke Puntenwaarde van de overige vijf zones een neerwaartse trend vertoont met de 

grootste daling in zones 8 en 28. 

Tabel 10. Landelijke Puntenwaarden van de acht geselecteerde zones 

Zone MVG1998 MVG2000 MVG2003 Trend 

8 0,4227 0,3530 0,3321  

9 0,3768 0,3745 0,3648  

12 0,6672 1,2160 0,9842  

19 1,5001 1,4264 1,4331  

20 1,5751 1,2984 1,4305  

24 1,6863 1,6431 1,6177  

25 1,6895 1,6444 1,6171  

28 1,8201 1,8014 1,6755  

 

De Landelijke Puntenwaarde wordt berekend op basis van de kwalificatiegraad (mediaan van 

de kwalificatieridits) en de mediaan van FTE/obs, maar alleen van de verpleegeenheden met 

vier registratieperioden. Voor de verdere analyse in de onderstaande tabellen worden dus ook 

alleen de verpleegeenheden met vier registratieperioden in rekening gebracht. Meer 

informatie over de berekening van de Landelijke Puntenwaarde van de zones vindt men in het 

begeleidend document ‘Feedback financiering op basis van MVG’s 2003’ (beschikbaar op de 

website van de FOD Volksgezondheid). 

Uit de formule kunnen we afleiden dat de mediaan van de full time equivalenten per patiënt 

meer bijdraagt tot de berekening van de Landelijke Puntenwaarde dan de mediaan van de 

kwalificatieridits (kwalificatiegraad). Bij het bestuderen van tabellen 10 en 11, is duidelijk dat 

de trends van de Landelijke Puntenwaarden de trends van de FTE/obs volgen. 

Tabel 11. Mediaan van de FTE/obs van de geselecteerde zones 

Zone MVG1998 MVG2000 MVG2003 Trend 

8 0,4145 0,3393 0,3208  

9 0,3741 0,3684 0,3555  

12 0,6461 1,1300 0,9151  

19 1,3938 1,3350 1,3383  

20 1,4784 1,2130 1,3353  

24 1,5605 1,5205 1,4995  

25 1,5634 1,5219 1,4988  

28 1,6755 1,6628 1,5508  
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Ter aanvulling op de FTE/obs geven we hieronder in tabel 12 de mediaan van de 

kwalificatieridits (kwalificatiegraad) van de acht opgegeven zones.  

Tabel 12. Mediaan van de kwalificatieridits van de geselecteerde zones 

Zone MVG1998 MVG2000 MVG2003 Trend 

8 0,5406 0,5847 0,5735  

9 0,5147 0,5342 0,5546  

12 0,5673 0,6588 0,6571  

19 0,6572 0,6429 0,6474  

20 0,6348 0,6469 0,6483  

24 0,6662 0,6683 0,6641  

25 0,6662 0,6679 0,6642  

28 0,6779 0,6739 0,6674  

 

Daar de trends van de Landelijke Puntenwaarde de trends van de FTE/obs volgen, zullen we 

vervolgens de verdeling van de FTE/obs in deze acht zones nader bekijken voor de MVG-

registratiejaren 1998, 2000 en 2003, en dit aan de hand van de percentielen.  

In tabel 13 zien we dat voor de zones met een dalende trend in FTE/obs, namelijk zones 8, 9, 

24, 25 en 28, de overeenkomstige percentielen kleiner worden over de registratiejaren heen. 

Uitzondering hierop is zone 9 waarbij percentielen p75 en p90 telkens toenemen over de 

jaren, terwijl de mediaan niet mee evolueert naar grotere waarden. Ook percentiel p90 van 

zone 8 heeft een hogere waarde in 2003 dan in 2000. Hieruit kunnen we afleiden dat alleen de 

hogere waarden van FTE/obs stijgen. 

Uit deze tabel kunnen we dus afleiden dat, voor alle verpleegeenheden samen, een dalende 

trend in de mediaan van FTE/obs doorgaans gepaard gaat met een dalende trend in de 

FTE/obs-waarden. Over de drie registratiejaren heen, vertoont de verdeling van de FTE/obs 

dus een lichte verschuiving naar links, i.e. naar lagere waarden. 

Uit paragraaf 4 konden we afleiden dat de verdeling van FTE/obs voor de diensten geen 

globale trend vertoont over de drie registratiejaren. Hierbij werden echter alle zones samen 

genomen. Bij het beschouwen van de FTE/obs voor enkele zones, zoals uitgevoerd in deze 

paragraaf, kunnen we afleiden dat de verdeling van de FTE/obs van de verpleegeenheden in 

zones 8, 9, 24, 25 en 28 een verschuiving vertoont naar lagere waarden, waardoor de 

Landelijke Puntenwaarden van deze zones een dalende trend vertonen. 
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Tabel 13. Voornaamste percentielen van FTE/obs voor de acht gekozen zones 

