MZG – Globalisatietabellen – Verpleegkundige gegevens – Oktober 2011
Algemene Informatie
Gebruik van de globalisatietabellen
De globalisatietabellen werden opgesteld als bijkomend hulpmiddel voor de ziekenhuizen om hun MZG gegevens
beter te kunnen controleren en analyseren. De verpleegkundige gegevens van de MZG registraties 2008/1 en 2008/2
werden onderworpen aan slechts een beperkt aantal kwaliteitscontroles met als gevolg dat er foutieve of afwijkende
gegevens geregistreerd werden in de databank. Bepaalde waarden in de globalisatietabellen van de verpleegkundige
gegevens kunnen deze anomalieën aan het licht brengen en dus vormen de globalisatietabellen een bijkomend
instrument om de gegevens te controleren.
De globalisatietabellen op de verpleegkundige gegevens bevatten een groot aantal bladzijden. Het doel is om
gedetailleerde informatie te verschaffen aan de ziekenhuizen opdat ze deze gegevens beter zouden kunnen
gebruiken. Het afprinten van alle bladzijden is meestal overbodig. De inhoudstabel laat toe om het document te
overlopen en enkel de nuttige bladzijden af te printen.
Het MZG registratiesysteem
De Minimale Ziekenhuisgegevens of MZG registreren de ziekenhuisactiviteit in Belgische ziekenhuizen en omvatten de
volgende domeinen:
1. Algemene gegevens over de structuur van het ziekenhuis
2. Gegevens in verband met het personeel
3. Administratieve gegevens van de patiënten en hun verblijf
4. Verpleegkundige gegevens
5. Medische gegevens.
De Verpleegkundige Gegevens van de Minimale Ziekenhuisgegevens of VG-MZG vormen een minimale registratieinstrument van de uitgevoerde verpleegkundige interventies. De verpleegkundige interventies worden in alle
verpleegeenheden geregistreerd, behalve de verpleegeenheden met erkende bedindex A, K, T of IB (psychiatrie), OP
(operatiekwartier), U of TU (urgentie).
De VG-MZG is opgebouwd uit 4 hiërarchische niveaus: het eerste niveau bestaat uit 6 VG-MZG domeinen, het tweede
niveau is samengesteld uit 23 klassen en het derde niveau uit 78 items. Het vierde en laatste niveau heeft betrekking
op de coderingsmogelijkheden. De domeinen, klassen en items worden verder in dit document gespecificeerd.
De globalisatietabellen van de verpleegkundige gegevens hebben betrekking tot gegevens van de instelling uit twee
MZG domeinen: de administratieve gegevens van de patiënten en hun verblijf en de verpleegkundige gegevens.
Belangrijk hierbij is te weten dat de gegevens van beide domeinen op een verschillende wijze geregistreerd worden. De
administratieve gegevens van elke opname van een patiënt in het ziekenhuis worden continu bijgehouden, het betreft
dus een continue registratie over het gehele jaar. De verpleegkundige gegevens daarentegen worden enkel
geregistreerd gedurende de eerste 15 opeenvolgende dagen van de registratiemaanden maart, juni, september en
december. In totaal worden de verpleegkundige interventies geregistreerd gedurende 30 dagen per semester, zodat we
over gegevens van 60 dagen per jaar beschikken. De VG-MZG registratie is dus geen continue registratie, maar een
steekproef.
Diepgaande informatie over de MZG registratie is te vinden in de richtlijnen en de bijkomende informatie op de website
van de FOD www.health.belgium.be via de links Gezondheid – Organisatie van de gezondheidszorg -- Ziekenhuizen –
Registratiesystemen – Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG) – Richtlijnen.
Globalisatietabellen
Zoals hierboven reeds vermeld, hebben deze globalisatietabellen betrekking tot de administratieve gegevens van de
patiënten en hun verblijf en de verpleegkundige gegevens in het MZG. De globalisatietabellen worden gemaakt voor
het ziekenhuis per semester (2 perioden van 6 maanden per jaar). Voor de VG-MZG gegevens worden de
registratiedagen van maart en juni verwerkt in de globalisatietabellen van het eerste semester, terwijl de registratiedagen
van september en december worden weergegeven in de globalisatietabellen van het tweede semester.
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In de eerste drie globalisatietabellen worden de volledige MZG registratie en VG-MZG steekproef van het ziekenhuis
vergeleken met elkaar voor bepaalde administratieve gegevens (geslacht, leeftijd en verblijfsduur in de
verpleegeenheden). De volgende tabellen geven een beschrijving van de VG-MZG gegevens met een verdere indeling
per registratiemaand of verpleegeenheid. Bijkomende informatie over campus en bedindex is eveneens te vinden.
De term “volledige MZG registratie” verwijst naar de administratieve gegevens van alle patiënten in het ziekenhuis, per
semester. De term “VGMZG steekproef” is van toepassing op de administratieve gegevens van de patiënten in het
ziekenhuis die minstens 1 dag aanwezig zijn gedurende de registratieperiode van de verpleegkundige gegevens (enkel
op de 2x15 specifieke registratiedagen per semester).
Verpleegkundige zorgperiode
Een verpleegkundige zorgperiode is een deel van het verblijf van de patiënt, waarvan de maximale duur 24 uren is
(hetzij waarvan de duur tussen 0u00 en 23u59 ligt). Verschillende verpleegkundige zorgperiodes kunnen elkaar
opvolgen gedurende dezelfde dag, bijvoorbeeld indien de patiënt van verpleegeenheid verandert.
Het begrip zorgperiode wordt enkel gehanteerd tijdens de VG-MZG registratiedagen. Een verpleegkundige zorgperiode
is verschillend van een observatiedag (zoals gebruikt in de vroegere MVG). Voor een patiëntenverblijf worden de
volgende zorgperiodes afgelijnd:
- De eerste zorgperiode begint bij de opname in het ziekenhuis of voor de aanwezige patiënten om middernacht
van de eerste dag van de VG-MZG registratiemaand.
- Een nieuwe zorgperiode begint bij opname in een andere verpleegeenheid of om middernacht. Dit betekent dat
verschillende zorgperiodes elkaar kunnen opvolgen gedurende eenzelfde registratiedag.
- De laatste zorgperiode eindigt bij ontslag uit het ziekenhuis of om middernacht van de 15 de dag van de VG-MZG
registratiemaand voor de patiënten die nog in het ziekenhuis blijven.
De verpleegkundige zorgperioden van een patiënt worden niet als dusdanig geregistreerd, maar worden afgeleid uit de
verblijven in de verpleegeenheden en de observatiedatum. In het bestand ITEMDIVG worden de verpleegkundige
zorgperioden waarbinnen de verpleegkundige items geregistreerd worden, eenduidig gedefinieerd door de combinatie
van het verblijfsnummer (STAYNUM), het volgnummer van de verpleegeenheid (ORDER_UNIT) en de observatiedatum
(YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV).
Om de duur van een verpleegkundige zorgperiode te bepalen wordt het uur van opname in de verpleegeenheid ook in
beschouwing genomen. Dit gebeurt aan de hand van ORDER_UNIT, A5_DAY_UNIT_IN, A5_HOUR_UNIT_IN en
A5_MIN_UNIT_IN uit het bestand STAYUNIT.
De volgende figuren illustreren hoe de zorgperioden van een patiëntenverblijf worden afgelijnd. Deze slides werden
gepresenteerd op de Informatiesessie MZG op 24 maart 2009.
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Problematiek van verpleegeenheid OPR met volgnummer 99
Omwille van de onzekerheid over de duur van het verblijf in de operatiezaal/recovery bij de geregistreerde
verpleegeenheden OPR met volgnummer 99, worden tijdelijk bepaalde tabellen aangemaakt zonder rekening te houden
met de passages door deze verpleegeenheden. Voor tabellen 3, 4, 5, 6, 9 en 10 worden de verpleegeenheden OPR
met volgnummer 99 buiten beschouwing gelaten. Deze verblijven behouden het origineel volgnummer en uur van
opname in de overige verpleegeenheden. Dit impliceert dat de duur van de zorgperioden van de verpleegeenheden
waarin de patiënt verblijft op de dag van de operatie langer is dan in werkelijkheid. Bij gebruik van verpleegeenheden
OPR met volgnummer 99 weet men namelijk toch niet exact hoe lang de patiënt in de operatiezaal/recovery verbleef.
Deze problematiek betreft slechts enkele ziekenhuizen en wordt alleen toegestaan voor MZG2008 en 2009 aangezien
het gebruik van verpleegeenheden OPR met volgnummer 99 een tijdelijke optie is (zie MZG richtlijnen, administratieve
gegevens, bestand STAYUNIT, veld 5 ORDER_UNIT).
Hoofdkenletter van de verpleegeenheden
Om elke verpleegeenheid snel te identificeren wordt de hoofdkenletter van de verpleegeenheid als suffix aan de code
van de verpleegeenheid toegevoegd. Sommige verpleegeenheden hebben meerdere kenletters. In dit geval
weerspiegelt de hoofdkenletter de kenletter met het grootste aantal bedden voor die verpleegeenheid. In geval van een
gelijk aantal bedden voor verschillende bedindices, wordt de hoofdkenletter in alfabetische volgorde toegewezen,
behalve voor de AKT index die als laatste in rangorde gesitueerd is. Als referentie bevatten bepaalde tabellen de
volledige lijst van bedindices (kenletters) van de verpleegeenheden. Deze lijst geeft alle kenletters van de
verpleegeenheden in dalende volgorde van het aantal bedden.
Beschrijvende maten
Hier volgt een korte uitleg van de beschrijvende maten die gebruikt worden in de globalisatietabellen om de verdeling
van een variabele te beschrijven.
Gemiddelde (Gem): het gemiddelde is een centrummaat en wordt gedefinieerd als het rekenkundig gemiddelde van alle
getallen in een verzameling. Als de verzameling bestaat uit de n elementen x 1, …, xn, dan is het gemiddelde het volgend
getal

