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0. Linken tussen de bestanden 
 

SU  SI  DR 

H01  H01  H01 

H02  H02  H02 

H03  H03  H03 

H04  H04  H04 

H05 1, n                1 H05 1            1, n H05 

H06  H06  H06 

H07  H07 
 

H07 

H08  H08  H08 

H09  H09  H09 

H10  H10  H10 

H11  H11  H11 

H12  H12  H12 

SU01  SI02  DR01 

SU02  SI03  DR02 

SU03  SI04  DR03 

…  …  … 

 
In bovenstaand schema staan de sleutelvelden (primary keys) van de bestanden rood en 
schuin. Sleutelvelden zijn variabelen waarvan de combinatie het record binnen een bepaald 
bestand uniek maakt: elke combinatie van deze velden mag binnen het bestand slechts één 
keer voorkomen. Dit wordt gecontroleerd tijdens de technische controles bij het opladen van de 
bestanden in Portahealth. Bij fouten stopt het opladen met de vermelding TECHNISCHE 
CONTROLES: PRIMARY KEYS NOK. Dit wil dan zeggen dat ofwel één van de sleutelvelden 
leeg is of dat er dubbels voorkomen. 
 

Legende bij de tabellen in de punten 1.3., 2.3. en 3.3. 
 
M / O 
M = Mandatory, verplicht in te vullen veld 
P = Optioneel, geen verplicht in te vullen veld tenzij anders vermeld in de richtlijnen 
 
F / V 
F = Fixed, het veld heeft een vaste lengte. Dit wordt bij elk betrokken veld gepreciseerd 
V = Variabel, de lengte heeft een minimale en een maximale lengte. Dit wordt bij elk betrokken 
veld gepreciseerd. 
 
C / N / ND2 / D 
C = Character, in dit veld kunnen cijfers en letters ingevuld worden. 
N = Numeriek, in dit veld kunnen enkel cijfers ingevuld worden. 
ND2 = Numeriek met verplicht 2 cijfers na het decimale punt. 
D = Datum, die volgens het formaat DDMMJJJJ ingevuld moet worden (2 posities voor de dag, 
2 posities voor de maand en 4 posities voor het jaar).
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1. Algemene kenmerken van de instelling (SI) 
 

1.1. Naam 
 
XXX-P-VERS-SI-YYYY-P.TXT 
 
Voorbeeld:  
 
001-P-1.0-SI-2019-1.TXT 
 

1.2. Inhoud 
 
In dit bestand vinden we alle informatie over de identiteit van de instelling, met name algemene 
gegevens, gegevens over samenwerkingsverbanden en over de erkende diensten binnen de 
instelling. 
 
Deze gegevens worden per semester geregistreerd en geven de toestand op 30/6 en 31/12 
van het betrokken registratiejaar weer. 
 

1.3. Indeling 
 
Dit bestand moet juist één record bevatten. 
 
Rood en schuin = sleutelveld 

Veldnummer Veldnaam Omschrijving M / O F / 
V 

C / N / ND2 / 
D 

Lengte 

Veld 1 H01 Toepassing: type psychiatrie M F N  2 

# # #         

Veld 2 H02 Identificatiecode van de instelling, 
toegekend door de FOD VVVL 

M F C 3 

# # #         

Veld 3 H03 Gegevensniveau M V N  1 - 2 

# # #         

Veld 4 H04 Gegevenstype M V N  1 - 2 

# # #         

Veld 5 H05 Jaar waarop de gegevens 
betrekking hebben 

M F N  4 

# # #         

Veld 6 H06 Statistische periode waarop de 
gegevens betrekking hebben 

M F N  1 

# # #         

Veld 7 H07 Identificatienummer van de patiënt,  
toegekend door instelling 

O V C 0 - 13 

# # #         

Veld 8 H08 Volgnummer medisch-psychiatrisch 
verblijf/ 

O V N  0 - 3 

# # #         

Veld 9 H09 Code lange duur O V N  0 - 1 

# # #         

Veld 10 H10 Filler O V N  0 - 7 

# # #         
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Veld 11 H11 Erkenningsnummer, toegekend 
door de erkennende overheid 

M F C 3 

# # #         

Veld 12 H12 Versie MPG O V N  1 - 2 

# # #         

Veld 13 SI02 Naam van de verantwoordelijke van 
de M.P.G.-registratie 

O V C 0 - 25 

# # #         

Veld 14 SI03 Erkenningsnummer partner 1 in het  
samenwerkingsverband voor BeWo 

O V C 0 - 6 

# # #         

Veld 15 SI04 Erkenningsnummer partner 2 in het  
samenwerkingsverband voor BeWo 

O V C 0 - 6 

# # #         

Veld 16 SI05 Erkenningsnummer partner 3 in het  
samenwerkingsverband voor BeWo 

O V C 0 - 6 

# # #         

Veld 17 SI06 Erkenningsnummer partner 4 in het 
samenwerkingsverband voor BeWo 

O V C 0 - 6 

# # #         

Veld 18 SI07 Erkenningsnummer partner 5 in het 
samenwerkingsverband voor BeWo 

O V C 0 - 6 

# # #         

Veld 19 SI08 Erkenningsnummer partner 6 in het 
samenwerkingsverband voor BeWo 

O V C 0 - 6 

# # #         

Veld 20 SI09 NIS-code van de gemeente van de 
zetel van het regionaal 
overlegplatform 

O F N   0 of 5 

# # #         

Veld 21 SI10 Aantal erkende bedden onder 
kenletter A 

O V N  0 - 3 

# # #         

Veld 22 SI11 Aantal erkende plaatsen onder 
kenletter A1 

O V N  0 - 3 

# # #         

Veld 23 SI12 Aantal erkende bedden onder 
kenletter A2 

O V N  0 - 3 

# # #         

Veld 24 SI13 Aantal erkende bedden onder 
kenletter K 

O V N  0 - 3 

# # #         

Veld 25 SI14 Aantal erkende plaatsen onder 
kenletter K1 

O V N  0 - 3 

# # #         

Veld 26 SI15 Aantal erkende bedden onder 
kenletter K2 

O V N  0 - 3 

# # #         

Veld 27 SI16 Aantal erkende bedden onder 
kenletter T en / of TG en / of S6 

O V N  0 - 3 

# # #         

Veld 28 SI17 Aantal erkende plaatsen onder 
kenletter T1 

O V N  0 - 3 
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# # #         

Veld 29 SI18 Aantal erkende bedden onder 
kenletter T2 

O V N  0 - 3 

# # #         

Veld 30 SI19 Aantal erkende bedden onder 
kenletter TFB 

O V N  0 - 3 

# # #         

Veld 31 SI20 Aantal erkende bedden onder 
kenletter TFP 

O V N  0 - 3 

# # #         

Veld 32 SI21 Aantal erkende bedden onder 
kenletter I1 

O V N  0 - 3 

# # #         

 

1.4. Beschrijving van de velden en de toegelaten waarden 
 

H01 / Toepassing: type psychiatrie 
 
Sleutelveld  
Vast formaat: 2 cijfers 
 
Deze code geeft weer om welk type instelling het gaat. 
 
Tabel 1-1: toegelaten waarden type psychiatrie 
 

Code Omschrijving 

71 Psychiatrisch ziekenhuis (PZ) 

72 Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) 

 

H02 / Identificatiecode van de instelling, toegekend door de FOD VVVL 
 
Sleutelveld  
Vast formaat: 3 karakters (meestal cijfers) 
 
De FOD Volksgezondheid bepaalt voor elke instelling afzonderlijk de waarde voor dit veld. Dit 
is niet het erkenningsnummer dat door de erkennende overheid toegekend wordt (zie veld 
H11). 
 
Voor een PAAZ-afdeling wordt steeds de identificatiecode van het algemeen ziekenhuis 
gebruikt. 
 

H03 / Gegevensniveau 
 
Verplicht veld 
Minimale lengte: 1 cijfer 
Maximale lengte: 2 cijfers 
 
Tabel 1-2: mogelijke waarden voor het veld H03 
 

Code Omschrijving 

1 Gegevens op niveau instelling 

2 Gegevens op niveau kenletter van de behandeldienst 

3 Gegevens op niveau leefeenheid 

4 Gegevens op niveau medisch-psychiatrisch verblijf 
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Tabel 1-3: mogelijke waarden, per bestand, voor het veld H03 
 

Code  Bestand 

1 SI 

2 DR 

3 SU 

3 ST 

4 IP 

4 MA 

4 MT 

4 ID 

4 MD 

4 SP 

 
In dit bestand moet steeds de waarde #1# ingevuld worden: het gaat hier om gegevens op het 
niveau van de instelling. 
 