Zone MVG1998 MVG2000 MVG2003 
 
 
8 
9 
12 
19 
20 
24 
25 
28 

  p10       p25       p50       p75       p90  
                                                 
0.28715   0.32621   0.41081   0.54081   0.70235 

0.28218   0.31895   0.37106   0.46451   0.53044 

0.36290   0.39152   0.64609   0.91541   1.18595 

0.99764   1.17010   1.39380   1.60974   1.97908 

0.97768   1.05436   1.47843   2.12022   2.12220 

1.26692   1.38822   1.56048   1.72238   1.94396 

1.26692   1.38822   1.56343   1.75132   1.94688 

1.50634   1.55418   1.67553   1.97211   2.19519 

  p10       p25       p50       p75       p90      
 
0.17802   0.24477   0.33191   0.46789   0.60796 

0.23204   0.28361   0.36502   0.47941   0.69435 

0.75696   0.96431   1.13004   1.82261   8.31767 

1.06570   1.19265   1.33503   1.60446   1.87466 

0.62707   1.09737   1.21302   1.77232   2.16187 

1.23400   1.36103   1.52048   1.71966   1.93320 

1.23400   1.36284   1.52193   1.72222   1.93320 

1.42166   1.53801   1.66283   1.85982   1.99248 

  p10       p25       p50       p75       p90    
 
0.16839   0.21988   0.32079   0.45961   0.64342 

0.17295   0.24856   0.35545   0.70248   1.16705 

0.37888   0.77319   0.91513   0.95424   1.12822 

1.08596   1.21511   1.33831   1.53775   1.73170 

1.32715   1.32715   1.32715   1.32715   1.32715 

1.21785   1.31638   1.49948   1.68283   1.86894 

1.21785   1.31579   1.49883   1.68283   1.86894 

1.35553   1.42291   1.55079   1.65829   1.71616 

 

p10 = percentiel 10   (10% van de verpleegeenheden heeft een FTE/obs kleiner dan of gelijk aan deze waarde)  

p25 = percentiel 25   (25% van de verpleegeenheden heeft een FTE/obs kleiner dan of gelijk aan deze waarde) 

p50 = percentiel 50   (50% van de verpleegeenheden heeft een FTE/obs kleiner dan of gelijk aan deze waarde) 

p75 = percentiel 75   (75% van de verpleegeenheden heeft een FTE/obs kleiner dan of gelijk aan deze waarde) 

p90 = percentiel 90   (90% van de verpleegeenheden heeft een FTE/obs kleiner dan of gelijk aan deze waarde) 
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6. De zipzones nader bekeken 

In deze paragraaf vergelijken we het aantal verpleegdagen in de zipzones (zones met een 

intensief zorgprofiel) en de zapzones (zones met een ander zorgprofiel). Vervolgens spitsen 

we ons toe op de zipzones. Van de 28 financieringszones behoren zones 19, 20, 24, 25 en 28 

tot de zipzones. Voor de onderstaande analyses van de verpleegdagen worden alle 

verpleegeenheden in beschouwing genomen aangezien de berekening van de financiering 

rekening houdt met de klassieke verpleegdagen van alle verpleegeenheden, dus ook de 

verpleegeenheden met minder dan 4 registratieperioden. 

6.1 Verdeling van de verpleegdagen over de zip- en zapzones 

Tabel 14 hieronder leert ons dat er in MVG2000 en MVG2003 meer verpleegdagen (alle 

hospitalisatietypes) geregistreerd werden dan in MVG1998. Deze stijging is te wijten aan het 

feit dat in MVG1998 daghospitalisaties nog niet geregistreerd werden. Bij het vergelijken van 

het aantal verpleegdagen in de zip- en zapzones merken we dat het percentage verpleegdagen 

in de zipzones weinig verandert over de jaren heen. Er is slechts een heel lichte tendens tot 

een stijging in het percentage verpleegdagen in de zipzones. 

Tabel 14. Verpleegdagen in de zip- en zapzones (alle hospitalisatietypes) 

Alle 

verpleegdagen 
MVG1998* MVG2000 MVG2003 

        Aantal Percentage       Aantal Percentage       Aantal Percentage 

Zapzones 912217 96,15 949461 96,10 941056 95,49 

Zipzones 36570 3,85 38514 3,90 44430 4,51 

totaal 948787 100,00 987975 100,00 985486 100,00 
 

* in MVG1998 is er geen onderscheid gemaakt in type hospitalisatie daar alle verblijven van het 

klassieke hospitalisatietype  zijn. 

Indien we de klassieke hospitalisaties afzonderlijk bekijken in tabel 15, stellen we vast dat er 

met de jaren een langzame afname is in aantal klassieke verpleegdagen (hospitalisatie H): het 

totaal aantal klassieke verpleegdagen daalt van 948787 dagen in MVG1998 naar 873287 

dagen in MVG2003. De proportie van de klassieke verpleegdagen in de zipzones neemt 

langzaam toe: in MVG2003 bevatten de zipzones 1% meer klassieke verpleegdagen dan in 

MVG1998. 

Tabel 15. Verpleegdagen met klassieke hospitalisatie in de zip- en zapzones 

Klassieke 

verpleegdagen 
MVG1998 MVG2000 MVG2003 

        Aantal Percentage        Aantal Percentage        Aantal Percentage 

Zapzones 912217 96,15 874830 95,81 849243 95,07 

Zipzones 36570 3,85 38244 4,19 44044 4,93 

totaal 948787 100,00 913074 100,00 893287 100,00 
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In tabel 16 worden de klassieke verpleegdagen nog verder onderverdeeld per dienst. De tabel 

bevat per dienst het aantal verpleegdagen in de zip- en zapzones evenals het totaal aantal 

klassieke verpleegdagen. Hieruit kunnen we afleiden dat de C, D en G diensten het grootste 

aantal klassieke verpleegdagen bevatten.  