Mediaan (Med): de mediaan is ook een centrummaat en is het midden van een gegevensverzameling of verdeling. Met
midden wordt bedoeld de middelste waarde in de verzameling wanneer alle waarden gerangschikt worden van klein
naar groot. Bij een even aantal waarden in een verzameling is er geen midden, maar is de mediaan gelijk aan het
gemiddelde van de twee waarden die om het midden liggen.
Minimum (Min): het minimum is de laagste waarde in een gegevensverzameling.
Maximum (Max): het maximum is de hoogste waarde in een gegevensverzameling
Percentage (%): een percentage of procent aangeduid door het teken % is een honderdste deel van een verzameling.
Men gebruikt procenten om een deel van een groter geheel aan te geven door het geheel op 100 te stellen. Om het
percentage van de waarde a in een verzameling met n elementen te berekenen, gebruikt men de formule:

%

# ( xi

a)

100

n
In deze globalisatietabellen over verpleegkundige gegevens kunnen we het voorbeeld geven van de percentages bij de
Top 25 van de geregistreerde items. Hier werden de percentages op de volgende wijze berekend:
Aantal keer dat itemXXX gescoord werd
%

. 100
Aantal keer dat alle items gescoord werden
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Standaarddeviatie (Std): de standaarddeviatie of standaardafwijking is een maat voor de spreiding van een variabele
en geeft een beeld over de mate waarin de waarden van een verdeling onderling verschillen. Het is gedefinieerd als de
vierkantswortel van het gemiddelde van de kwadraten van de afwijking van de waarden ten opzichte van het
gemiddelde. Men zou kunnen zeggen dat de standaarddeviatie de gemiddelde afwijking is van het gemiddelde. Voor
een verzameling van n elementen x1, …, xn met gemiddelde x berekent men de standaarddeviatie s als volgt:
S

1
n

n

( xi

x )²

i 1

Tabel Aantal fouten per controle
1. Beschrijving van de inhoud van de tabel
Deze tabel geeft een lijst van de controles die een fout produceren.
2. Opmaak van de tabel
Rij net boven de tabel:
„Aantal controles‟: aantal verschillende controles met minstens één
foutmeldingen „ERK‟: erkenningsnummer van het ziekenhuis
„Totaal aantal fouten‟: totaal aantal foutmeldingen voor alle controles samen
Bovenbalk van de tabel:
Kolom 1: 'Severity': graad van ernst van de controle
Kolom 2: 'Controle': code van de controle
Kolom 3: 'Beschrijving': korte beschrijving van de controle
Kolom 4: 'Aantal‟: aantal foutmeldingen van deze controle
3. Opmerkingen
„Aantal controles‟ komt overeen met het aantal verschillende controles die elk minstens één foutmelding genereren.
Elke controle kan meerdere keren in werking treden. Het totaal aantal keer dat alle controles van het domein
„Verpleegkundige Gegevens‟ in werking getreden zijn, wordt vermeld onder „Totaal aantal fouten‟.
Er bestaan drie niveaus van severity voor de controles:
- Controles van severity 1 komen overeen met blokkerende fouten die absoluut verbeterd moeten worden.
- Controles van severity 2 verwijzen naar niet blokkerende fouten. De niet blokkerende fouten moeten nagekeken
worden en getoetst worden aan de realiteit. Indien de gegevens de reële situatie weergeven, dan moeten ze niet
worden aangepast. Indien de input niet strookt met de werkelijkheid, dan is aanpassing vereist.
- Controles van severity 3 verwijzen naar waarschuwingen. Ze vestigen de aandacht op waarden die onjuist zouden
kunnen zijn. Verbetering is niet noodzakelijk vereist, het betreft waarschuwingen. Deze gegevens moeten enkel
verbeterd worden als ze de reële situatie niet weerspiegelen.

Tabel Volledig of waarschijnlijk incompatibele items
1. Beschrijving van de inhoud van de tabel
Deze tabel geeft een lijst van de controles die een fout produceren voor de incompatibele items. De controles op de
items die volledig incompatibel zijn, hebben severity 1 en de controles op de items die waarschijnlijk incompatibel zijn,
hebben severity 2.
2. Opmaak van de tabel
Bovenbalk van de tabel:
Kolom 1: 'Controle': code van de controle
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Kolom 2: 'Severity': graad van ernst van de controle
Kolom 3: 'Beschrijving': korte beschrijving van de controle
Kolom 4: 'Aantal‟: aantal foutmeldingen van deze controle

Tabel Items verplicht of waarschijnlijk samen te coderen
1. Beschrijving van de inhoud van de tabel
Deze tabel geeft een lijst van de controles die een fout genereren voor de items die samen gecodeerd moeten worden.
De controles op de items die verplicht zijn samen gecodeerd te worden, hebben severity 1. De controles op de items
die waarschijnlijk samen gecodeerd moeten worden, hebben severity 2.
2. Opmaak van de tabel
Bovenbalk van de tabel:
Kolom 1: 'Controle': code van de controle
Kolom 2: 'Severity': graad van ernst van de controle
Kolom 3: 'Beschrijving': korte beschrijving van de controle
Kolom 4: 'Aantal‟: aantal foutmeldingen van deze controle

Tabel Onmogelijke of onwaarschijnlijke score van een item
1. Beschrijving van de inhoud van de tabel
De tabel geeft een lijst van de controles die een fout genereren voor de score van de items. De controles op onmogelijke
scores hebben severity 1 en de controles op onwaarschijnlijk items hebben severity 2.
2. Opmaak van de tabel
Bovenbalk van de tabel:
Kolom 1: 'Controle': code van de controle
Kolom 2: 'Severity': graad van ernst van de controle
Kolom 3: 'Beschrijving': korte beschrijving van de controle
Kolom 4: 'Aantal‟: aantal foutmeldingen van deze controle