H04 / Gegevenstype 
 
Verplicht veld 
Minimale lengte: 1 cijfer 
Maximale lengte: 2 cijfers 
 
Tabel 1-4: mogelijke waarden voor het veld H04 
 

Code  Bestand 

1 SI 

1 DR 

1 SU 

2 ST 

1 IP 

2 MA 

3 MT 

4 ID 

5 MD 

6 SP 

 
In dit bestand moet steeds de waarde #1# ingevuld worden. 
 

H05 / Jaar waarop de gegevens betrekking hebben (registratiejaar) 
 
Sleutelveld  
Vast formaat: 4 cijfers 
 
Dit is het kalenderjaar waarop de gegevens in dit bestand betrekking hebben. 
 
Voorbeeld: 
#2019# 
 

H06 / Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben 
(registratieperiode) 
 
Sleutelveld  
Vast formaat: 1 cijfer 
 
Tabel 1-5: toegelaten waarden registratieperiode 
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Code Omschrijving 

1 De statistische periode die loopt van 1 januari tot en met 30 juni (eerste semester) 

2 De statistische periode die loopt van 1 juli tot en met 31 december (tweede semester) 

 

H07 / Identificatienummer van de patiënt, toegekend door de instelling 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 karakters 
Maximale lengte: 13 karakters 
 
Dit veld bevat in het bestand SI geen gegevens omdat hier geen informatie over patiënten 
geregistreerd wordt. In het bestand SI vinden we dus ## terug. 
 

H08 / Volgnummer medisch-psychiatrisch verblijf 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 3 cijfers 
 
Dit veld bevat in het bestand SI geen gegevens omdat hier geen informatie over patiënten 
geregistreerd wordt. In het bestand SI vinden we dus ## terug. 
 

H09 / Code lange duur 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 1 cijfer 
 
Dit veld bevat in het bestand SI geen gegevens omdat hier geen informatie over patiënten 
geregistreerd wordt. In het bestand SI vinden we dus ## terug. 
 

H10 / Filler 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 7 cijfers 
 
Dit veld bevat geen gegevens. In het bestand SI vinden we dus ## terug. 
 

H11 / Erkenningsnummer, toegekend door de erkennende overheid 
 
Verplicht veld 
Vast formaat: 3 karakters 
 
Dit erkenningsnummer is een reeks van cijfers of letters die de bevoegde overheid aan de 
psychiatrische instelling in het kader van de erkenning van de psychiatrische instelling toekent. 
Deze erkenning kan zowel betrekking hebben op een erkenning, een voorlopige erkenning als 
op een verlengde voorlopige erkenning. 
 
Het erkenningsnummer van een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) 
is het erkenningsnummer van het algemeen ziekenhuis. 
 

H12 / Versie MPG 
 
Optioneel veld 
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Minimale lengte: 1 cijfer 
Maximale lengte: 2 cijfers 
 
De FOD Volksgezondheid bepaalt de waarde van dit veld. Op dit moment is dit #5#. 
 

SI02 / Naam van de verantwoordelijke van de MPG-registratie 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 karakters 
Maximale lengte: 25 karakters 
 
Dit veld bevat de familienaam van de persoon die binnen de instelling belast is met de 
coördinatie van de MPG-registratie. 
 
Enkele technische vereisten: 

- alle karakters moeten in hoofdletters weergegeven worden; 
- in een naam die uit twee of meerdere delen bestaat, zijn blanco ’s toegelaten; 
- een naam die te lang is (= langer dan 25 karakters, eventuele blanco ’s inbegrepen), 

moet zo betekenisvol mogelijk ingekort worden. 
 

SI03 / Erkenningsnummer partner 1 in het samenwerkingsverband voor BeWo 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 karakters 
Maximale lengte: 6 karakters 
Niet meer verplicht te registreren vanaf MPG 2019. 
 
Het erkenningsnummer van de eerste van maximaal 6 verschillende partners die betrokken zijn 
in het samenwerkingsverband voor de oprichting en het beheer van Initiatieven Beschut Wonen 
(zie artikels 1 tot en met 6 van het K.B. van 10 juli 1990 houdende de vaststelling van de 
normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en 
diensten). 
 
Dit erkenningsnummer is een reeks van cijfers of letters die de bevoegde overheid aan de 
psychiatrische instelling in het kader van de erkenning van de psychiatrische instelling toekent. 
Deze erkenning kan zowel betrekking hebben op een erkenning, een voorlopige erkenning als 
op een verlengde voorlopige erkenning. 
 
Als partners kan men enkel het erkenningsnummer van andere psychiatrische instellingen 
scoren, met name een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrische afdeling van een 
algemeen ziekenhuis, een Initiatief Beschut Wonen of een Psychiatrisch verzorgingstehuis.  
 
Centra Geestelijke Gezondheid worden in het kader van deze registratie niet als een 
psychiatrische instelling beschouwd en kunnen hier dan ook niet geregistreerd worden. 
 
Ook het erkenningsnummer van de eigen psychiatrische instelling kan hier niet 
geregistreerd worden.  
 
Als er geen partners zijn, wordt dit veld leeg gelaten: ##. 
 
De volgorde van de partners speelt geen enkele rol. 
 
Zijn er meer dan 6 partners, dan registreert men enkel de 6 belangrijkste. 
 

SI04 / Erkenningsnummer partner 2 in het samenwerkingsverband voor BeWo 
 
Optioneel veld 
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Minimale lengte: 0 karakters 
Maximale lengte: 6 karakters 
Niet meer verplicht te registreren vanaf MPG 2019. 
 
Het erkenningsnummer van de tweede van maximaal 6 verschillende partners die betrokken 
zijn in het samenwerkingsverband voor de oprichting en het beheer van Initiatieven Beschut 
Wonen (zie artikels 1 tot en met 6 van het K.B. van 10 juli 1990 houdende de vaststelling van 
de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en 
diensten). 
 
Als er geen partners (meer)zijn, wordt dit veld leeg gelaten: ##. 
 
Voor bijkomende informatie: zie de informatie bij het veld SI03. 
 

SI05 / Erkenningsnummer partner 3 in het samenwerkingsverband voor BeWo 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 karakters 
Maximale lengte: 6 karakters 
Niet meer verplicht te registreren vanaf MPG 2019. 
 
Het erkenningsnummer van de derde van maximaal 6 verschillende  partners die betrokken zijn 
in het samenwerkingsverband voor de oprichting en het beheer van Initiatieven Beschut Wonen 
(zie artikels 1 tot en met 6 van het K.B. van 10 juli 1990 houdende de vaststelling van de 
normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en 
diensten). 
 
Als er geen partners (meer)zijn, wordt dit veld leeg gelaten: ##. 
 
Voor bijkomende informatie: zie de informatie bij het veld SI03. 
 

SI06 / Erkenningsnummer partner 4 in het samenwerkingsverband voor BeWo 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 karakters 
Maximale lengte: 6 karakters 
Niet meer verplicht te registreren vanaf MPG 2019. 
 
Het erkenningsnummer van de vierde van maximaal 6 verschillende  partners die betrokken zijn 
in het samenwerkingsverband voor de oprichting en het beheer van Initiatieven Beschut Wonen 
(zie artikels 1 tot en met 6 van het K.B. van 10 juli 1990 houdende de vaststelling van de 
normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en 
diensten). 
 
Als er geen partners (meer)zijn, wordt dit veld leeg gelaten: ##. 
 
Voor bijkomende informatie: zie de informatie bij het veld SI03. 
 

SI07 / Erkenningsnummer partner 5 in het samenwerkingsverband voor BeWo 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 karakters 
Maximale lengte: 6 karakters 
Niet meer verplicht te registreren vanaf MPG 2019. 
 
Het erkenningsnummer van de vijfde van maximaal 6 verschillende  partners die betrokken zijn 
in het samenwerkingsverband voor de oprichting en het beheer van Initiatieven Beschut Wonen 
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(zie artikels 1 tot en met 6 van het K.B. van 10 juli 1990 houdende de vaststelling van de 
normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en 
diensten). 
 