Tabel 16. Aantal verpleegdagen van klassieke verblijven in zip- en zapzones per dienst 

Dienst MVG1998 MVG2000 MVG2003 
  
  
 C   

 D   

 E   

 G   

 H*  

 I   

 L   

 M   

 MIC  

 NIC  

 S1  

 S2  

 S3  

 S4  

 S5  

 S6  

 S9  

 U  
 Z 
 Overige* 

   Zap      Zip    Totaal 
 
267220     5822    273042  
273016     3835    276851  
 45655      403     46058  
113634     1016    114650  
 55531     1469     57000  
 12969    20495     33464  
   586       90       676  
 52506      483     52989  
   283        2       285  
  4172     2390      6562  
  5471       33      5504  
 21377       16     21393  
 20760      126     20886  
  2570       34      2604  
  2594       23      2617  
  8678        3      8681  
 19906       42     19948  
  1264       94      1358  
    -         -        -   
  4025      194      4219 

   Zap      Zip    Totaal 
 
245063     5182    250245  
253835     3270    257105  
 44755      549     45304  
114009      620    114629  
 59368     1499     60867  
 12741    23618     36359  
   830       53       883  
 50284      402     50686  
   613       10       623  
  4212     2721      6933  
  7126       15      7141  
 24486        7     24493  
 21357       71     21428  
  4756       48      4804  
 18771       19     18790  
  9102        1      9103 
    -         -        -   
  2693      108      2801  
    47        1        48 
   782       50       832 

   Zap      Zip    Totaal 
 
222578     5923    228501  
247750     4359    252109  
 42847      891     43738  
115992      571    116563  
 57634     1578     59212  
 10339    26730     37069  
   849       57       906  
 46972      301     47273  
   733       11       744  
  3653     3120      6773  
  7503       52      7555  
 31005       36     31041  
 21351      106     21457  
  5930       43      5973  
 19005       29     19034  
 10100        7     10107 
    -         -        - 
  4178      171      4349  
   120        2       122 
   704       57       761 

 Totaal 912217    36570    948787 874830    38244    913074 849243    44044    893287 

*Overige = bijvoorbeeld N, OB, .. 

Tabel 17 op de volgende bladzijde bevat per dienst de percentages van de overeenkomstige 

verpleegdagen. Hierbij sommeert per jaar elke rij tot 100%.  

De I dienst bevat het grootste percentage klassieke verpleegdagen in de zipzones, namelijk 

tussen 61% en 72%. Het percentage van de verpleegdagen in de zipzones is ook relatief hoog 

voor de NIC dienst (36% tot 46%). Voor de diensten L en U ligt slechts 4 tot 14% van de 

klassieke verpleegdagen in de zipzones. Voor de overige diensten bevatten de zipzones 

minder dan 3% van de klassieke verpleegdagen.  

Bij het vergelijken van de drie registratiejaren merken we een stijgende trend in het 

percentage klassieke verpleegdagen in de zipzones voor de diensten I en NIC. Tevens stellen 

we vast dat de proportie klassieke verpleegdagen in de zipzones voor de L en U diensten daalt 

tussen MVG1998 en MVG2000, hoewel we hier geen duidelijke verklaring voor kunnen 

geven. Zou het een invloed van de registratie van daghospitalisatie vanaf 2000 kunnen zijn? 
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Tabel 17. Percentage verpleegdagen met klassieke hospitalisatie in zip- en zapzones per dienst  

Dienst MVG1998 MVG2000 MVG2003 
  
  
 C   

 D   

 E   

 G   

 H*  

 I   

 L   

 M   

 MIC  

 NIC  

 S1  

 S2  

 S3  

 S4  

 S5  

 S6  

 S9  

 U  
 Z 
 Overige 

   Zap      Zip  
 
  97.9      2.1 
  98.6      1.4 
  99.1      0.9 
  99.1      0.9 
  97.4      2.6 
  38.8     61.2 
  86.7     13.3 
  99.1      0.9 
  99.3      0.7 
  63.6     36.4 
  99.4      0.6 
  99.9      0.1 
  99.4      0.6 
  98.7      1.3 
  99.1      0.9 
 100.0      0.0 
  99.8      0.2 
  93.1      6.9 
    -        -  
  95.4      4.6 

   Zap      Zip  
 
  97.9      2.1 
  98.7      1.3 
  98.8      1.2 
  99.5      0.5 
  97.5      2.5 
  35.0     65.0 
  94.0      6.0 
  99.2      0.8 
  98.4      1.6 
  60.8     39.2 
  99.8      0.2 
 100.0      0.0 
  99.7      0.3 
  99.0      1.0 
  99.9      0.1 
 100.0      0.0 
    -        - 
  96.1      3.9 
97.9 2.1 

  94.0      6.0 

   Zap      Zip  
 
  97.4       2.6 
  98.3       1.7 
  98.0       2.0 
  99.5       0.5 
  97.3       2.7 
  27.9      72.1 
  93.7       6.3 
  99.4       0.6 
  98.5       1.5 
  53.9      46.1 
  99.3       0.7 
  99.9       0.1 
  99.5       0.5 
  99.3       0.7 
  99.8       0.2 
  99.9       0.1 
    -         - 
  96.1       3.9 
  98.4       1.6 
  92.5       7.5 

 Totaal   96.2      3.8   95.8      4.2   95.1       4.9 

*Overige = bijvoorbeeld N, OB, .. 