Tabel 1 Verdeling volgens geslacht per verpleegeenheid
1. Beschrijving van de tabel
Deze tabel geeft per verpleegeenheid de verdeling van het geslacht van de geregistreerde patiënten weer in aantal en
percentage. Deze gegevens worden samengevat voor de VG-MZG steekproefregistratie (patiënten aanwezig in het
ziekenhuis gedurende beide VG-MZG registratieperioden van 15 dagen) en voor de volledige MZG registratie (alle
patiënten aanwezig in de MZG registratie van het ziekenhuis voor het huidig semester).
2. Opmaak van de tabel
Linkerbalk van de tabel:
Kolom 1: code campus
Kolom 2: code van de verpleegeenheid met in suffix de
hoofdkenletter Kolom 3: lijst van de bedindexen (kenletters) op
de verpleegeenheid
De bovenbalk van de tabel:
Kolom 4: VG-MZG steekproefregistratie (patiënten minstens één keer gezien in een VG-MZG
registratiemaand) Kolom 4a: aantal en percentage mannelijke patiënten (N en %)
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Kolom 4b: aantal en percentage vrouwelijke patiënten (N en %)
Kolom5: volledige MZG registratie
Kolom 5a: aantal en percentage mannelijke patiënten (N en %)
Kolom 5b: aantal en percentage vrouwelijke patiënten (N en %)
3. Opmerkingen
Voor het geslacht zijn de volgende codes toegelaten:
0 Onbepaalbaar (wanneer er bij de geboorte onduidelijkheid is over het geslacht van
de pasgeborene)
1 Mannelijk
2 Vrouwelijk
3 Veranderd
In deze tabel worden enkel de resultaten weergegeven voor de mannelijke en vrouwelijke patiënten. De patiënten met
een onbepaalbaar of veranderd geslacht worden niet in rekening gebracht bij de berekening van de percentages omdat
hun frequentie verwaarloosbaar klein is. De percentages mannen en vrouwen binnen eenzelfde verpleegeenheid
sommeren in de tabel tot 100% zowel voor MZG als voor VG-MZG.
Een patiënt kan opgenomen worden op meerdere verpleegeenheden gedurende zijn verblijf. In dat geval wordt hij in
rekening gebracht op elke verpleegeenheid waar hij heeft verbleven. Gedurende eenzelfde verblijf in het ziekenhuis,
wordt de patiënt slechts één keer in beschouwing genomen bij elke verpleegeenheid waar hij/zij verblijft, zelfs indien de
patiënt meerdere zorgperioden heeft op eenzelfde verpleegeenheid.
Indien de patiënt daarentegen meerdere keren opgenomen werd in het ziekenhuis gedurende eenzelfde semester met
telkens een nieuw verblijfsnummer, dan wordt de patiënt voor elk afzonderlijk verblijf in het ziekenhuis opgenomen in
deze tabel. In dit geval wordt de patiënt meermaals in eenzelfde verpleegeenheid in rekening gebracht, indien deze
patiënt opgenomen werd in diezelfde verpleegeenheid tijdens meerdere verblijven.
Tot de volledige MZG registratie behoren alle verblijven in de MZG registratie van het ziekenhuis voor het huidig
semester, inclusief het gedeelte van het verblijf dat het begin van het huidig semester voorafgaat (1 januari of 1 juli),
zoals het geval is voor verblijven met een opnamedatum in het vorig semester, gekenmerkt door A2_HOSPTYPE_FAC
= N in het vorig semester.
Tot de VG-MZG steekproefregistratie behoren de verblijven van de patiënten die aanwezig zijn in het ziekenhuis op
minstens 1 dag van de registratieperioden van de verpleegkundige gegevens (2x15 dagen per semester). Voor deze
patiënten wordt het volledige verblijf in de MZG registratie voor dit semester in rekening gebracht, dus inclusief het
gedeelte van het verblijf in de verpleegeenheden die de VG-MZG registratieperiode(n) voorafgaan of volgen.
Voor de verpleegeenheden met bedindex M, MI en OB wordt een onderscheid gemaakt tussen de pasgeborenen (tot 7
dagen oud) en de andere patiënten. De pasgeborenen worden in de tabel aangeduid met de afkorting “Pasgeb”.
4. Gebruikte bestanden en velden
Bestand STAYHOSP
Velden:
CODE_AGR,
YEAR_REGISTR,
PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
A2_YEAR_HOSP_IN,
A2_MONTH_HOSP_IN,
A2_DAY_HOSP_IN,
A2_YEAR_HOSP_OUT,
A2_MONTH_HOSP_OUT,
A2_DAY_HOSP_OUT, A2_CODE_INDIC_AGE en A2_CODE_SEX
Bestand STAYUNIT
Velden:
CODE_AGR, YEAR_REGISTR,
PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
CODE_CAMPUS,
CODE_UNIT,
A5_YEAR_UNIT_IN,
A5_MONTH_UNIT_IN,
A5_HOUR_UNIT_IN en A5_MIN_UNIT_IN

ORDER_UNIT,
A5_DAY_UNIT_IN,

Bestand UNITINDX
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX en
S4_NUMBER_BED
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Tabel 2 Verdeling van de leeftijd per verpleegeenheid
1. Beschrijving van de tabel
Deze tabel geeft per verpleegeenheid de verdeling van de leeftijd van de patiënten weer. De leeftijd wordt uitgedrukt in
jaren. Hierbij wordt het totaal aantal patiënten gegeven en vervolgens wordt de leeftijdsverdeling beschreven aan de
hand van de mediaan, het gemiddelde, het minimum en het maximum. Deze waarden worden gegeven zowel voor de
VG-MZG steekproef (patiënten aanwezig in het ziekenhuis gedurende beide VG-MZG registratieperioden van 15 dagen)
als voor de volledige MZG registratie (alle patiënten aanwezig in de MZG registratie van het ziekenhuis voor het huidig
semester).
2. Opmaak van de tabel
Linkerbalk van de tabel:
Kolom 1: code campus
Kolom 2: code van de verpleegeenheid met in suffix de
hoofdkenletter
Kolom 3: lijst van de bedindexen (kenletters) op de
verpleegeenheid
De bovenbalk van de tabel:
Kolom4: VG-MZG steekproefregistratie
Kolom 4a: „N‟: totaal aantal
patiënten
Kolom 4b: „Med‟: mediaan van de leeftijd
Kolom 4c: „Gem‟: gemiddelde leeftijd
Kolom 4d: „Min‟: minimum leeftijd
Kolom 4e: „Max‟: maximum leeftijd
Kolom 5: volledige MZG registratie
Kolom 5a: „N‟: totaal aantal
patiënten
Kolom 5b: „Med‟: mediaan van de leeftijd
Kolom 5c: „Gem‟: gemiddelde leeftijd
Kolom 5d: „Min‟: minimum leeftijd
Kolom 5e: „Max‟: maximum leeftijd
3. Opmerkingen
De leeftijd wordt steeds in jaren weergegeven en wordt berekend als het verschil van het geboortejaar van de patiënt
min het registratiejaar.
In deze tabel worden alle patiënten opgenomen, dus ook de patiënten met een onbepaalbaar geslacht (code 0) en de
patiënten die van geslacht veranderd zijn (code 3).
Een patiënt kan opgenomen worden op meerdere verpleegeenheden gedurende zijn verblijf. In dat geval wordt hij in
rekening gebracht op elke verpleegeenheid waar hij heeft verbleven. Gedurende eenzelfde verblijf in het ziekenhuis,
wordt de patiënt slechts één keer in beschouwing genomen bij elke verpleegeenheid waar hij/zij verblijft, zelfs indien de
patiënt meerdere zorgperioden heeft op eenzelfde verpleegeenheid. Indien de patiënt daarentegen meerdere keren
opgenomen werd in het ziekenhuis gedurende eenzelfde semester met telkens een nieuw verblijfsnummer, dan wordt
de patiënt voor elk afzonderlijk verblijf in het ziekenhuis opgenomen in deze tabel. In dit geval wordt de patiënt
meermaals in eenzelfde verpleegeenheid in rekening gebracht, indien deze patiënt opgenomen werd in diezelfde
verpleegeenheid tijdens meerdere verblijven.
Tot de volledige MZG registratie behoren alle verblijven in de MZG registratie van het ziekenhuis voor het huidig
semester, inclusief het gedeelte van het verblijf dat het begin van het huidig semester voorafgaat (1 januari of 1 juli),
zoals het geval is voor verblijven met een opnamedatum in het vorig semester, gekenmerkt door A2_HOSPTYPE_FAC
= N in het vorig semester.
Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen
Dienst Datamanagement