Als er geen partners (meer)zijn, wordt dit veld leeg gelaten: ##. 
 
Voor bijkomende informatie: zie de informatie bij het veld SI03. 
 

SI08 / Erkenningsnummer partner 6 in het samenwerkingsverband voor BeWo 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 karakters 
Maximale lengte: 6 karakters 
Niet meer verplicht te registreren vanaf MPG 2019. 
 
Het erkenningsnummer van de zesde van maximaal 6 verschillende  partners die betrokken zijn 
in het samenwerkingsverband voor de oprichting en het beheer van Initiatieven Beschut Wonen 
(zie artikels 1 tot en met 6 van het K.B. van 10 juli 1990 houdende de vaststelling van de 
normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en 
diensten). 
 
Als er geen partners (meer)zijn, wordt dit veld leeg gelaten: ##. 
 
Voor bijkomende informatie: zie de informatie bij het veld SI03. 
 

SI09 / NIS-code van de gemeente van de zetel van het regionaal overlegplatform 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 5 cijfers 
Niet meer verplicht te registreren vanaf MPG 2019. 
 
Het gaat hier om de NIS-code van de vestigingsplaats van de zetel van het 
samenwerkingsverband als overlegplatform waartoe de psychiatrische instelling behoort (artikel 
7 tot en met 10 van het K.B. van 10 juli 1990 houdende de vaststelling voor de normen voor de 
erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten). 
 
Het (officiële) koppelteken of punt tussen de eerste twee cijfers en de drie laatste cijfers wordt 
weggelaten. 
 
Het gaat hier om de NIS-code van de fusiegemeenten. 
 
Maakt de instelling geen deel uit van een samenwerkingsverband als overlegplatform, wordt ## 
ingevuld. 
 
Tabel 1-6: lijst van overlegplatforms in België met hun NIS-code – situatie 2003 
 

Code Omschrijving 

11002 Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg provincie Antwerpen 

21004 Overlegplatform geestelijke gezondheidszorg Brussel-Hoofdstad / 
Plate-forme de concertation en santé mentale de Bruxelles-Capitale 

24011 Overlegplatform van psychiatrische instellingen en diensten Vlaams 
Brabant 

25121 Plate-forme de concertation du Brabant Wallon 

34027 Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg  provincie West-
Vlaanderen 
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44021 Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen 

52011 Plate-forme régional de concertation de Charleroi 

52043 Plate-forme de concertation de la région du Centre (La Hestre) 

53053 Plate-forme de concertation pour la Santé Mentale de Mons-Borinage 

62063 Plate-forme Psychiatrique Liégeoise 

71022 Limburgs Samenwerkingsplatform van psychiatrische instellingen en 
diensten 

75094 Plate-forme de concertation du Hainaut Occidental (Leuze-en-
Hainaut) 

84009 Plate-forme de concertation psychiatrique de la province de 
Luxembourg 

92094 Plate-forme de concertation de la région de Namur 

 

SI10 / Aantal erkende bedden onder kenletter A 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 3 cijfers 
 
Dit veld geeft het aantal budgettaire bedden A volgens het recentste erkenningsbesluit weer. 
Het is de situatie op datum van 30 juni voor het eerste semester en 31 december voor het 
tweede semester. 
 
Wanneer een instelling voor deze kenletter geen erkenning heeft, moet dit als ## geregistreerd 
worden. 
 
Worden niet meegerekend: 

- Noodbedden / - plaatsen die uitsluitend bij crisistoestanden of massale evacuatie naar 
de inrichting gebruikt worden; 

- de bedden / plaatsen in onderzoekskamers voor zover ze niet onder de kenletter van 
een hospitalisatiedienst erkend zijn; 

- de bedden / plaatsen in de polikliniek  voor zover ze niet onder de kenletter van een 
hospitalisatiedienst erkend zijn; 

- de bedden / plaatsen in de spoedgevallendiensten voor zover ze niet onder de kenletter 
van een hospitalisatiedienst erkend zijn; 

- de bedden / plaatsen voor daghospitalisatie voor zover ze niet onder de kenletter van 
een hospitalisatiedienst erkend zijn; 

- de bedden voor het personeel; 
- de bedden voor begeleidende familieleden. 
- bedden / plaatsen die in het kader van de projecten art 107 ‘bevroren’ werden (tot 

en met MPG 2019, zie verder). 
 
Worden wel meegerekend: 

- bedden die tijdelijk buiten gebruik zijn wegens onderhoudswerken, 
ontsmettingsdoeleinden of bij ontstentenis van geschoold personeel; 
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NIEUW 

Het aantal bevroren bedden in het kader van het project 107 is niet meer in onze 

databanken opgenomen. Na analyse blijkt namelijk dat het cruciaal is om binnen de MPG-

registratie enkel het aantal erkende bedden (zoals vermeld in de erkenningsbesluiten) op 

te nemen in plaats van het aantal beschikbare bedden (aantal erkende bedden minus het 

aantal bevroren bedden). 

Deze aanpassing impliceert de volgende aanpassing voor MPG:  

Tot en met het registratiejaar 2019 

Voor het registratiejaar 2019 kan een instelling ofwel het aantal erkende bedden 

registreren ofwel het aantal beschikbare bedden (het aantal erkende bedden – het 

aantal bedden bevroren in het kader van het project 107). Daarom werd voor het 

registratiejaar 2019 de severity van de controles voor de velden SI10 tot en met 

SI21 verlaagd van 1 (blokkerend) naar 2 (fout maar niet blokkerend).  

Vanaf het registratiejaar 2020 

Vanaf het registratiejaar 2020 moet in de velden SI10 tot en met SI21 het aantal  

erkende bedden geregistreerd worden (zoals vermeld in het erkenningsbesluit). De 

severity van de betrokken controles zal terug verhoogd worden van 2 (fout maar 

niet blokkerend) naar 1 (blokkerend). 

 

SI11 / Aantal erkende plaatsen onder kenletter A1 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 3 cijfers 
 
Dit veld geeft het aantal budgettaire plaatsen A1 volgens het recentste erkenningsbesluit 
weer. Het is de situatie op datum van 30 juni voor het eerste semester en 31 december voor 
het tweede semester. 
 
Wanneer een instelling voor deze kenletter geen erkenning heeft, moet dit als ## geregistreerd 
worden. 
 
Welke plaatsen worden wel of niet meegerekend? 
Zie veld SI10. 
 

SI12 / Aantal erkende bedden onder kenletter A2 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 3 cijfers 
 
Dit veld geeft het aantal budgettaire bedden A2 volgens het recentste erkenningsbesluit weer. 
Het is de situatie op datum van 30 juni voor het eerste semester en 31 december voor het 
tweede semester. 
 
Wanneer een instelling voor deze kenletter geen erkenning heeft, moet dit als ## geregistreerd 
worden. 
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Welke bedden worden wel of niet meegerekend? 
Zie veld SI10. 
 

SI13 / Aantal erkende bedden onder kenletter K 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 3 cijfers 
 
Dit veld geeft het aantal budgettaire bedden K volgens het recentste erkenningsbesluit weer. 
Het is de situatie op datum van 30 juni voor het eerste semester en 31 december voor het 
tweede semester. 
 
Wanneer een instelling voor deze kenletter geen erkenning heeft, moet dit als ## geregistreerd 
worden. 
 
Welke bedden worden wel of niet meegerekend? 
Zie veld SI10. 
 

SI14 / Aantal erkende plaatsen onder kenletter K1 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 3 cijfers 
 
Dit veld geeft het aantal budgettaire plaatsen K1 volgens het recentste erkenningsbesluit 
weer. Het is de situatie op datum van 30 juni voor het eerste semester en 31 december voor 
het tweede semester. 
 
Wanneer een instelling voor deze kenletter geen erkenning heeft, moet dit als ## geregistreerd 
worden. 
 
Welke plaatsen worden wel of niet meegerekend? 
Zie veld SI10. 
 

SI15 / Aantal erkende bedden onder kenletter K2 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 3 cijfers 
 
Dit veld geeft het aantal budgettaire bedden K2 volgens het recentste erkenningsbesluit weer. 
Het is de situatie op datum van 30 juni voor het eerste semester en 31 december voor het 
tweede semester. 
 
Wanneer een instelling voor deze kenletter geen erkenning heeft, moet dit als ## geregistreerd 
worden. 
 
Welke bedden worden wel of niet meegerekend? 
Zie veld SI10. 
 