6.2 Verdeling van de verpleegdagen met klassieke hospitalisatie over de zipzones 

Hier gaan we verder in detail over de zipzones. Tabel 18 bevat voor de vijf zipzones het 

aantal en het percentage verpleegdagen van klassieke verblijven in bepaalde groepen van 

diensten, namelijk een groep met de C, D, H*, I en E diensten, een groep met de NIC dienst 

en een groep met de overige diensten. Het merendeel van de verpleegdagen bevinden zich in 

zone 19, behalve voor de groep met de overige diensten in MVG1998 waar de meeste 

verpleegdagen zich in zone 20 bevinden.  

Over de drie registratiejaren heen neemt de proportie verpleegdagen in CDH*IE diensten 

progressief toe in zone 28 en neemt het af in de andere zones, vooral in zone 20. Voor de NIC 

dienst stijgt het percentage verpleegdagen van MVG1998 naar MVG2000 in zones 24 en 28 

en daalt het in zones 20 en 25. Tussen MVG2000 en MVG2003 groeit het aandeel 

verpleegdagen in zone 28 ten nadele van de andere zones. Voor de overige diensten neemt 

over de drie registratiejaren heen het percentage verpleegdagen in zones 19 en 24 toe, terwijl 

het afneemt in zone 20. 
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Tabel 18. Aantal en percentage verpleegdagen met klassieke hospitalisatie per zipzone voor de drie groepen van diensten 

MVG1998 MVG2000 

Frequency‚ 
Row Pct  ‚      19‚      20‚      24‚      25‚      28‚  Total 
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ 
CDH*IE   ‚  13616 ‚   4832 ‚   9017 ‚   2252 ‚   2307 ‚  32024 
         ‚  42.52 ‚  15.09 ‚  28.16 ‚   7.03 ‚   7.20 ‚ 
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ 
NIC      ‚   1065 ‚    509 ‚    638 ‚    162 ‚     16 ‚   2390 
         ‚  44.56 ‚  21.30 ‚  26.69 ‚   6.78 ‚   0.67 ‚ 
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ 
Overige  ‚    853 ‚   1143 ‚     95 ‚     59 ‚      6 ‚   2156 
         ‚  39.56 ‚  53.01 ‚   4.41 ‚   2.74 ‚   0.28 ‚ 
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ 
Total       15534     6484     9750     2473     2329    36570 

Frequency‚ 
Row Pct  ‚      19‚      20‚      24‚      25‚      28‚  Total 
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ 
CDH*IE   ‚  14128 ‚   2837 ‚   8868 ‚   1835 ‚   6450 ‚  34118 
         ‚  41.41 ‚   8.32 ‚  25.99 ‚   5.38 ‚  18.90 ‚ 
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ 
NIC      ‚   1201 ‚    169 ‚   1005 ‚     57 ‚    289 ‚   2721 
         ‚  44.14 ‚   6.21 ‚  36.93 ‚   2.09 ‚  10.62 ‚ 
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ 
Overige  ‚    706 ‚    545 ‚     85 ‚     53 ‚     16 ‚   1405 
         ‚  50.25 ‚  38.79 ‚   6.05 ‚   3.77 ‚   1.14 ‚ 
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ 
Total       16035     3551     9958     1945     6755    38244 

MVG2003  

Frequency‚ 
Row Pct  ‚      19‚      20‚      24‚      25‚      28‚  Total 
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ 
CDH*IE   ‚  15419 ‚   2101 ‚   9868 ‚   2111 ‚   9982 ‚  39481 
         ‚  39.05 ‚   5.32 ‚  24.99 ‚   5.35 ‚  25.28 ‚ 
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ 
NIC      ‚   1270 ‚     97 ‚   1082 ‚     33 ‚    638 ‚   3120 
         ‚  40.71 ‚   3.11 ‚  34.68 ‚   1.06 ‚  20.45 ‚ 
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ 
Overige  ‚    921 ‚    336 ‚    133 ‚     39 ‚     14 ‚   1443 
         ‚  63.83 ‚  23.28 ‚   9.22 ‚   2.70 ‚   0.97 ‚ 
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ 
Total       17610     2534    11083     2183    10634    44044 

 

 

* in MVG1998 is er geen onderscheid gemaakt in type hospitalisatie daar alle verblijven van het klassieke hospitalisatietype zijn. 
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Tabel 19 hieronder geeft weer hoe de klassieke verpleegdagen in de zipzones verdeeld zijn 

over de diensten. Hierbij worden zowel het aantal als het percentage verpleegdagen van 

klassieke verblijven gegeven. De percentages per registratiejaar sommeren tot 100%.  

Het totaal aantal verpleegdagen van klassieke verblijven in de zipzones neemt gestadig toe 

over de drie registratiejaren, gaande van 36570 in MVG1998, naar 38244 in MVG2000 tot 

44044 in MVG2003. 

We stellen vast dat de meeste klassieke verpleegdagen in de zipzones tot de dienst I behoren: 

van 56% tot 62% naargelang het jaar. Een noemenswaardig deel van de verpleegdagen 

behoort tot de C dienst (13% tot 16%) en de D dienst (9% tot 11%) en in mindere mate ook 

tot de NIC dienst (ongeveer 7%). De overige diensten bevatten maximum 4% van de 

verpleegdagen. 