7 / 21

MZG – Globalisatietabellen – Verpleegkundige gegevens – Oktober 2011
Tot de VG-MZG steekproefregistratie behoren de verblijven van de patiënten die aanwezig zijn in het ziekenhuis op
minstens 1 dag van de registratieperioden van de verpleegkundige gegevens (2x15 dagen per semester). Voor deze
patiënten wordt het volledige verblijf in de MZG registratie voor dit semester in rekening gebracht, dus inclusief het
gedeelte van het verblijf in de verpleegeenheden die de VG-MZG registratieperiode(n) voorafgaan of volgen.
Voor de verpleegeenheden met bedindex M, MI en OB wordt een onderscheid gemaakt tussen de pasgeborenen (tot 7
dagen oud) en de andere patiënten. De pasgeborenen worden in de tabel aangeduid met de afkorting “Pasgeb”.
4. Gebruikte bestanden en velden
Bestand PATHOSPI
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, PATNUM en A1_YEAR_BIRTH
Bestand STAYHOSP
Velden:
CODE_AGR,
YEAR_REGISTR,
PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
A2_YEAR_HOSP_IN,
A2_MONTH_HOSP_IN,
A2_DAY_HOSP_IN,
A2_YEAR_HOSP_OUT,
A2_MONTH_HOSP_OUT,
A2_DAY_HOSP_OUT, A2_CODE_INDIC_AGE en PATNUM
Bestand STAYUNIT
Velden:
CODE_AGR, YEAR_REGISTR,
PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
CODE_CAMPUS,
CODE_UNIT,
A5_YEAR_UNIT_IN,
A5_MONTH_UNIT_IN,
A5_HOUR_UNIT_IN en A5_MIN_UNIT_IN

ORDER_UNIT,
A5_DAY_UNIT_IN,

Bestand UNITINDX
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX en
S4_NUMBER_BED

Tabel 3 Verdeling van de verblijfsduur per verpleegeenheid
1. Beschrijving van de tabel
De tabel geeft per verpleegeenheid de verdeling van de verblijfsduur in een verpleegeenheid (uitgedrukt in dagen) weer.
Het betreft hier niet de totale verblijfsduur van de patiënt in het ziekenhuis, maar wel de verblijfsduur van de patiënt in
elke verpleegeenheid (zie punt 3 bij de opmerkingen voor meer informatie). De tabel voorziet het aantal verblijven
waarop deze berekeningen van toepassing zijn, de gemiddelde verblijfsduur en de som van de duur van alle verblijven.
Deze beschrijvende gegevens worden weergegeven voor de VG-MZG steekproef (patiënten aanwezig in het ziekenhuis
gedurende de twee VG-MZG registratieperioden van 15 dagen) en voor de volledige MZG registratie (alle patiënten
aanwezig in de MZG registratie van het ziekenhuis voor het huidig semester).
2. Opmaak van de tabel
Linkerbalk van de tabel:
Kolom 1: code campus
Kolom 2: code van de verpleegeenheid met in suffix de
hoofdkenletter
Kolom 3: lijst van de bedindexen (kenletters) op de
verpleegeenheid
Bovenbalk van de tabel:
Kolom4: VG-MZG steekproefregistratie
Kolom 4a: „N‟: aantal verblijven waarop de gegevens werden berekend
Kolom 4b: „Gem‟: gemiddelde verblijfsduur
Kolom 4c: „Tot‟: som van de verblijfsduur
Kolom 5: volledige MZG registratie
Kolom 5a: „N‟: aantal verblijven waarop de gegevens werden berekend
Kolom 5b: „Gem‟: gemiddelde verblijfsduur
Kolom 5c: „Tot‟: som van de verblijfsduur
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3. Opmerkingen
De verblijfsduur wordt steeds uitgedrukt in dagen.
Een patiënt kan opgenomen worden op meerdere verpleegeenheden gedurende zijn verblijf. In dat geval wordt hij in
rekening gebracht op elke verpleegeenheid waar hij heeft verbleven. Gedurende eenzelfde verblijf in het ziekenhuis,
wordt de patiënt slechts één keer in beschouwing genomen bij elke verpleegeenheid waar hij/zij verblijft, zelfs indien de
patiënt meerdere zorgperioden heeft op eenzelfde verpleegeenheid. Indien de patiënt daarentegen meerdere keren
opgenomen werd in het ziekenhuis gedurende eenzelfde semester met telkens een nieuw verblijfsnummer, dan wordt
de patiënt voor elk afzonderlijk verblijf in het ziekenhuis opgenomen in deze tabel. In dit geval wordt de patiënt
meermaals in eenzelfde verpleegeenheid in rekening gebracht, indien deze patiënt opgenomen werd in diezelfde
verpleegeenheid tijdens meerdere verblijven.
Voor de berekening van de verblijfsduur in een verpleegeenheid wordt voor elk verblijf de som van de duur van alle
deelverblijven in die verpleegeenheid gemaakt. Dit komt neer op de som van de duur van alle zorgperiodes in die
verpleegeenheid per patiëntenverblijf. Deze som wordt uitgedrukt in uren en vervolgens per verpleegeenheid
omgerekend naar dagen. Zo bekomt men per patiëntenverblijf één verblijfsduur voor elke verpleegeenheid waarop de
patiënt heeft verbleven.
Tot de volledige MZG registratie behoren alle verblijven in de MZG registratie van het ziekenhuis voor het huidig
semester, inclusief het gedeelte van het verblijf dat het begin van het huidig semester voorafgaat (1 januari of 1 juli),
zoals het geval is voor die verblijven met een opnamedatum in het vorig semester en A2_HOSPTYPE_FAC = N in het
vorig semester. Bij de berekening van de verblijfsduur in een verpleegeenheid voor de niet-beëindigde verblijven (met
A2_HOSPTYPE_FAC = N, F of M) wordt het einde van het verblijf in de laatste verpleegeenheid arbitrair vastgelegd op
23:59:59 op de laatste dag van het semester (dus 30 juni voor semester 1 en 31 december voor semester 2).
Tot de VG-MZG steekproefregistratie behoren de verblijven van de patiënten die aanwezig zijn in het ziekenhuis op
minstens 1 dag van de registratieperioden van de verpleegkundige gegevens (2x15 dagen per semester). Voor deze
patiënten wordt het volledige verblijf in de MZG registratie voor dit semester in rekening gebracht, inclusief het gedeelte
van het verblijf in de verpleegeenheden die de VG-MZG registratieperiode(n) voorafgaan of volgen. Voor de berekening
van de verblijfsduur in de verpleegeenheden wordt dus elke verpleegeenheid van het volledige verblijf in de MZG
registratie van dit semester in rekening gebracht.
Voor elke verpleegeenheid berekent men vervolgens het aantal verblijven, de gemiddelde verblijfsduur en de som van
de duur van alle verblijven over alle patiënten die in de verpleegeenheid opgenomen werden.
Voor de verpleegeenheden met bedindex M, MI en OB wordt een onderscheid gemaakt tussen de pasgeborenen (tot 7
dagen oud) en de andere patiënten. De pasgeborenen worden in de tabel aangeduid met de afkorting “Pasgeb”.
In deze tabel worden de passages in verpleegeenheden OPR met volgnummer 99 buiten beschouwing gelaten. Voor
de berekeningen behouden deze verblijven het origineel volgnummer en uur van opname in de overige
verpleegeenheden.
4. Gebruikte bestanden en velden
Bestand STAYHOSP
Velden:
CODE_AGR,
YEAR_REGISTR,
PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
A2_YEAR_HOSP_IN,
A2_MONTH_HOSP_IN, A2_DAY_HOSP_IN,
A2_YEAR_HOSP_OUT, A2_MONTH_HOSP_OUT, A2_DAY_HOSP_OUT en A2_CODE_INDIC_AGE
Bestand STAYUNIT
Velden:
CODE_AGR, YEAR_REGISTR,
PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
ORDER_UNIT,
CODE_CAMPUS,
CODE_UNIT,
A5_YEAR_UNIT_IN,
A5_MONTH_UNIT_IN,
A5_DAY_UNIT_IN,
A5_HOUR_UNIT_IN en A5_MIN_UNIT_IN
Bestand UNITINDX
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX en
S4_NUMBER_BED
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Tabel 4 Aantal verpleegkundige zorgperiodes per registratiedag en verpleegeenheid
1. Beschrijving van de tabel
De tabel geeft per verpleegeenheid het aantal verpleegkundige zorgperiodes voor elke registratiedag. Een verdere
opdeling is voorzien voor de twee VG-MZG registratiemaanden. Hierbij wordt telkens het totaal aantal zorgperiodes
gegeven over de 15 registratiedagen heen.
2. Opmaak van de tabel
Linkerbalk van de tabel:
Kolom 1: code campus
Kolom 2: code van de verpleegeenheid met in suffix de
hoofdkenletter Kolom 3: lijst van de bedindexen (kenletters) op
de verpleegeenheid
Bovenbalk van de tabel (voor elke registratiemaand):
Kolom 4: „N‟: totaal aantal zorgperiodes voor de registratiemaand
Kolommen 5 - 19: totaal aantal zorgperiodes per registratiedag (1ste tot 15e van de maand) met indicatie van een
weekdag (WK) of weekenddag (WE)
3. Opmerkingen
Een zorgperiode is gedefinieerd bij de algemene informatie in het begin van dit document (zie algemene informatie).
Merk op dat indien een patiënt gedurende zijn verblijf verschillende keren opgenomen wordt in eenzelfde
verpleegeenheid, dan worden hier verschillende verpleegkundige zorgperiodes gecreëerd voor deze verpleegeenheid.
Bovendien begint op middernacht ook een nieuwe zorgperiode, zelfs wanneer de patiënt op dezelfde verpleegeenheid
verblijft. Elk van deze zorgperiodes voor eenzelfde verpleegeenheid worden afzonderlijk opgenomen bij de
berekeningen.
Voor de verpleegeenheden met bedindex M, MI en OB wordt een onderscheid gemaakt tussen de pasgeborenen (tot 7
dagen oud) en de andere patiënten. De pasgeborenen worden in de tabel aangeduid met de afkorting “Pasgeb”.
In deze tabel worden de passages in verpleegeenheden OPR met volgnummer 99 buiten beschouwing gelaten. Voor
de berekeningen behouden deze verblijven het origineel volgnummer en uur van opname in de overige
verpleegeenheden.
4. Gebruikte bestanden en velden
Bestand STAYHOSP
Velden:
CODE_AGR,
A2_MONTH_HOSP_IN,
A2_DAY_HOSP_OUT