SI16 / Aantal erkende bedden onder kenletter T en / of TG en / of S6 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 3 cijfers 
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Dit veld geeft het aantal budgettaire bedden T en / of TG en /of S6 (in psychiatrische 
ziekenhuizen) volgens het recentste erkenningsbesluit weer. Het is de situatie op datum van 30 
juni voor het eerste semester en 31 december voor het tweede semester. 
 
Wanneer een instelling voor deze kenletter geen erkenning heeft, moet dit als ## geregistreerd 
worden. 
 
OPMERKING – TER VERDUIDELIJKING 
Het aantal erkende TG-bedden moet ook in het veld SI16 vermeld worden. In de vorige 
versies van de registratiehandleiding stond immers niet vermeld waar deze erkende 
bedden geregistreerd moesten worden. 
 
Welke bedden worden wel of niet meegerekend? 
Zie veld SI10. 
 

SI17 / Aantal erkende plaatsen onder kenletter T1 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 3 cijfers 
 
Dit veld geeft het aantal budgettaire plaatsen T1 volgens het recentste erkenningsbesluit 
weer. Het is de situatie op datum van 30 juni voor het eerste semester en 31 december voor 
het tweede semester. 
 
Wanneer een instelling voor deze kenletter geen erkenning heeft, moet dit als ## geregistreerd 
worden. 
 
Welke plaatsen worden wel of niet meegerekend? 
Zie veld SI10. 
 

SI18 / Aantal erkende bedden onder kenletter T2 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 3 cijfers 
 
Dit veld geeft het aantal budgettaire bedden T2 volgens het recentste erkenningsbesluit weer. 
Het is de situatie op datum van 30 juni voor het eerste semester en 31 december voor het 
tweede semester. 
 
Wanneer een instelling voor deze kenletter geen erkenning heeft, moet dit als ## geregistreerd 
worden. 
 
Welke bedden worden wel of niet meegerekend? 
Zie veld SI10. 
 

SI19 / Aantal erkende bedden onder kenletter TFB 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 3 cijfers 
 
Dit veld geeft het aantal budgettaire bedden TFB volgens het recentste erkenningsbesluit 
weer. Het is de situatie op datum van 30 juni voor het eerste semester en 31 december voor 
het tweede semester. 
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Wanneer een instelling voor deze kenletter geen erkenning heeft, moet dit als ## geregistreerd 
worden. 
 
Welke bedden worden wel of niet meegerekend? 
Zie veld SI10. 
 

SI20 / Aantal erkende bedden onder kenletter TFP 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 3 cijfers 
 
Dit veld geeft het aantal budgettaire bedden TFP volgens het recentste erkenningsbesluit 
weer. Het is de situatie op datum van 30 juni voor het eerste semester en 31 december voor 
het tweede semester. 
 
Wanneer een instelling voor deze kenletter geen erkenning heeft, moet dit als ## geregistreerd 
worden. 
 
Welke bedden worden wel of niet meegerekend? 
Zie veld SI10. 
 

SI21 / Aantal erkende bedden onder kenletter I1 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 3 cijfers 
 
Dit veld geeft het aantal budgettaire bedden I1 (IB-dienst – sterk gedragsgestoorde en 
agressieve volwassenen) volgens het recentste erkenningsbesluit weer. Het is de situatie op 
datum van 30 juni voor het eerste semester en 31 december voor het tweede semester. 
 
TER VERDUIDELIJKING 
Omdat geen enkel psychiatrisch ziekenhuis een erkenning voor VP-bedden gehad heeft, 
schrappen we deze vermelding in de handleiding. 
  
Wanneer een instelling voor deze kenletter geen erkenning heeft, moet dit als ## geregistreerd 
worden. 
 
Welke bedden worden wel of niet meegerekend? 
Zie veld SI10. 
 

1.5. Voorbeeld van een registratie 
 
Een psychiatrisch ziekenhuis met erkenning 999 en identificatie 999 heeft  

- 30 erkende A-bedden; 
- 10 erkende A1-bedden; 
- 5 erkende A2-bedden; 
- 0 erkende K-bedden; 
- 0 erkende K1-bedden; 
- 0 erkende K2-bedden; 
- 100 erkende T-bedden; 
- 30 erkende S6-bedden; 
- 0 erkende T1-bedden; 
- 25 erkende T2-bedden; 
- 0 erkende TFB-bedden; 
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- 0 erkende TFP-bedden; 
- 0 erkende VP-bedden; 
- 5 erkende IB-bedden. 

 
 Het record  zal er voor het eerste semester van het registratiejaar 2019 zo uit zien: 
71#999#1#1#2019#1#####999#5#MPGVERANTWOORDELIJKE########30#10#5####130#
#25###5#



Structuurgegevens en gerealiseerde verpleegdagen: De functionele organisatie van de leefeenheden 
(SU) 

 

 
Versie december 2019  Structuur en verpleegdagen p. 16 

2. De functionele organisatie van de leefeenheden (SU) 
 

2.1. Naam 
 
XXX-P-VERS-SU-YYYY-P.TXT 
 
Voorbeeld:  
 
001-P-1.0-SU-2019-1.TXT 
 

2.2. Inhoud 
 
In dit bestand vinden we de functionele organisatie terug voor elke leefeenheid die in de 
registratieperiode gebruikt werd. 
 
Een leefeenheid is een groep van patiënten die samen leven, eten, ontspannen en in een 
herkenbaar architecturaal afgescheiden (deel van een) gebouw verblijven terwijl zij begeleid 
en/of behandeld worden door eenzelfde team van hulpverleners, het behandelings-
/begeleidingsteam. 
 
De leefeenheid vormt de basis van waaruit de beslissingen aangaande de behandeling van de 
patiënt door het behandelingsteam genomen worden en zorg toegediend wordt. Niet zelden 
worden binnen een leefeenheid nog verscheidene behandelingsgroepen onderscheiden. De 
behandelingsgroepen worden hier niet geregistreerd. 
 
Het begrip leefeenheid is geen vastliggend begrip en niet wettelijk omschreven zodat 
herzieningen mogelijk zijn. 
 
Deze gegevens worden per semester geregistreerd en geven de toestand op 30/6 en 31/12 
van het betrokken registratiejaar weer. 
 
Voor leefeenheden die in de loop van een registratieperiode gesloten werden, vinden we hier 
de situatie op het ogenblik van de sluiting weer. 
 

2.3. Indeling 
 
Dit bestand bevat 1 record per leefeenheid die tijdens de registratieperiode gebruikt werd.. 
 
Rood en schuin = sleutelveld 

Veldnummer Veldnaam Omschrijving M / O F / V C / N / ND2 Lengte 

Veld 1 H01 Toepassing: type psychiatrie M F N  2 

# # #         

Veld 2 H02 Identificatiecode van de instelling,  
toegekend door de FOD VVVL 

M F C 3 

# # #         

Veld 3 H03 Gegevensniveau M V N 1 - 2 

# # #         

Veld 4 H04 Gegevenstype M V N  1 - 2 

# # #         

Veld 5 H05 Jaar waarop de gegevens betrekking 
hebben 

M F N  4 

# # #         

Veld 6 H06 Statistische periode waarop de 
gegevens betrekking hebben 

M F N  1 
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# # #         

Veld 7 H07 Identificatienummer patiënt, toegekend 
door instelling 

O V C 0 - 13 

# # #         

Veld 8 H08 Volgnummer medisch-psychiatrisch 
verblijf/ 

O V N  0 - 3 

# # #         

Veld 9 H09 Code lange duur O V N  0 - 1 

# # #         

Veld 10 H10 Filler O V N  0 - 7 

# # #         

Veld 11 H11 Erkenningsnummer, toegekend door 
de erkennende overheid 

M F C 3 

# # #         

Veld 12 H12 Versie MPG O V N  1 - 2 

# # #         

Veld 13 SU01 Identificatienummer van de 
leefeenheid 

M V N  1 - 3 

# # #         

Veld 14 SU02 Aantal bedden / plaatsen in 1-
persoonskamer 

O V N  1 - 3 

# # #         

Veld 15 SU03 Aantal bedden / plaatsen in 2-
persoonskamer 

O V N  1 - 3 

# # #         

Veld 16 SU04 Aantal bedden / plaatsen in 
meerpersoonskamer 

O V N  1 - 3 

# # #         

Veld 17 SU05 Datum opening leefeenheid M F D 8 

# # #         

Veld 18 SU06 Datum sluiting leefeenheid O F D 8 

# # #         

 

2.4. Beschrijving van de velden en de toegelaten waarden 
 

H01 / Toepassing: type psychiatrie 
 
Sleutelveld 
Vast formaat: 2 cijfers 
 
Deze code geeft weer om welk type instelling het gaat. 
 