De vergelijking van de drie registratiejaren leert ons dat de verdeling van de klassieke 

verpleegdagen over de diensten weinig verandert over de jaren. Er zijn geen bijzonder grote 

schommelingen, behalve bij de I dienst merkt men een toename in de proportie verpleegdagen 

van 56% in MVG1998 naar 62% in MVG2000. Deze toename gaat gepaard met een lichte 

afname bij alle andere diensten. 

Tabel 19. Verpleegdagen met klassieke hospitalisatie in de zipzones per dienst 

Dienst MVG1998 MVG2000 MVG2003 

  
  
 C   

 D   

 E   

 G   

 H*  

 I   

 L   

 M   

 MIC  

 NIC  

 S1  

 S2  

 S3  

 S4  

 S5  

 S6  

 S9  

 U  
 Z 
 Overige 

 Aantal    Percentage 
 
  5822       15.92 
  3835       10.49 
   403        1.10 
  1016        2.78 
  1469        4.02 
 20495       56.04 
    90        0.25 
   483        1.32 
     2        0.01 
  2390        6.54 
    33        0.09 
    16        0.04 
   126        0.34 
    34        0.09 
    23        0.06 
     3        0.01 
    42        0.11 
    94        0.26 
     -         - 
   194        0.53 

 Aantal    Percentage 
 
  5182       13.55 
  3270        8.55 
   549        1.44 
   620        1.62 
  1499        3.92 
 23618       61.76 
    53        0.14 
   402        1.05 
    10        0.03 
  2721        7.11 
    15        0.04 
     7        0.02 
    71        0.19 
    48        0.13 
    19        0.05 
     1        0.00 
     -         - 
   108        0.28 
     1        0.00 
    50        0.13 

 Aantal    Percentage 
 
  5923       13.45 
  4359        9.90 
   891        2.02 
   571        1.30 
  1578        3.58 
 26730       60.69 
    57        0.13 
   301        0.68 
    11        0.02 
  3120        7.08 
    52        0.12 
    36        0.08 
   106        0.24 
    43        0.10 
    29        0.07 
     7        0.02 
     -         - 
   171        0.39 
     2        0.00 
    57        0.12 

 Totaal  36570      100.00  38244      100.00  44044      100.00 

*Overige = bijvoorbeeld N, OB, .. 

6.3 Verdeling van de verpleegeenheden in de zipzones 

In deze paragraaf zijn we geïnteresseerd in het aantal verpleegeenheden per dienst in de 

zipzones (tabel 20). Hiervoor worden enkel de verpleegeenheden met vier registratieperioden 

in beschouwing genomen om overeen te komen met paragrafen 4 en 5. 
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Bij het bestuderen van de absolute cijfers in tabel 20, merken we dat het aantal 

verpleegeenheden in de zipzones kleiner is in MVG2003 dan in MVG1998 en MVG2000. Het 

percentage verpleegeenheden in de zipzones ten opzichte van alle verpleegeenheden (zip- en 

zapzones) onthullen daarentegen dat het aandeel verpleegeenheden in de zipzones relatief 

stabiel blijft over de jaren heen, met een kleine dip in MVG2000 (7,8%). Dit is het gevolg van 

het groter aantal verpleegeenheden in het jaar 2000. 

Het valt onmiddellijk op dat bijna alle verpleegeenheden in de zipzones tot de I dienst 

behoren: 90% in 1998, tegenover 95% in 2000 en 96% in 2003. Diensten C, D en H* hebben 

slechts enkele verpleegeenheden in de zipzones. Het betreft de verborgen intensieve 

verpleegeenheden, of nog, verpleegeenheden met een klein aantal bedden en een intensief 

zorgprofiel maar met een andere kenletter dan I omwille van administratieve redenen. Enkele 

verpleegeenheden van de NIC dienst worden ook in de zipzones geprojecteerd. 

Tabel 20. Verpleegeenheden in de zipzones per dienst 

Dienst MVG1998 MVG2000 MVG2003 

C 6 1 1 

D 5 3 3 

H* 5 1 1 

I 170 181 174 

L 1 0 1 

NIC 2 5 2 

Totaal zip 189 191 182 

Totaal zipzap 2096 2461 2000 

% in zip 9,0% 7,8% 9,1% 

 

6.4 Conclusies 

De resultaten van deze paragraaf leren ons dat er over de drie registratiejaren heen een zeer 

lichte stijging is in het percentage verpleegdagen met klassieke hospitalisatie in de zipzones. 

Per dienst blijft het percentage klassieke verpleegdagen in de zipzones veeleer stabiel, behalve 

voor de I en NIC diensten waar men een stijging waarneemt en in de L en U diensten waar 

men een daling vaststelt. 

Bij het bestuderen van de vijf zipzones afzonderlijk stelt men vast dat de meeste 

verpleegdagen met klassieke hospitalisatie zich in zone 19 bevinden. Men kan over de drie 

registratiejaren heen wel verschuivingen waarnemen tussen de verschillende zipzones. 

Voor elk registratiejaar geldt dat de meeste verpleegdagen met klassieke hospitalisatie in de 

zipzones tot de I dienst behoren, en in mindere mate tot de C, D en NIC diensten. De 

proportie klassieke verpleegdagen in dienst I neemt toe over de drie registratiejaren. Deze 

toename gaat gepaard met een lichte afname bij de andere diensten. 