YEAR_REGISTR,
A2_DAY_HOSP_IN,

PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
A2_YEAR_HOSP_IN,
A2_YEAR_HOSP_OUT,
A2_MONTH_HOSP_OUT
en

Bestand STAYUNIT
Velden:
CODE_AGR, YEAR_REGISTR,
PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
CODE_CAMPUS,
CODE_UNIT,
A5_YEAR_UNIT_IN,
A5_MONTH_UNIT_IN,
A5_HOUR_UNIT_IN en A5_MIN_UNIT_IN

ORDER_UNIT,
A5_DAY_UNIT_IN,

Bestand UNITINDX
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX en
S4_NUMBER_BED
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Tabel 5 Verdeling van verpleegkundige zorgperiodes in functie van hun duur (<24u of =24u)
per verpleegeenheid
1. Beschrijving van de tabel
De tabel geeft per verpleegeenheid het aantal en percentage verpleegkundige zorgperiodes van minder dan 24 uren en
het aantal en percentage verpleegkundige zorgperiodes van 24 uren. De gegevens worden afzonderlijk weergegeven
voor de twee VG-MZG registratiemaanden. Hierbij wordt telkens het totaal aantal zorgperiodes (ongeacht de duur)
gegeven.
2. Opmaak van de tabel
Linkerbalk van de tabel:
Kolom 1: code campus
Kolom 2: code van de verpleegeenheid met in suffix de
hoofdkenletter
Kolom 3: lijst van de bedindexen (kenletters) op de
verpleegeenheid
Bovenbalk van de tabel (voor elke registratiemaand):
Kolom 4: „Totaal‟: totaal aantal zorgperiodes
Kolom 5: „<24u‟: zorgperiodes waarvan de duur minder dan 24 uren is
Kolom 5a: „N‟: aantal zorgperiodes
Kolom 5b: „%‟: percentage zorgperiodes
Kolom 6: „=24u‟: zorgperiodes van 24 uren
Kolom 6a: „N‟: aantal zorgperiodes
Kolom 6b: „%‟: percentage zorgperiodes
3. Opmerkingen
Het totaal aantal verpleegkundige zorgperiodes, per verpleegeenheid en per registratiemaand, weergegeven in kolom
„Totaal‟ van deze tabel komt overeen met het totaal aantal in kolom „N‟ van tabel 4.
In deze tabel worden de passages in verpleegeenheden OPR met volgnummer 99 buiten beschouwing gelaten. Voor
de berekeningen behouden deze verblijven het origineel volgnummer en uur van opname in de overige
verpleegeenheden.
4. Gebruikte bestanden en velden
Bestand STAYHOSP
Velden:
CODE_AGR,
A2_MONTH_HOSP_IN,
A2_DAY_HOSP_OUT

YEAR_REGISTR,
A2_DAY_HOSP_IN,

PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
A2_YEAR_HOSP_IN,
A2_YEAR_HOSP_OUT,
A2_MONTH_HOSP_OUT
en

Bestand STAYUNIT
Velden:
CODE_AGR, YEAR_REGISTR,
PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
CODE_CAMPUS,
CODE_UNIT,
A5_YEAR_UNIT_IN,
A5_MONTH_UNIT_IN,
A5_HOUR_UNIT_IN en A5_MIN_UNIT_IN

ORDER_UNIT,
A5_DAY_UNIT_IN,

Bestand UNITINDX
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX en
S4_NUMBER_BED
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Tabel 6 Verdeling van het aantal geregistreerde items per zorgperiode per verpleegeenheid
1. Beschrijving van de tabel
Deze tabel geeft per verpleegeenheid de verdeling van het aantal items die gescoord werden gedurende een
zorgperiode. Het totaal aantal verpleegkundige zorgperiodes per verpleegeenheid is gegeven en vervolgens wordt de
verdeling van de items samengevat aan de hand van de mediaan, het gemiddelde, de standaarddeviatie, het minimum
en het maximum. Deze informatie wordt voor beide VG-MZG registratiemaanden gegeven.
2. Opmaak van de tabel
Linkerbalk van de tabel:
Kolom 1: code campus
Kolom 2: code van de verpleegeenheid met in suffix de
hoofdkenletter
Kolom 3: lijst van de bedindexen (kenletters) op de
verpleegeenheid
Bovenbalk van de tabel (voor elke registratiemaand):
Kolom 4: „N‟: het totaal aantal items geregistreerd in de verpleegeenheid
Kolom 5: „Med‟: mediaan van het aantal geregistreerde items per zorgperiode
Kolom 6: „Gem‟: gemiddeld aantal geregistreerde items per zorgperiode
Kolom 7: „Std‟: standaarddeviatie van het aantal geregistreerde items per
zorgperiode Kolom 8: „Min‟: minimum aantal geregistreerde items per
zorgperiode
Kolom 9: „Max‟: maximum aantal geregistreerde items per zorgperiode
3. Opmerkingen
Gedetailleerde informatie over de verpleegkundige zorgperiodes is gegeven in het begin van dit document (zie
Algemene Informatie). Indien eenzelfde patiënt gedurende zijn verblijf meerdere keren opgenomen werd in eenzelfde
verpleegeenheid, dan heeft deze patiënt meerdere zorgperiodes voor deze verpleegeenheid. Bovendien wordt er op
middernacht ook een nieuwe zorgperiode gecreëerd ook al blijft de patiënt op dezelfde verpleegeenheid. Elk van deze
zorgperiodes in eenzelfde verpleegeenheid worden afzonderlijk opgenomen in de berekeningen per verpleegeenheid.
Een item kan maximaal eenmaal geregistreerd worden per verpleegkundige zorgperiode.
Voor de verpleegeenheden met bedindex M, MI en OB wordt een onderscheid gemaakt tussen de pasgeborenen (tot 7
dagen oud) en de andere patiënten. De pasgeborenen worden in de tabel aangeduid met de afkorting “Pasgeb”.
In deze tabel worden de passages in verpleegeenheden OPR met volgnummer 99 buiten beschouwing gelaten. Voor
de berekeningen behouden deze verblijven het origineel volgnummer en uur van opname in de overige
verpleegeenheden.
4. Gebruikte bestanden en velden
Bestand ITEMDIVG
Velden: CODE_AGR, STAYNUM, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV
N1_CODE_ITEMDIVG