Tabel 2-1: toegelaten waarden type psychiatrie 
 

Code Omschrijving 

71 Psychiatrisch ziekenhuis (PZ) 

72 Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) 

 

H02 / Identificatiecode van de instelling, toegekend door de FOD VVVL 
 
Sleutelveld  
Vast formaat: 3 karakters (meestal cijfers) 
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De FOD Volksgezondheid bepaalt voor elke instelling afzonderlijk de waarde voor dit veld. Dit 
is niet het erkenningsnummer dat door de erkennende overheid toegekend wordt (zie veld 
H11). 
 
Voor een PAAZ-afdeling wordt steeds de identificatiecode van het algemeen ziekenhuis 
gebruikt. 
 

H03 / Gegevensniveau 
 
Verplicht veld 
Minimale lengte: 1 cijfer 
Maximale lengte: 2 cijfers 
 
Tabel 2-2: mogelijke waarden voor het veld H03 
 

Code Omschrijving 

1 Gegevens op niveau instelling 

2 Gegevens op niveau kenletter van de behandeldienst 

3 Gegevens op niveau leefeenheid 

4 Gegevens op niveau medisch-psychiatrisch verblijf 

 
Tabel 2-3: mogelijke waarden, per bestand, voor het veld H03 
 

Code  Bestand 

1 SI 

2 DR 

3 SU 

3 ST 

4 IP 

4 MA 

4 MT 

4 ID 

4 MD 

4 SP 

 
In dit bestand moet steeds de waarde #3# ingevuld worden: het gaat hier om gegevens over de 
functionele organisatie van de leefeenheid. 
 

H04 / Gegevenstype 
 
Verplicht veld 
Minimale lengte: 1 cijfer 
Maximale lengte: 2 cijfers 
 
Tabel 2-4: mogelijke waarden voor het veld H04 
 

Code  Bestand 

1 SI 

1 DR 

1 SU 

2 ST 

1 IP 

2 MA 

3 MT 
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4 ID 

5 MD 

6 SP 

 
In dit bestand moet steeds de waarde #1# ingevuld worden. 
 

H05 / Jaar waarop de gegevens betrekking hebben (registratiejaar) 
 
Sleutelveld  
Vast formaat: 4 cijfers 
 
Dit is het kalenderjaar waarop de gegevens in dit bestand betrekking hebben. 
 
Voorbeeld: 
#2019# 
 

H06 / Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben 
(registratieperiode) 
 
Sleutelveld  
Vast formaat: 1 cijfer 
 
Tabel 2-5: toegelaten waarden registratieperiode 
 

Code Omschrijving 

1 De statistische periode die loopt van 1 januari tot en met 30 juni (eerste semester) 

2 De statistische periode die loopt van 1 juli tot en met 31 december (tweede semester) 

 

H07 / Identificatienummer van de patiënt, toegekend door de instelling 
 

Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 karakters 
Maximale lengte: 13 karakters 
 
Dit veld bevat in het bestand SU geen gegevens omdat hier geen informatie over patiënten 
geregistreerd wordt. In het bestand SU vinden we dus ## terug. 
 

H08 / Volgnummer medisch-psychiatrisch verblijf 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 3 cijfers 
 
Dit veld bevat in het bestand SU geen gegevens omdat hier geen informatie over patiënten 
geregistreerd wordt. In het bestand SU vinden we dus ## terug. 
 

H09 / Code lange duur 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 1 cijfer 
 
Dit veld bevat in het bestand SU geen gegevens omdat hier geen informatie over patiënten 
geregistreerd wordt. In het bestand SU vinden we dus ## terug. 
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H10 / Filler 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 7 cijfers 
 
Dit veld bevat geen gegevens. In het bestand SU vinden we dus ## terug. 
 

H11 / Erkenningsnummer, toegekend door de erkennende overheid 
 
Verplicht veld 
Vaste lengte: 3 karakters 
 
Dit erkenningsnummer is een reeks van cijfers of letters die de bevoegde overheid aan de 
psychiatrische instelling in het kader van de erkenning van de psychiatrische instelling toekent. 
Deze erkenning kan zowel betrekking hebben op een erkenning, een voorlopige erkenning als 
op een verlengde voorlopige erkenning. 
 
Het erkenningsnummer van een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) 
is het erkenningsnummer van het algemeen ziekenhuis. 
 

H12 / Versie MPG 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 1 cijfer 
Maximale lengte: 2 cijfers 
 
De FOD Volksgezondheid bepaalt de waarde van dit veld. Op dit moment is dit #5#. 
 

SU01 / Identificatienummer van de leefeenheid 
 
Sleutelveld 
Minimale lengte: 1 cijfer 
Maximale lengte 3 cijfers 
 
Dit is een uniek identificatienummer dat de psychiatrische instelling zelf toekent aan haar 
leefeenheden. 
 
Het identificatienummer van de leefeenheid is gekoppeld aan het behandelingsteam en niet 
aan een gebouw of verdieping.  
 
Dit impliceert  

- dat het nummer van de leefeenheid identiek blijft bij een verhuis van leefeenheden in 
het gebouw van de psychiatrische instelling; 

- dat het nummer wijzigt wanneer de behandelingsteams in het kader van een 
reorganisatie opnieuw samengesteld worden; 

- dat het identificatienummer niet wijzigt wanneer 1 teamlid van het behandelingsteam 
vervangen wordt. 

 

SU02 / Aantal bedden / plaatsen in een 1-persoonskamer 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 1 cijfer 
Maximale lengte 3 cijfers 
 
In dit veld vinden we het aantal bedden of plaatsen beschikbaar in 1-persoonskamers op de 
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betrokken leefeenheid. 
 

- een isoleer- of afzonderingskamer is geen verblijfskamer en telt dus niet mee bij het 
bepalen van het aantal bedden / plaatsen in een 1-persoonskamer. Deze kamers 
worden dus niet weerhouden als een 1-persoonskamer; 

- het aantal geeft de toestand weer zoals die op het moment van de registratie bestaat. 
 

SU03 / Aantal bedden / plaatsen in een 2-persoonskamer 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 1 cijfer 
Maximale lengte 3 cijfers 
 
In dit veld vinden we het aantal bedden of plaatsen beschikbaar in 2-persoonskamers op de 
betrokken leefeenheid. 
 

SU04 / Aantal beden / plaatsen in een meerpersoonskamer 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 1 cijfer 
Maximale lengte 3 cijfers 
 
In dit veld vinden we het aantal bedden of plaatsen beschikbaar in meerpersoonskamers op de 
betrokken leefeenheid. 
 
Patiënten in een daghospitaal verblijven niet in één kamer maar delen met zijn allen dezelfde 
ruimte. De ruimtes voor daghospitalisatie moeten daarom als een meerpersoonskamer 
geregistreerd worden. 
 

SU05 / Datum opening leefeenheid 
 
Sleutelveld 
Vaste lengte: 8 cijfers, DDMMJJJJ 
 
Hier vinden we de reële openingsdatum van de leefeenheid in de instelling terug. 
 
Voor een leefeenheid die al bestond bij de start van de MPG-registratie kan de start van de 
MPG-registratie als startdatum van de leefeenheid ingevuld worden. 
 

SU06 / Datum sluiting leefeenheid 
 
Optioneel veld 
Vast formaat: 8 cijfers, DDMMJJJJ 
 
Dit is de sluitingsdatum van de leefeenheid in de instelling. 
 
Zolang de leefeenheid nog in werking is (niet gesloten is), blijft dit veld leeg: ##. 
 

2.5. Voorbeeld van een registratie 
 
Een psychiatrisch ziekenhuis met erkenning 999 en identificatie 999 heeft 3 leefeenheden 
Leefeenheid 001 heeft: 

- 5 plaatsen in een 1-persoonskamer; 
- 10 plaatsen in een 2-persoonskamer; 
- 12 plaatsen in een meerpersoonskamer; 
- is open sinds 1 april 2017. 
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Leefeenheid 002 heeft: 

- 10 plaatsen in een 1-persoonskamer; 
- 10 plaatsen in een 2-persoonskamer; 
- 8 plaatsen in een meerpersoonskamer; 
- Is open sinds 26 mei 1999; 
- Sloot op 20 april 2019. 

