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BETREFT : Uitstel MZG en MPG 2019/2 en 2020/1

Mevrouw, Mijnheer, Dokter
Zoals wij u in onze vorige rondzendbrief dd. 16/03/2020 met kenmerk DBI/OMZCTRL/N.02_20 lieten weten, zijn wij ons ervan bewust dat de snelle verspreiding van het
coronavirus (Covid-19) ervoor zorgt dat er actueel grote inspanningen gevraagd worden van
de gezondheidsmedewerkers op het terrein. De zorg van de patiënten staat meer dan ooit
centraal. Wij brachten u reeds op de hoogte van de opschorting VG-MZG voor de periode
van 1 maart t.e.m. 15 maart 2020 en de MUG/PIT-registratie voor alle interventies vanaf 1
maart 2020 t.em. 31 mei 2020.
Met deze rondzendbrief wensen wij u in kennis te stellen van bijkomende beslissingen m.b.t.
de deadlines MZG/MPG en de registratie VG-MZG:
1. Verschuiving deadlines MZG
De uiterlijke termijnen voor het indienen van deze gegevens worden verschoven naar:
•
•
•

MZG 2019/2: Indienen tegen uiterlijk eind november 2020
MZG 2020/1: Indienen tegen uiterlijk eind januari 2021
MZG 2020/2: Indienen tegen eind mei 2021 (deadline voorzien in het KB van 27
april 2007)

De registratie blijft verplicht op alle gebruikelijke eenheden en dus niet enkel op covid19-eenheden.
2. VG-MZG
Zoals reeds gemeld is er geen verplichting voor het indienen van de VG-MZG voor de
periode van 1 maart t.e.m. 15 maart 2020. De registratieperiode van 1 juni 2020 t.e.m 15
juni 2020 blijft behouden (zie deadline indienen MZG2020/1).
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3. Gebruik voor de financiering
We bevestigen dat de gegevens MZG 2020 niet zullen worden gebruikt voor financiering
van de ziekenhuizen. Van zodra geweten is welke gegevens zullen gebruikt worden zal
deze informatie via een afzonderlijke communicatie worden overgemaakt.
Omwille van het feit dat de MZG uiteraard nuttige informatie bevat over de impact van
covid-19 op de reguliere ziekenhuisactiviteit en over de covid-gerelateerde activiteit per
ziekenhuispassage is het uiteraard uitermate belangrijk dat wij over deze gegevens
kunnen beschikken.
4. Verschuiving deadlines MPG
De uiterlijke termijnen voor het indienen van deze gegevens worden verschoven naar:
•
•
•

MPG 2019/2: Indienen tegen uiterlijk eind september 2020
MPG 2020/1: Indienen tegen uiterlijk eind december 2020
MPG 2020/2: Indienen tegen eind maart 2021 (deadline voorzien in KB).

Voor bijkomende informatie kunt U steeds contact opnemen via de generieke mailboxen
namelijk
info.rhmzg@health.fgov.be
voor
vragen
m.b.t.
(VG-)MZG
en
via
info.rpmpg@health.fgov.be voor vragen over de MPG-registratie.

Hoogachtend,

Pedro Facon
Directeur-generaal
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