en

Bestand STAYHOSP
Velden:
CODE_AGR,
YEAR_REGISTR,
PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
A2_YEAR_HOSP_IN,
A2_MONTH_HOSP_IN,
A2_DAY_HOSP_IN,
A2_YEAR_HOSP_OUT,
A2_MONTH_HOSP_OUT,
A2_DAY_HOSP_OUT en A2_CODE_INDIC_AGE
Bestand STAYUNIT
Velden:
CODE_AGR, YEAR_REGISTR,
PERIOD_REGISTR,
STAYNUM,
CODE_CAMPUS,
CODE_UNIT,
A5_YEAR_UNIT_IN,
A5_MONTH_UNIT_IN,
A5_HOUR_UNIT_IN en A5_MIN_UNIT_IN
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Bestand UNITINDX
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX en
S4_NUMBER_BED

Tabel 7 Top 25 van de geregistreerde items per campus
1. Beschrijving van de tabel
Tabel 7 geeft de top 25 van de meest geregistreerde items per campus voor de twee VG-MZG registratiemaanden.
Hierbij wordt in aantal en percentage weergegeven hoe vaak elk item gescoord werd, voor het geheel van alle
zorgperiodes per campus. Het percentage wordt berekend ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde items per
campus gedurende de VG-MZG registratiemaand.
2. Opmaak van de tabel
Linkerbalk van de tabel:
Kolom 1: code campus
Kolom 2: rang van het item (1= de meest frequent
geregistreerde item) Kolom 3: alfanumerieke code van
het VG-MZG item Kolom 4: korte beschrijving van het
item
Bovenbalk van de tabel (voor elke registratiemaand):
Kolom 5: „N‟: aantal keren dat het item gescoord werd (frequentie)
Kolom 6: „%‟: percentage van de frequentie van het item ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde items
voor de campus
3. Opmerkingen
Gedetailleerde informatie over de verpleegkundige zorgperiodes is gegeven in het begin van dit document (zie
Algemene Informatie). Indien eenzelfde patiënt gedurende zijn verblijf meerdere keren opgenomen werd in eenzelfde
verpleegeenheid, dan heeft deze patiënt meerdere zorgperiodes voor deze verpleegeenheid. Bovendien wordt er op
middernacht ook een nieuwe zorgperiode gecreëerd ook al blijft de patiënt op dezelfde verpleegeenheid. Elk van deze
zorgperiodes in eenzelfde verpleegeenheid worden afzonderlijk opgenomen in deze berekeningen.
Een item kan maximaal eenmaal geregistreerd worden per verpleegkundige zorgperiode.
De items zijn gerangschikt in stijgende frequentie en het meest frequente item krijgt rang 1. Indien twee items eenzelfde
aantal keren gescoord werden, dan is de rang van beide items gelijk aan het gemiddelde van de twee opeenvolgende
rangen die de items zouden gehad hebben. Bijvoorbeeld: item a werd 200 keren gescoord en komt het meest voor ->
item a heeft rang 1. Items b en c werden beide 150 keren gescoord, maar in plaats van rang 2 en rang 3 toe te kennen
aan de items, krijgen beide items rang 2,5. Item d werd 100 keren gescoord en krijgt hierbij rang 4, enz.
De tabel geeft de top 25 van de meest geregistreerde items, maar indien er in de instelling minder dan 25 verschillende
items geregistreerd werden, dan eindigt de ranking bij het aantal verschillende items die gescoord werden.
4. Gebruikte bestanden en velden
Bestand ITEMDIVG
Velden: CODE_AGR, STAYNUM, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV en
N1_CODE_ITEMDIVG
Bestand STAYUNIT
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT en CODE_CAMPUS
Bestand UNITINDX
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX en
S4_NUMBER_BED
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Tabel 8 Top 10 van de geregistreerde items per verpleegeenheid
1. Beschrijving van de tabel
Deze tabel geeft per verpleegeenheid de top 10 van de meest geregistreerde items voor de twee VG-MZG
registratiemaanden. Hierbij wordt in aantal en percentage weergegeven hoe vaak elk item gescoord werd, voor het
geheel van alle zorgperiodes per verpleegeenheid. Het percentage werd berekend ten opzichte van het totaal aantal
geregistreerde items per verpleegeenheid gedurende de VG-MZG registratiemaand.
2. Opmaak van de tabel
Linkerbalk van de tabel:
Kolom 1: code campus
Kolom 2: code van de verpleegeenheid met in suffix de hoofdkenletter
Kolom 3: lijst van de bedindexen (kenletters) op de
verpleegeenheid Kolom 4: rang van de items (1= meest
frequent geregistreerde item) Kolom 5: alfanumerieke
code van het VG-MZG item Kolom 6: korte beschrijving
van het item
Bovenbalk van de tabel (voor elke registratiemaand):
Kolom 7: „N‟: aantal keren dat het item gescoord werd (frequentie)
Kolom 8: „%‟: percentage van de frequentie van het item ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde items per
verpleegeenheid
3. Opmerkingen
Gedetailleerde informatie over de verpleegkundige zorgperiodes is gegeven in het begin van dit document (zie
Algemene Informatie). Indien eenzelfde patiënt gedurende zijn verblijf meerdere keren opgenomen werd in eenzelfde
verpleegeenheid, dan heeft deze patiënt meerdere zorgperiodes voor deze verpleegeenheid. Bovendien wordt er op
middernacht ook een nieuwe zorgperiode gecreëerd ook al blijft de patiënt op dezelfde verpleegeenheid. Elk van deze
zorgperiodes in eenzelfde verpleegeenheid worden afzonderlijk opgenomen in deze berekeningen.
Een item kan maximaal eenmaal geregistreerd worden per verpleegkundige zorgperiode.
De items zijn gerangschikt in stijgende frequentie en het meest frequente item krijgt rang 1. Indien twee items eenzelfde
aantal keren gescoord werden, dan is de rang van beide items gelijk aan het gemiddelde van de twee opeenvolgende
rangen die de items zouden gehad hebben. Bijvoorbeeld: item a werd 200 keren gescoord en komt het meest voor ->
item a heeft rang 1. Items b en c werden beide 150 keren gescoord, maar in plaats van rang 2 en rang 3 toe te kennen
aan de items, krijgen beide items rang 2,5. Item d werd 100 keren gescoord en krijgt hierbij rang 4, enz.
De tabel geeft de top 10 van de meest geregistreerde items per verpleegeenheid, maar indien er in de verpleegeenheid
minder dan 10 verschillende items geregistreerd werden, dan eindigt de ranking bij het aantal verschillende items die
gescoord werden.
4. Gebruikte bestanden en velden
Bestand ITEMDIVG
Velden: CODE_AGR, STAYNUM, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV en
N1_CODE_ITEMDIVG
Bestand STAYUNIT
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT en CODE_CAMPUS
Bestand UNITINDX
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX en
S4_NUMBER_BED
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Tabel 9 Percentage geregistreerde items binnen elk VG-MZG domein per verpleegeenheid
1. Beschrijving van de tabel
De tabel geeft per verpleegeenheid het percentage geregistreerde items binnen elk VG-MZG domein. Voor elk domein
wordt het percentage geregistreerde items berekend ten opzichte van het maximum aantal geregistreerde items
mogelijk op de verpleegeenheid, dit wil zeggen ten opzichte van het product van het aantal verpleegkundige
zorgperiodes met het aantal items in het domein. Voor eenzelfde verpleegeenheid sommeren de percentages dus niet
tot 100% aangezien de percentages weergeven hoe groot het aandeel geregistreerde items is binnen elk domein. De
berekeningen worden afzonderlijk uitgevoerd voor de twee VG-MZG registratieperioden.
2. Opmaak van de tabel
Linkerbalk van de tabel:
Kolom 1: code campus
Kolom 2: code van de verpleegeenheid met in suffix de
hoofdkenletter Kolom 3: lijst van de bedindexen (kenletters) op
de verpleegeenheid
Bovenbalk van de tabel (voor elke registratiemaand):
Kolom 4: domein 1 - zorg bij de elementair fysiologische functies
Kolom 4a: ‟N Max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 24 (het aantal items in
domein 1)
Kolom 4b: „%‟: percentage geregistreerde items op de verpleegeenheid
Kolom 5: domein 2 - zorg bij Complex fysiologische functies
Kolom 5a: ‟N Max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 28 (het aantal
items in domein 2)
Kolom 5b: „%‟: percentage geregistreerde items op de verpleegeenheid Kolom 6: domein 3 - gedrag
Kolom 6a: ‟N Max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 7 (het aantal
items in domein 3) Kolom 6b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de
verpleegeenheid Kolom 7: domein 4 - veiligheid
Kolom 7a: ‟N Max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 7 (het aantal items in domein
4)
Kolom 7b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de
verpleegeenheid Kolom 8: domein 5 - gezin en familie
Kolom 8a: ‟N Max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 6 (het aantal items in
domein 5)
Kolom 8b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid
Kolom 9: domein 6 - gezondheidszorgbeleid
Kolom 9a: ‟N Max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 6 (het aantal items in
domein 6)
Kolom 9b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid
3. Opmerkingen
Gedetailleerde informatie over de verpleegkundige zorgperiodes is gegeven in het begin van dit document (zie
Algemene Informatie). Indien eenzelfde patiënt gedurende zijn verblijf meerdere keren opgenomen werd in eenzelfde
verpleegeenheid, dan heeft deze patiënt meerdere zorgperiodes voor deze verpleegeenheid. Bovendien wordt er op
middernacht ook een nieuwe zorgperiode gecreëerd ook al blijft de patiënt op dezelfde verpleegeenheid. Elk van deze
zorgperiodes in eenzelfde verpleegeenheid worden afzonderlijk opgenomen in deze berekeningen.
Een item kan maximaal eenmaal geregistreerd worden per verpleegkundige zorgperiode.
Het maximum mogelijke aantal geregistreerde items voor een verpleegeenheid voor een domein is gelijk aan het aantal
items in het domein (zie hieronder) vermenigvuldigd met het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid. Het totaal
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aantal verpleegkundige zorgperiodes op een verpleegeenheid is weergegeven in tabel 4 (kolom N) en tabel 5 (kolom
Totaal).
De zes domeinen van de VG-MZG registratie:
Aantal items:
domein 1: elementair fysiologische functies
24
Interventies gericht op de ondersteuning van de functionele gezondheidstoestand
domein 2: complexe fysiologische functies
28
Interventies gericht op de ondersteuning van homeostatische en regulerende processen
domein 3: gedrag
7
Interventies gericht op de ondersteuning van het psychosociale functioneren en van veranderingen in de levensstijl
domein 4: veiligheid
7
Interventies gericht op de ondersteuning van de bescherming tegen letsel en schade
domein 5: gezin en familie
6
Interventies gericht op de ondersteuning van gezin en familie
domein 6: gezondheidszorgbeleid
6
Interventies gericht op de ondersteuning van een optimaal gebruik van zorgvoorzieningen.
Voor de verpleegeenheden met bedindex M, MI en OB wordt een onderscheid gemaakt tussen de pasgeborenen (tot 7
dagen oud) en de andere patiënten. De pasgeborenen worden in de tabel aangeduid met de afkorting “Pasgeb”.
In deze tabel worden de passages in verpleegeenheden OPR met volgnummer 99 buiten beschouwing gelaten. Voor
de berekeningen behouden deze verblijven het origineel volgnummer en uur van opname in de overige
verpleegeenheden.
4. Gebruikte bestanden en velden
Bestand ITEMDIVG
Velden: CODE_AGR, STAYNUM, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV en
N1_CODE_ITEMDIVG
Bestand STAYHOSP
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM en A2_CODE_INDIC_AGE
Bestand STAYUNIT
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT en CODE_CAMPUS
Bestand UNITINDX
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX en
S4_NUMBER_BED