 
Leefeenheid 003 heeft  

- 8 plaatsen in een 1-persoonskamer; 
- 12 plaatsen in een 2-persoonskamer; 
- 12 plaatsen in een meerpersoonskamer; 
- Is open sinds 21 april 2019. 

 
De records zien er dan zo uit: 
71#999#3#1#2019#1#####999#5#001#5#10#12#01042017## 
71#999#3#1#2019#1#####999#5#002#10#10#8#26051999#20042019# 
71#999#3#1#2019#1#####999#5#003#8#12#12#21042019##
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3. De gerealiseerde verpleegdagen (DR) 
 

3.1. Naam 
 
XXX-P-VERS-DR-YYYY-P.TXT 
 
Voorbeeld:  
 
001-P-1.0-DR-2019-1.TXT 
 

3.2. Inhoud 
 
De gerealiseerde verpleegdagen worden per kenletter en per kwartaal geregistreerd. 
 

3.3. Indeling 
 
Dit bestand bevat 1 record per kwartaal en per kenletter van de behandeldienst. 
 
Rood en schuin = sleutelveld 

Veldnummer Veldnaam Omschrijving M / O F / 
V 

C / N / ND2 / 
D 

Lengte 

Veld 1 H01 Toepassing: type psychiatrie M F N  2 

# # #         

Veld 2 H02 Identificatiecode van de instelling, 
toegekend door de FOD VVVL 

M F C 3 

# # #         

Veld 3 H03 Gegevensniveau M V N  1 - 2 

# # #         

Veld 4 H04 Gegevenstype M V N  1 - 2 

# # #         

Veld 5 H05 Jaar waarop de gegevens 
betrekking hebben 

M F N  4 

# # #         

Veld 6 H06 Statistische periode waarop de 
gegevens betrekking hebben 

M F N  1 

# # #         

Veld 7 H07 Identificatienummer van de patiënt, 
toegekend door instelling 

O V C 0 - 13 

# # #         

Veld 8 H08 Volgnummer medisch-psychiatrisch 
verblijf 

O V N  0 - 3 

# # #         

Veld 9 H09 Code lange duur O V N  0 - 1 

# # #         

Veld 10 H10 Filler O V N  0 - 7 

# # #         

Veld 11 H11 Erkenningsnummer, toegekend 
door de erkennende overheid 

M F C 3 

# # #         

Veld 12 H12 Versie MPG O V N  1 - 2 

# # #         
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Veld 13 DR01 Kwartaal van het jaar M F N  1 

# # #         

Veld 14 DR02 Kenletter van de behandeldienst M V C 1 - 3 

# # #         

Veld 15 DR03 Gemiddeld aantal bedden voor 
volledige hospitalisatie 

O V ND2 4 - 9 

# # #         

Veld 16 DR04 Gemiddeld aantal bedden / plaatsen 
voor partiële hospitalisatie 

O V ND2 4 - 9 

# # #         

Veld 17 DR05 Maand 1 van het kwartaal O V N  1 - 2 

# # #         

Veld 18 DR06 Aantal gerealiseerde volledige 
verpleegdagen voor maand 1 van het 
kwartaal 

O V ND2 4 - 11 

# # #         

Veld 19 DR07 Aantal gerealiseerde partiële 
verpleegdagen voor maand 1 van het 
kwartaal 

O V ND2 4 - 11 

# # #         

Veld 20 DR08 Gewogen aantal gerealiseerde partiële 
verpleegdagen voor maand 1 van het 
kwartaal 

O V ND2 4 - 11 

# # #         

Veld 21 DR09 Maand 2 van het kwartaal O V N  1 - 2 

# # #         

Veld 22 DR10 Aantal gerealiseerde volledige 
verpleegdagen voor maand 2 van het 
kwartaal 

O V ND2 4 - 11 

# # #         

Veld 23 DR11 Aantal gerealiseerde partiële 
verpleegdagen voor maand 2 van het 
kwartaal 

O V ND2 4 - 11 

# # #         

Veld 24 DR12 Gewogen aantal gerealiseerde partiële 
verpleegdagen voor maand 2 van het 
kwartaal 

O V ND2 4 - 11 

# # #         

Veld 25 DR13 Maand 3 van het kwartaal O V N  1 - 2 

# # #         

Veld 26 DR14 Aantal gerealiseerde volledige 
verpleegdagen voor maand 3 van het 
kwartaal 

O V ND2 4 - 11 

# # #         

Veld 27 DR15 Aantal gerealiseerde partiële 
verpleegdagen voor maand 3 van het 
kwartaal 

O V ND2 4 - 11 

# # #         

Veld 28 DR16 Gewogen aantal gerealiseerde partiële 
verpleegdagen voor maand 3 van het 
kwartaal 

O V ND2 4 - 11 

# # #         
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3.4. Beschrijving van de velden en de toegelaten waarden 
 

H01 / Toepassing: type psychiatrie 
 
Sleutelveld 
Vast formaat: 2 cijfers 
 
Deze code geeft weer om welk type instelling het gaat. 
 
Tabel 3-1: toegelaten waarden type psychiatrie 
 

Code Omschrijving 

71 Psychiatrisch ziekenhuis (PZ) 

72 Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) 

 

H02 / Identificatiecode van de instelling, toegekend door de FOD VVVL 
 
Sleutelveld  
Vast formaat: 3 karakters (meestal cijfers) 
 
De FOD Volksgezondheid bepaalt voor elke instelling afzonderlijk de waarde voor dit veld. Dit 
is niet het erkenningsnummer dat door de erkennende overheid toegekend wordt (zie veld 
H11). 
 
Voor een PAAZ-afdeling wordt steeds identificatiecode van het algemeen ziekenhuis gebruikt. 
 

H03 / Gegevensniveau 
 
Verplicht veld 
Minimale lengte: 1 cijfer 
Maximale lengte: 2 cijfers 
 
Tabel 3-2: mogelijke waarden voor het veld H03 
 

Code Omschrijving 

1 Gegevens op niveau instelling 

2 Gegevens op niveau kenletter van de behandeldienst 

3 Gegevens op niveau leefeenheid 

4 Gegevens op niveau medisch-psychiatrisch verblijf 

 
Tabel 3-3: mogelijke waarden, per bestand, voor het veld H03 
 

Code  Bestand 

1 SI 

2 DR 

3 SU 

3 ST 

4 IP 

4 MA 

4 MT 

4 ID 

4 MD 

4 SP 

 
In dit bestand moet steeds de waarde #2# ingevuld worden: het gaat hier om gegevens op het 
niveau van de kenletter van de behandeldienst. 
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H04 / Gegevenstype 
 
Verplicht veld 
Minimale lengte: 1 cijfer 
Maximale lengte: 2 cijfers 
 
Tabel 3-4: mogelijke waarden voor het veld H04 
 

Code  Bestand 

1 SI 

1 DR 

1 SU 

2 ST 

1 IP 

2 MA 

3 MT 

4 ID 

5 MD 

6 SP 

 
In dit bestand moet steeds de waarde #1# ingevuld worden. 
 

H05 / Jaar waarop de gegevens betrekking hebben (registratiejaar) 
 
Sleutelveld  
Vast formaat: 4 cijfers 
 
Dit is het kalenderjaar waarop de gegevens in dit bestand betrekking hebben. 
 
Voorbeeld: 
#2019# 
 

H06 / Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben 
(registratieperiode) 
 
Sleutelveld  
Vast formaat: 1 cijfer 
 
Tabel 3-5: toegelaten waarden registratieperiode 
 

Code Omschrijving 

1 De statistische periode die loopt van 1 januari tot en met 30 juni (eerste semester) 

2 De statistische periode die loopt van 1 juli tot en met 31 december (tweede semester) 

 

H07 / Identificatienummer van de patiënt, toegekend door de instelling 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 karakters 
Maximale lengte: 13 karakters 
 
Dit veld bevat in het bestand DR geen gegevens omdat hier geen informatie over patiënten 
geregistreerd wordt. In het bestand DR vinden we dus ## terug. 
 