Verder toont deze paragraaf ook aan dat de proportie verpleegeenheden in de zipzones stabiel 

blijft over de drie registratiejaren en dat nagenoeg alle verpleegeenheden in de zipzones tot de 

I dienst behoren. 
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7. De decielen nader bekeken 

7.1 Evolutie van de decielbreedte 

De limieten van de decielen van de drie financieringsjaren 2004, 2005 en 2006 zijn te vinden 

op de website van de FOD Volksgezondheid: www.health.fgov.be onder de rubrieken 

Gezondheidszorg (bovenaan) – Zorginstellingen (links) – Financiering (links) – Ziekenhuizen 

(rechts). Het betreft hier de volgende financieringsjaren en MVG-registratiejaren: 

- MVG1998 voor het budget van 2004 (FIN2004) 

- MVG2000 voor het budget van 2005 (FIN2005) 

- MVG2003 voor het budget van 2006 (FIN2006) 

In dit document analyseren we de evolutie van de decielbreedte over de voorbije drie 

financieringsjaren. De decielbreedte is het verschil tussen de hoogste en de laagste waarde 

van de deciel. Grafieken 2, 3 en 4 illustreren de decielbreedten voor de financieringsjaren 

2004, 2005 en 2006 van zowel de C D H* I bedden, de E bedden als de intensieve bedden.  

Indien we elk financieringsjaar afzonderlijk bekijken, merken we dat de breedte van de 

middelste decielen weinig varieert, terwijl de breedte van de uiterste decielen veel groter is. 

Dit fenomeen geldt zowel voor de C D H* I bedden (grafiek 2), voor de E bedden (grafiek 3) 

als voor de bedden van intensieve aard (grafiek 4), hoewel voor deciel 1 van de E bedden dit 

minder duidelijk is. Voor de bedden van intensieve aard kent vooral deciel 20 een opvallende 

breedte, hoewel de breedte al vanaf decielen 18 en 19 langzaam begint toe te nemen. 

Bij de vergelijking van de drie financieringsjaren schijnen er geen duidelijke trends te zijn, 

behalve voor de uiterste decielen. Voor de C D H* I bedden en voor de E bedden stellen we 

vast dat deciel 10 breder is in het financieringsjaar 2006 dan in de andere twee 

financieringsjaren, terwijl we geen evolutie vaststellen voor de bedden van intensieve aard. 

De breedte van deciel 1 van de C D H* I bedden gaat in stijgende lijn van 2004 over 2005 tot 

2006. Voor de bedden van intensieve aard is deciel 1 breder in het financieringsjaar 2006 dan 

in de andere twee jaren, terwijl voor de E bedden geen evolutie aanwezig is.  

In de sector leeft al enkele jaren het gerucht dat de decielbreedte afneemt met de tijd, maar 

deze grafieken tonen aan dat dit gerucht niet correct is. 
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Grafiek 2. Evolutie van de decielbreedten voor de C D H* I bedden 

 
Grafiek 3. Evolutie van de decielbreedten voor de E bedden 

 

Grafiek 4. Evolutie van de decielbreedten voor de bedden van intensieve aard 
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7.2 Verdeling van de MVG-punten per ziekenhuis over de decielen 

Hier bestuderen we de verdeling van de MVG-punten per ziekenhuis van het financieringsjaar 

2006 (MVG2003). Een onderscheid wordt gemaakt tussen de CDH*I bedden (grafiek 5), de E 

bedden (grafiek 6) en de bedden van intensieve aard (grafiek 7). De punten worden 

gerangschikt van klein naar groot en de bijkomende punten per bed voor het financieringsjaar 

2006 worden ook geplot.  

De grafieken tonen aan dat de punten zeer langzaam stijgen, vooral voor de ziekenhuizen van 

de middelste zone is er weinig verschil in punten. De ziekenhuizen in de middelste zone 

bevinden zich in de middelste decielen aangezien de verdeling van de ziekenhuizen in 

decielen gebaseerd is op de rangorde van de ziekenhuizen. Dit verklaart waarom de 

decielbreedte tussen de middelste decielen klein is, zoals aangetoond in grafieken 2, 3 en 4.  

De punten van de ziekenhuizen die zich aan de uiteinden bevinden, verschillen meer van 

elkaar. Deze ziekenhuizen bevinden zich in de uiterste decielen. De grotere toename tussen de 

punten wordt dus ook weerspiegeld in de grotere decielbreedte van de uiterste decielen, zoals 

weergegeven in grafieken 2,3 en 4. 

 

Grafiek 5. Evolutie van de punten van de CDH*I bedden 

 

Grafiek 6. Evolutie van de punten van de E bedden 
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Grafiek 7. Evolutie van de punten van de bedden van intensieve aard 

7.3 Verdeling van de ziekenhuisgrootte over de decielen 

In deze paragraaf onderzoeken we hoe de ziekenhuizen verdeeld zijn over de decielen volgens 

het aantal bedden. We illustreren dit aan de hand van de decielen van het financieringsjaar 

2006. We kunnen de ziekenhuizen in de volgende drie klassen verdelen op basis van het 

aantal bedden: 

a) kleine ziekenhuizen: minder dan 250 bedden   25% 

b) middelmatige ziekenhuizen: tussen 250 en 550 bedden 48% 

c) grote ziekenhuizen: meer dan 550 bedden   27% 

Verder maken we een onderscheid tussen de decielen van de CDH*I bedden (grafiek 8), de E 

bedden (grafiek 9) en de bedden met een intensief karakter (grafiek 10).  