Tabel 10 Percentage geregistreerde items binnen elke VG-MZG klasse per verpleegeenheid
1. Beschrijving van de tabel
De tabel geeft per verpleegeenheid het percentage geregistreerde items binnen elke VG-MZG klasse. Per klasse wordt
het percentage geregistreerde items berekend ten opzichte van het maximum aantal geregistreerde items mogelijk op
de verpleegeenheid, dit wil zeggen ten opzichte van het product van het aantal verpleegkundige zorgperiodes met het
aantal items in de klasse. Voor eenzelfde verpleegeenheid sommeren de percentages dus niet tot 100% aangezien de
percentages weergeven hoe groot het aandeel geregistreerde items is binnen elke klasse. Voor elke VG-MZG
registratiemaand wordt een aparte tabel aangemaakt.
2. Opmaak van de tabel
Linkerbalk van de tabel:
Kolom 1: code campus
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Kolom 2: code van de verpleegeenheid met in suffix de
hoofdkenletter
Kolom 3: lijst van de bedindexen (kenletters) op de
verpleegeenheid
Bovenbalk van de tabel (voor elke registratiemaand):
Kolom 4: klasse A - bevorderen van activiteiten en lichaamsbeweging
Kolom 4a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 1 (het aantal
items in klasse A)
Kolom 4b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid
Kolom 5: klasse B - zorg voor uitscheiding
Kolom 5a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 6 (het aantal
items in klasse B)
Kolom 5b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid Kolom
6: klasse C - zorg voor de mobiliteit
Kolom 6a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 3 (het aantal items in klasse C)
Kolom 6b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid
Kolom 7: klasse D - zorg voor voeding
Kolom 7a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 5 (het aantal items in
klasse D)
Kolom 7b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid
Kolom 8: klasse E - bevorderen van lichamelijk comfort
Kolom 8a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 4 (het aantal items in klasse E)
Kolom 8b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de
verpleegeenheid Kolom 9: klasse F - ondersteunen van de persoonlijke zorg
Kolom 9a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 5 (het aantal items in
klasse F)
Kolom 9b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid
Kolom 10: klasse G - zorg voor de elektrolytenbalans en het zuur-base-evenwicht
Kolom 10a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 5 (het aantal items in
klasse G)
Kolom 10b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid
Kolom 11: klasse H - zorg bij geneesmiddelengebruik
Kolom 11a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 5 (het aantal items in
klasse H)
Kolom 11b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid
Kolom 12: klasse I - neurologische zorg
Kolom 12a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 2 (het aantal items in
klasse I)
Kolom 12b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid
Kolom 13: klasse K - zorg voor de ademhaling
Kolom 13a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 3 (het aantal
items in klasse K)
Kolom 13b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid
Kolom 14: klasse L - huid- en wondverzorging
Kolom 14a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 5 (het aantal items in klasse L)
Kolom 14b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de
verpleegeenheid
Kolom 15: klasse M - temperatuurregeling
Kolom 15a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 1 (het aantal items in klasse M)
Kolom 15b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de
verpleegeenheid
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Kolom 16: klasse N - zorg voor de weefseldoorbloeding
Kolom 16a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 7 (het aantal items in klasse N)
Kolom 16b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid
Kolom 17: klasse O - gedragstherapie
Kolom 17a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 2 (het aantal items in
klasse O)
Kolom 17b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid
Kolom 18: klasse P - cognitieve therapie
Kolom 18a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 1 (het aantal items in klasse P)
Kolom 18b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid
Kolom 19: klasse Q - bevorderen van de communicatie
Kolom 19a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 1 (het aantal items in klasse Q)
Kolom 19b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid
Kolom 20: klasse R - ondersteunen bij probleemhantering
Kolom 20a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 1 (het aantal
items in klasse R)
Kolom 20b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid
Kolom 21: klasse S - patiëntenvoorlichting
Kolom 21a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 2 (het aantal
items in klasse S)
Kolom 21b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid
Kolom 22: klasse V - risicobestrijding
Kolom 22a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 7 (het aantal
items in klasse V)
Kolom 22b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid Kolom
23: klasse W - zorg rondom geboorte
Kolom 23a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 5 (het aantal
items in klasse W)
Kolom 23b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid Kolom
24: klasse X - zorg voor gezin en familie
Kolom 24a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 1 (het aantal
items in klasse X)
Kolom 24b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid Kolom
25: klasse Y - bemiddeling in de zorg
Kolom 25a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 2 (het aantal
items in klasse Y)
Kolom 25b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid
Kolom 26: klasse Z - beheer van zorgvoorzieningen & informatiebeheer
Kolom 26a: ‟N max‟: product van het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid met 4 (het aantal items in
klasse Z)
Kolom 26b: „%‟: percentage items geregistreerd tijdens de zorgperiodes op de verpleegeenheid
3. Opmerkingen
Gedetailleerde informatie over de verpleegkundige zorgperiodes is gegeven in het begin van dit document (zie
Algemene Informatie). Indien eenzelfde patiënt gedurende zijn verblijf meerdere keren opgenomen werd in eenzelfde
verpleegeenheid, dan heeft deze patiënt meerdere zorgperiodes voor deze verpleegeenheid. Bovendien wordt er op
middernacht ook een nieuwe zorgperiode gecreëerd ook al blijft de patiënt op dezelfde verpleegeenheid. Elk van deze
zorgperiodes in eenzelfde verpleegeenheid worden afzonderlijk opgenomen in deze berekeningen.
Een item kan maximaal eenmaal geregistreerd worden per verpleegkundige zorgperiode.
Het maximum mogelijke aantal geregistreerde items voor een verpleegeenheid voor een klasse is gelijk aan het aantal
items in de klasse (zie hieronder) vermenigvuldigd met het aantal zorgperiodes op de verpleegeenheid (kolom ‟N max‟).
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Het totaal aantal verpleegkundige zorgperiodes op een verpleegeenheid is weergegeven in tabel 4 (kolom N) en tabel
5 (kolom Totaal).
Merk op dat indien voor alle verpleegeenheden samen gedurende alle zorgperiodes er geen enkel item van een
bepaalde klasse gescoord werd, dan komt deze VG-MZG klasse niet voor in de tabel. Het zou dus kunnen dat het aantal
VG-MZG klassen opgesomd in de tabel kleiner is dan 23. Alle items behorende tot die ontbrekende klasse(n) zullen
bijgevolg terug te vinden zijn in tabel 11 bij de overeenkomstige registratiemaand.
De 23 klassen van de VG-MZG registratie:
Aantal items:
Domein 1: Elementair fysiologische functies …………………………………………………….....................24
Klasse A: bevorderen van activiteiten en lichaamsbeweging
1
Klasse B: zorg voor uitscheiding
6
Klasse C: zorg voor de mobiliteit
3
Klasse D: zorg voor voeding
5
Klasse E: bevorderen van lichamelijk comfort
4
Klasse F: ondersteunen van de persoonlijke zorg
5
Domein 2: Complexe fysiologische functies…………………………………………………………………….28
Klasse G: zorg voor de elektrolytenbalans en het zuur-base-evenwicht
5
Klasse H: zorg bij geneesmiddelengebruik
5
Klasse I: neurologische zorg
2
Klasse K: zorg voor de ademhaling
3
Klasse L: huid- en wondverzorging
5
Klasse M: temperatuurregeling
1
Klasse N: zorg voor de weefseldoorbloeding
7
Domein 3: Gedrag ………………………………………………………………………………………………..…7
Klasse O: gedragstherapie
2
Klasse P: cognitieve therapie
1
Klasse Q: bevorderen van de communicatie
1
Klasse R: ondersteunen bij probleemhantering
1
Klasse S: patiëntenvoorlichting
2
Domein 4: Veiligheid ………………………………………………………………………………………………..7
Klasse V: risicobestrijding
7
Domein 5: Gezin en familie ……………………………………………………………………………………......6
Klasse W: zorg rondom geboorte
5
Klasse X: zorg voor gezin en familie
1
Domein 6: Gezondheidszorgbeleid …………………………………………………………………………….....6
Klasse Y: bemiddeling in de zorg
2
Klasse Z: beheer van zorgvoorzieningen & informatiebeheer
4
Voor de verpleegeenheden met bedindex M, MI en OB wordt een onderscheid gemaakt tussen de pasgeborenen (tot 7
dagen oud) en de andere patiënten. De pasgeborenen worden in de tabel aangeduid met de afkorting “Pasgeb”.
In deze tabel worden de passages in verpleegeenheden OPR met volgnummer 99 buiten beschouwing gelaten. Voor
de berekeningen behouden deze verblijven het origineel volgnummer en uur van opname in de overige
verpleegeenheden.
4. Gebruikte bestanden en velden
Bestand ITEMDIVG
Velden: CODE_AGR, STAYNUM, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV en
N1_CODE_ITEMDIVG
Bestand STAYHOSP
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM en A2_CODE_INDIC_AGE
Bestand STAYUNIT
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT en CODE_CAMPUS
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Bestand UNITINDX
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX en
S4_NUMBER_BED