H08 / Volgnummer medisch-psychiatrisch verblijf 
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Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 3 cijfers 
 
Dit veld bevat in het bestand DR geen gegevens omdat hier geen informatie over patiënten 
geregistreerd wordt. In het bestand DR vinden we dus ## terug. 
 

H09 / Code lange duur 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 1 cijfer 
 
Dit veld bevat in het bestand DR geen gegevens omdat hier geen informatie over patiënten 
geregistreerd wordt. In het bestand DR vinden we dus ## terug. 
 

H10 / Filler 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 0 cijfers 
Maximale lengte: 7 cijfers 
 
Dit veld bevat geen gegevens. In het bestand DR vinden we dus ## terug. 
 

H11 / Erkenningsnummer, toegekend door de erkennende overheid 
 
Verplicht veld 
Vaste lengte: 3 karakters 
 
Dit erkenningsnummer is een reeks van cijfers of letters die de bevoegde overheid aan de 
psychiatrische instelling in het kader van de erkenning van de psychiatrische instelling toekent. 
Deze erkenning kan zowel betrekking hebben op een erkenning, een voorlopige erkenning als 
op een verlengde voorlopige erkenning. 
 
Het erkenningsnummer van een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) 
is het erkenningsnummer van het algemeen ziekenhuis. 
 

H12 / Versie MPG 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 1 cijfer 
Maximale lengte: 2 cijfers 
 
De FOD Volksgezondheid bepaalt de waarde van dit veld. Op dit moment is dit #5#. 
 

DR01 / Kwartaal van het jaar 
 
Verplicht veld 
Vast formaat: 1 cijfer 
 
Tabel 3-6: mogelijke waarden voor het kwartaal van het jaar 
 

Code Omschrijving 

1 Het eerste kwartaal van het jaar, januari - maart 

2 Het tweede kwartaal van het jaar, april - juni 

3 Het derde kwartaal van het jaar, juli - september 
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4 Het vierde kwartaal van het jaar, oktober - december 

 

DR02 / Kenletter van de behandeldienst 
 
Verplicht veld 
Minimale lengte: 1 karakter 
Maximale lengte: 3 karakters 
 
Met dienst wordt de behandeldienst bedoeld, namelijk het statuut van patiënt, uitgedrukt in de 
kenletter waaronder de patiënt behandeld wordt. Het gaat niet om het structuurgegeven van het 
bed waarin de patiënt behandeld wordt. 
 
NIEUW vanaf MPG 2020 
 
De statuten ‘Sp-dienst voor psychogeriatrische aandoeningen’ (S6), ‘T-bedden voor 
geriatrische patiënten die een neuro-psychiatrische behandeling vergen (TG)’ moeten vanaf het 
registratiejaar 2020 als een aparte kenletter van de behandeldienst geregistreerd worden.  
 
Het registratiejaar 2019 is een overgangsjaar: de instelling kan S6 en TG al apart registreren 
of onder T. 
 
Tabel 3-7: mogelijke waarden voor de kenletter van de behandeldienst tot en met MPG 
2019 
 

Code Omschrijving 

A dienst neuropsychiatrie voor observatie en behandeling 

A1 dagverpleging in A-dienst 

A2 nachtverpleging in A-dienst 

K dienst neuropsychiatrie voor kinderen 

K1 dagverpleging in K-dienst 

K2 nachtverpleging in K-dienst 

T dienst neuropsychiatrie voor behandeling, T-bedden voor geriatrische patiënten 
die een neuro-psychiatrische behandeling vergen (TG) en SP-bedden 
psychogeriatrie (S6) 

T1 dagverpleging in T-dienst 

T2 nachtverpleging in T-dienst 

TFB dienst voor psychiatrische zorg in familiaal milieu (intra muros) 

TFP dienst voor psychiatrische zorg in familiaal milieu (extra muros) 

I1 IB-dienst intensieve behandeling psychiatrische patiënten (volwassenen) 

 
TER VERDUIDELIJKING 

- Omdat geen enkel psychiatrisch ziekenhuis een erkenning voor VP-bedden gehad 
heeft, schrappen we deze vermelding in de handleiding. 

- De kenletter van behandeldienst TG stond in de vorige versies van de 
registratiehandleiding immers nergens vermeld. Tot en met MPG 2019 moet deze 
onder kenletter van behandeldienst T geregistreerd worden, waar deze erkende 
bedden al eerder geregistreerd moesten worden (zoals kenletter van 
behandeldienst S6, Sp-bedden psychogeriatrie (enkel in psychiatrische 
ziekenhuizen)). 

 
Tabel 3-8: mogelijke waarden voor de kenletter van de behandeldienst vanaf MPG 2020 
 

Code Omschrijving 

A dienst neuropsychiatrie voor observatie en behandeling 

A1 dagverpleging in A-dienst 

A2 nachtverpleging in A-dienst 
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K dienst neuropsychiatrie voor kinderen 

K1 dagverpleging in K-dienst 

K2 nachtverpleging in K-dienst 

T dienst neuropsychiatrie voor behandeling 

T1 dagverpleging in T-dienst 

T2 nachtverpleging in T-dienst 

TFB dienst voor psychiatrische zorg in familiaal milieu (intra muros) 

TFP dienst voor psychiatrische zorg in familiaal milieu (extra muros) 

TG T-bedden voor geriatrische patiënten die een neuro-psychiatrische 
behandeling vergen 

S6 Sp-dienst voor psychogeriatrische aandoeningen 

I1 IB-dienst intensieve behandeling psychiatrische patiënten (volwassenen) 

 

DR03 / Gemiddeld aantal bedden voor volledige hospitalisatie 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 1 cijfer - decimaal punt – 2 cijfers, 1.11 
Maximale lengte: 6 cijfers – decimaal punt – 2 cijfers, 999999.99 
 
In dit veld vinden we voor het kwartaal waarop de gegevens betrekking hebben, het gemiddeld 
aantal budgettaire bedden in de dienst voor volledige hospitalisatie terug. 
 
Als decimaal scheidingsteken moet een punt (.) gebruikt worden. 
 
Berekeningswijze: 
De som van het aantal erkende, voorlopig erkende en / of verlengde bedden voor volledige 
hospitalisatie voor elk van de dagen van het kwartaal te delen door het aantal dagen in het 
betrokken kwartaal. 
 
Rekening te houden met:  

- het aantal erkende bedden volgens het meest recente erkenningsbesluit dat geldig is 
voor het betrokken kwartaal; 

- bedden die tijdelijk buiten gebruik zijn wegens onderhoudswerken, 
ontsmettingsdoeleinden of bij ontstentenis van geschoold personeel. 

 
Niet mee te rekenen: 

- de zogenaamde "noodbedden / plaatsen" die uitsluitend bij crisistoestanden of massale 
evacuatie naar de inrichting aangewend worden; 

- de bedden in onderzoekskamers voor zover het niet gaat om bedden erkend onder de 
kenletter van een hospitalisatiedienst; 

- de bedden in de polikliniek voor zover het niet gaat om bedden erkend onder de 
kenletter van een hospitalisatiedienst; 

- de bedden in de spoedgevallendiensten voor zover het niet gaat om bedden erkend 
onder de kenletter van een hospitalisatiedienst; 

- plaatsen/bedden voor daghospitalisatie die niet als dusdanig erkend zijn; 
- de bedden voor het personeel; 
- de bedden voor begeleidende familieleden. 

 

DR04 / Gemiddeld aantal bedden / plaatsen voor partiële hospitalisatie 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 1 cijfer - decimaal punt – 2 cijfers, 1.11 
Maximale lengte: 6 cijfers - decimaal punt – 2 cijfers, 999999.99 
 
In dit veld vinden we voor het kwartaal waarop de gegevens betrekking hebben, het gemiddeld 
aantal budgettaire plaatsen of bedden in de dienst voor partiële hospitalisatie terug. 
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Als decimaal scheidingsteken moet een punt (.) gebruikt worden. 
 
Berekeningswijze: 
De som van het aantal erkende, voorlopig erkende  en / of verlengde plaatsen/bedden voor 
partiële hospitalisatie voor elk van de dagen van het kwartaal te delen door het aantal dagen 
in het betrokken kwartaal. 
 
Rekening te houden met: 

- Het aantal erkende plaatsen/bedden volgens het meest recente erkenningsbesluit dat 
geldig is voor het betrokken kwartaal; 

- bedden die tijdelijk buiten gebruik zijn wegens onderhoudswerken, 
ontsmettingsdoeleinden of bij ontstentenis van geschoold personeel. 