De kleine ziekenhuizen komen vooral voor in de lage decielen voor de CDH*I bedden. Dit 

zien we ook voor de bedden van intensieve aard (behalve deciel 15), terwijl voor de E bedden 

de kleine ziekenhuizen gelijkmatig verdeeld zijn over de decielen en dus ook in de hoge 

decielen voorkomen. 

De middelmatige ziekenhuizen komen meer verspreid voor over de decielen. Ze zijn talrijk 

aanwezig in sommige decielen en minder talrijk in andere decielen. Voor de bedden met een 

intensief karakter treft men de middelmatige ziekenhuizen vooral aan in de middelste decielen 

(6 tot 12). 

De grote ziekenhuizen komen ook verspreid voor over de decielen. Voor de CDH*I bedden 

vindt men de meeste grote ziekenhuizen in deciel 9 en voor de E bedden in de uiterste 

decielen (1 en 10). De verspreiding over de decielen van de bedden met een intensief karakter 

is ongelijkmatiger verdeeld. We stellen vast dat een aantal decielen geen ziekenhuizen 

bevatten en dat de grootste aantallen te vinden zijn in decielen 18, 19 en 20.  
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Grafiek 8. Verdeling van de ziekenhuisgrootte over de decielen van de CDH*I bedden (FIN2006) 

 

Grafiek 9. Verdeling van de ziekenhuisgrootte over de decielen van de E bedden (FIN2006) 
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Grafiek 10. Verdeling van de ziekenhuisgrootte over de decielen van de bedden met een intensief 

karakter (FIN2006) 

7.4 Verdeling van het ziekenhuistype over de decielen 

Aan de hand van de decielen van het financieringsjaar 2006, onderzoeken we hier hoe de 

types van de ziekenhuizen verdeeld zijn over de decielen. De ziekenhuizen worden ingedeeld 

in de volgende drie types: 

a) algemene ziekenhuizen      79% 

b) algemene ziekenhuizen met een universitair karakter  15% 

c) universitaire ziekenhuizen       6% 

Merk op dat de gespecialiseerde ziekenhuizen (alleen Sp diensten) en de geriatrische 

ziekenhuizen (G, Sp en Z diensten) niet in rekening gebracht worden. Dit is een gevolg van 

het feit dat deze diensten geen supplementaire punten krijgen op basis van MVG. 

Verder maken we een onderscheid tussen de decielen van de CDH*I bedden (grafiek 11), de 

E bedden (grafiek 12) en de bedden met een intensief karakter (grafiek 13).  

Deze drie grafieken tonen aan dat de algemene ziekenhuizen gelijkmatig verspreid zijn over 

de decielen. Voor de CDH*I bedden zijn de algemene ziekenhuizen minder talrijk in decielen 

7 en 10. Voor de bedden van intensieve aard stellen we ook vast dat de ziekenhuizen minder 

talrijk zijn in de hoge decielen 18 en 19 en dat ze zelfs afwezig zijn in deciel 20. Voor de E 

bedden zijn ze het talrijkst in deciel 1. 

De algemene ziekenhuizen met een universitair karakter zijn veel minder talrijk dan de 

algemene ziekenhuizen en zijn ook minder gelijkmatig verdeeld over de decielen. We zien dat 

voor de CDH*I bedden en de bedden met intensieve aard de grootste aantallen in de hogere 

decielen te vinden zijn, namelijk decielen 7 en 10 (CDH*I) en decielen 18 en 20 (intensief 
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karakter). Voor de E bedden komen de algemene ziekenhuizen met een universitair karakter 

voor zowel in de lage decielen als de hoge decielen.  

De universitaire ziekenhuizen concentreren zich in de hoge decielen voor de CDH*I bedden 

en de bedden van intensieve aard. Voor de E bedden treft men ze aan in decielen 6 en 10, 

maar ook in decielen 1 en 2 (telkens één ziekenhuis).  

 

Grafiek 11. Verdeling van het ziekenhuistype over de decielen van de CDH*I bedden (FIN2006) 

 

Grafiek 12. Verdeling van het ziekenhuistype over de decielen van de E bedden (FIN2006) 
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Grafiek 13. Verdeling van het ziekenhuistype over de decielen van de bedden met een intensief 

karakter (FIN2006) 

7.5 Conclusies 

Uit paragraaf 7.1 kunnen we besluiten dat de breedte van de middelste decielen voor de 

voorbije drie financieringsjaren relatief stabiel blijft. Hierbij is er weinig verschil in 

decielbreedte zowel tussen de decielen onderling als tussen de jaren onderling. We stellen 

vast dat de uiterste decielen opvallend breder zijn, vooral de hoogste decielen. Bovendien 

lijken de hoogste decielen voor de CDH*I bedden en voor de E bedden alsmaar breder te 

worden met de jaren. 

Deze conclusies kunnen we ook trekken uit de MVG-punten na rangschikking in oplopende 

volgorde, zoals aangetoond in paragraaf 7.2. De kleine verschillen in MVG-punten van de 

middelste ziekenhuizen weerspiegelt zich in de smalle middelste decielen. De grotere 

verschillen tussen de ziekenhuizen met de laagste MVG-punten en tussen de ziekenhuizen 

met de hoogste MVG-punten, zijn de oorzaak van de bredere uiterste decielen.  