Tabel 11 Lijst van de niet-geregistreerde items per campus
1. Beschrijving van de tabel
Deze tabel geeft een lijst van alle alfanumerieke codes van de items die niet gescoord werden in de campussen van het
ziekenhuis. Er wordt een verdere onderverdeling gemaakt per registratiemaand en per VG-MZG domein. De items staan
in alfabetische volgorde volgens hun alfanumerieke code.
2. Opmaak van de tabel
Kolom 1: code campus
Kolom 2: VG-MZG registratiemaand
Kolom 3: VG-MZG domein
Kolom 4: lijst van de items (alfanumerieke code)
3. Opmerkingen
Geen opmerkingen.
4. Gebruikte bestanden en velden
Bestand ITEMDIVG
Velden: CODE_AGR, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV en N1_CODE_ITEMDIVG
Bestand STAYUNIT
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT en CODE_CAMPUS
Bestand UNITINDX
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR en CODE_CAMPUS

Tabel 12 Lijst van de niet-geregistreerde items per verpleegeenheid
1. Beschrijving van de tabel
Deze tabel geeft een lijst van alle alfanumerieke codes van de items die niet gescoord werden in de verpleegeenheden
van het ziekenhuis. Er wordt een verdere onderverdeling gemaakt tussen de twee VG-MZG registratiemaanden en
tussen de VG-MZG domeinen. De items staan in alfabetische volgorde volgens hun alfanumerieke code.
2. Opmaak van de tabel
Kolom 1: code campus
Kolom 2: VG-MZG registratiemaand
Kolom 3: code van de verpleegeenheid met in suffix de hoofdkenletter
Kolom 4: lijst van de bedindexen (kenletters) op de verpleegeenheid
Kolom 5: VG-MZG domein
Kolom 6: lijst van de items (alfanumerieke code)
3. Opmerkingen
Geen opmerkingen.
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4. Gebruikte bestanden en velden
Bestand ITEMDIVG
Velden: CODE_AGR, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV en N1_CODE_ITEMDIVG
Bestand STAYUNIT
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT en CODE_CAMPUS
Bestand UNITINDX
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS en CODE_UNIT
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