-  
Niet mee te rekenen: 

- de zogenaamde "noodbedden/plaatsen" die uitsluitend bij crisistoestanden of massale 
evacuatie naar de inrichting aangewend worden; 

- de bedden in onderzoekskamers voor zover het niet gaat om bedden erkend onder de 
kenletter van een hospitalisatiedienst; 

- de bedden in de polikliniek voor zover het niet gaat om bedden erkend onder de 
kenletter van een hospitalisatiedienst; 

- de bedden in de spoedgevallendiensten voor zover het niet gaat om bedden erkend 
onder de kenletter van een hospitalisatiedienst; 

- plaatsen/bedden voor daghospitalisatie die niet als dusdanig erkend zijn; 
- de bedden voor het personeel; 
- de bedden voor begeleidende familieleden. 

 

DR05 / Maand 1 van het kwartaal 
 
Optioneel veld 
Minimale lente: 1 cijfer 
Maximale lengte: 2 cijfers 
 
Tabel 3-9: toegelaten waarden voor maand 1 van het kwartaal 
 

Code Maand 

1 Januari 

4 April 

7 Juli 

10 Oktober 

 

DR06 / Aantal gerealiseerde volledige verpleegdagen voor maand 1 van het 
kwartaal 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 1 cijfer – decimaal punt – 2 cijfers, 1.11 
Maximale lengte: 8 cijfers – decimaal punt – 2 cijfers, 99999999.99 
 
Als decimaal scheidingsteken moet een punt (.) gebruikt worden. 
 
Het gaat hier om het aantal dagen dat in de eerste maand van het betrokken kwartaal dat aan 
100% aan het RIZIV gefactureerd werd. 
 

DR07 / Aantal gerealiseerde partiële verpleegdagen voor maand 1 van het 
kwartaal 
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Optioneel veld 
Minimale lengte: 1 cijfer – decimaal punt – 2 cijfers, 1.11 
Maximale lengte: 8 cijfers – decimaal punt – 2 cijfers, 99999999.99 
 
Als decimaal scheidingsteken moet een punt (.) gebruikt worden. 
 
Het gaat hier om het aantal dagen dat in de eerste maand van het betrokken kwartaal dat aan 
minder dan 100% aan het RIZIV gefactureerd werd. 
 

DR08 / Gewogen aantal gerealiseerde partiële verpleegdagen voor maand 1 van 
het kwartaal - FACULTATIEF 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 1 cijfer – decimaal punt – 2 cijfers, 1.11 
Maximale lengte: 8 cijfers – decimaal punt – 2 cijfers, 99999999.99 
 
Als decimaal scheidingsteken moet een punt (.) gebruikt worden. 
 
Het gaat hier om de som van alle partiële verpleegdagen die in de eerste maand van het 
betrokken kwartaal gerealiseerd werden en die vermenigvuldigd zijn met het percentage van de 
hele verpleegdag waaraan ze aan het RIZIV gefactureerd werden. 
 
Dit veld moet niet meer ingevuld worden: zie rondzendbrief van 06/09/1999 met referentie 
PSY/ASp/MPG/326/99. 
 

DR09 / Maand 2 van het kwartaal 
 
Optioneel veld 
Minimale lente: 1 cijfer 
Maximale lengte: 2 cijfers 
 
Tabel 3-10: toegelaten waarden voor maand 2 van het kwartaal 
 

Code Maand 

2 Februari 

5 Mei 

8 Augustus 

11 November 

 

DR10 / Aantal gerealiseerde volledige verpleegdagen voor maand 2 van het 
kwartaal 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 1 cijfer – decimaal punt – 2 cijfers, 1.11 
Maximale lengte: 8 cijfers – decimaal punt – 2 cijfers, 99999999.99 
 
Als decimaal scheidingsteken moet een punt (.) gebruikt worden. 
 
Het gaat hier om het aantal dagen dat in de tweede maand van het betrokken kwartaal dat aan 
100% aan het RIZIV gefactureerd werd. 
 

DR11 / Aantal gerealiseerde partiële verpleegdagen voor maand 2 van het 
kwartaal 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 1 cijfer – decimaal punt – 2 cijfers, 1.11 
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Maximale lengte: 8 cijfers – decimaal punt – 2 cijfers, 99999999.99 
 
Als decimaal scheidingsteken moet een punt (.) gebruikt worden. 
 
Het gaat hier om het aantal dagen dat in de tweede maand van het betrokken kwartaal dat aan 
minder dan 100% aan het RIZIV gefactureerd werd. 
 

DR12 / Gewogen aantal gerealiseerde partiële verpleegdagen voor maand 2 van 
het kwartaal - FACULTATIEF 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 1 cijfer – decimaal punt – 2 cijfers, 1.11 
Maximale lengte: 8 cijfers – decimaal punt – 2 cijfers, 99999999.99 
 
Als decimaal scheidingsteken moet een punt (.) gebruikt worden. 
 
Het gaat hier om de som van alle partiële verpleegdagen die in de tweede maand van het 
betrokken kwartaal gerealiseerd werden en vermenigvuldigd zijn met het percentage van de 
hele verpleegdag waaraan ze aan het RIZIV gefactureerd werden. 
 
Dit veld moet niet meer ingevuld worden: zie rondzendbrief van 06/09/1999 met referentie 
PSY/ASp/MPG/326/99. 
 

DR13 / maand 3 van het kwartaal 
 
Optioneel veld 
Minimale lente: 1 cijfer 
Maximale lengte: 2 cijfers 
 
Tabel 3-11: toegelaten waarden voor maand 3 van het kwartaal 
 

Code Maand 

3 Maart 

6 Juni 

9 September 

12 December 

 

DR14 / Aantal gerealiseerde volledige verpleegdagen voor maand 3 van het 
kwartaal 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 1 cijfer – decimaal punt – 2 cijfers, 1.11 
Maximale lengte: 8 cijfers – decimaal punt – 2 cijfers, 99999999.99 
 
Als decimaal scheidingsteken moet een punt (.) gebruikt worden. 
 
Het gaat hier om het aantal dagen dat in de derde maand van het betrokken kwartaal dat aan 
100% aan het RIZIV gefactureerd werd. 
 

DR15 / Aantal gerealiseerde partiële verpleegdagen voor maand 3 van het 
kwartaal 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 1 cijfer – decimaal punt – 2 cijfers, 1.11 
Maximale lengte: 8 cijfers – decimaal punt – 2 cijfers, 99999999.99 
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Als decimaal scheidingsteken moet een punt (.) gebruikt worden. 
 
Het gaat hier om het aantal dagen dat in de derde maand van het betrokken kwartaal dat aan 
minder dan 100% aan het RIZIV gefactureerd werd. 
 

DR16 / Gewogen aantal gerealiseerde partiële verpleegdagen voor maand 3 van 
het kwartaal - FACULTATIEF 
 
Optioneel veld 
Minimale lengte: 1 cijfer – decimaal punt – 2 cijfers, 1.11 
Maximale lengte: 8 cijfers – decimaal punt – 2 cijfers, 99999999.99 
 
Als decimaal scheidingsteken moet een punt (.) gebruikt worden. 
 
Het gaat hier om de som van alle partiële verpleegdagen die in de derde maand van het 
betrokken kwartaal gerealiseerd werden en vermenigvuldigd zijn met het percentage van de 
hele verpleegdag waaraan ze aan het RIZIV gefactureerd werden. 
 
Dit veld moet niet meer ingevuld worden: zie rondzendbrief van 06/09/1999 met referentie 
PSY/ASp/MPG/326/99. 
 

3.5. Voorbeeld van een registratie 
 
Voor het ziekenhuis 999 en registratieperiode 2019/1:  

- kwartaal 1 
o 30 erkende T-bedden op 1 januari 2019 
o 35 erkende T-bedden op 15 februari 2019 
o 10 T1-bedden op 1 januari 2019 (50 %) 
o 5 T1-bedden op 15 februari 2019 (50 %) 

 
71#999#2#1#2019#1#####999#5#1#T#32.50#0#1#930.00#0.00#0.00#2#910.00#0.00#0.00#3
#1085.00#0.00#0.00# 
71#999#2#1#2019#1#####999#5#1#T1#0.00#7.50#1#0#310.00#155.00#2##210.00#105.00#
3#0.00#155.00#77.50# 