De verdeling van de ziekenhuisgrootte over de decielen toont aan dat de kleine ziekenhuizen 

zich vooral in de lage decielen bevinden (behalve voor de E bedden) en dat de middelmatige 

en grote ziekenhuizen meer verspreid voorkomen. 

Verder kunnen we besluiten dat de algemene ziekenhuizen gelijkmatig verdeeld zijn over de 

decielen. De algemene ziekenhuizen met een universitair karakter zijn echter niet zo 

gelijkmatig verspreid en de universitaire ziekenhuizen komen vooral voor in de hoge decielen. 
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8. Eindconclusies 

Dit analysedocument toont aan dat het gedeelte van de Minimaal Verpleegkundige Gegevens 

in het globaal budget van acute ziekenhuizen is toegenomen sinds 2005. Er worden ook een 

aantal methoden gegeven hoe men aan de hand van de individuele feedback financiering en 

de federale feedback financiering van meerdere jaren nuttige informatie kan verkrijgen 

omtrent het stijgen of dalen in deciel. 

Verder toont het document aan dat het personeel over de drie registratiejaren heen meer 

gekwalificeerd wordt. Dit is een voortzetting van de trend die al aanwezig was tussen 

MVG1988 en MVG1998. 

Bij het bestuderen van de evolutie van de Landelijke Puntenwaarde van enkele zones stelt 

men vast dat de trends van de Landelijke Puntenwaarden de trends van de medianen van de 

full time equivalenten per patiënt (FTE/obs) volgen. De mediaan van de FTE/obs van de 

zones draagt namelijk het meest bij tot de berekening van de Landelijke Puntenwaarden van 

de zones. 

Het nader onderzoeken van de zipzones leert ons onder andere dat er globaal gezien een lichte 

stijging is in percentage verpleegdagen met klassieke hospitalisatie in de zipzones. Op niveau 

van de diensten blijft het percentage klassieke verpleegdagen in de zipzones relatief stabiel, 

behalve voor de I en NIC diensten waar men een stijging waarneemt. Verder stelt men vast 

dat de meeste klassieke verpleegdagen zich in zone 19 bevinden, maar dat er over de jaren 

verschuivingen zijn tussen de zipzones. Het document toont ook aan dat de meeste 

verpleegdagen met klassieke hospitalisatie en de meeste verpleegeenheden in de zipzones tot 

de I dienst behoren. 

We kunnen ook vaststellen dat de breedte van de middelste decielen voor de voorbije drie 

financieringsjaren 2004, 2005 en 2006 relatief stabiel blijft. De uiterste decielen zijn 

opvallend breder dan de middelste decielen, vooral de hoogste decielen. Bovendien lijken de 

hoogste decielen voor de CDH*I bedden en voor de E bedden alsmaar breder te worden over 

de jaren, terwijl de breedte van de middelste decielen weinig varieert.  

De rangschikking van de ziekenhuizen volgens toenemende MVG-punten toont aan dat de 

punten zeer langzaam stijgen. Uitzondering hierop vormen de ziekenhuizen met de laagste 

punten en de ziekenhuizen met de hoogste punten waarbij het verschil in punten tussen de 

ziekenhuizen groter is. 

Verder hebben we aangetoond dat de kleine ziekenhuizen zich vooral in de lage decielen 

bevinden (behalve voor de E bedden) en dat de middelmatige en grote ziekenhuizen meer 

verspreid voorkomen over de decielen. 

Tenslotte kunnen we besluiten dat de algemene ziekenhuizen gelijkmatig verdeeld zijn over 

de decielen. De algemene ziekenhuizen met een universitair karakter zijn daarentegen niet zo 

gelijkmatig verspreid en de universitaire ziekenhuizen komen vooral voor in de hoge decielen. 
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9. Nuttige informatie 

9.1 referentielijst 

Website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu: 

www.health.fgov.be. Informatie over MVG is te vinden onder de rubrieken Gezondheidszorg 

(bovenaan) – Zorginstellingen (links) – Registratiesystemen (links) – MVG (links) – 

Publicaties (rechts) – Feedbacks en rapporten 
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MVG’s 2003. FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, Brussel, 17 p. 

Beschikbaar op de website www.health.fgov.be. 

 

DELVAUX A., GHESQUIERE A. (2006). Algemene feedback op basis van MVG2003. FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, Brussel, 15 p. Beschikbaar op de 

website www.health.fgov.be. 

 

9.2 Contactpersonen 

Voor verdere inlichtingen en vragen over de feedbacks en de analyses van de Minimaal 

Verpleegkundige Gegevens, kan men Anne Delvaux (Anne.Delvaux@health.fgov.be) en 

Annelies Ghesquiere (Annelies.Ghesquiere@health.fgov.be) contacteren. 

9.3 Overzicht tabellen en grafieken 

In dit document werden een aantal tabellen en grafieken gegeven. Voor een gedeelte hiervan 

werden alleen de verpleegeenheden met vier registratieperioden weerhouden, terwijl voor het 

andere deel alle verpleegeenheden gebruikt werden. De reden hiervoor wordt uitgelegd in de 

desbetreffende paragrafen. 

De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de tabellen en grafieken:  

 Financieringsjaren 
Verpleegeenheden 

met 4 perioden 

Alle 

verpleegeenheden 

Tabellen 1, 2 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 20 
14, 15, 16, 17, 18, 19 

Grafieken  1 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13 

 


