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Mevrouw, Mijnheer, Dokter 

 

Het Comité Hospital & Transport Surge Capacity met vertegenwoordigers van alle 
overheden, de ziekenhuiskoepels, het Wetenschappelijk comité en andere experten, is nog 
steeds actief en komt regelmatig samen om de situatie van de ziekenhuissector te monitoren 
en de nodige maatregelen tot regulatie te nemen.   

Binnen dit Comité is er op 21/08/2020 een overleg geweest over de MPG-registratie die 
door de FOD VVVL beheerd worden. 

Met deze rondzendbrief wensen wij u in kennis te stellen de volgende beslissing omtrent 
deze registratie.  

De MPG-registratie zal opnieuw opgestart worden voor 2020 en dit zowel voor de eerste als 
tweede semester. De uiterlijke termijn waartegen wij de gegevens MPG2020, zowel eerste 
als tweede semester, dienen te ontvangen wordt vastgelegd op eind maart 2021. Voor de 
daaropvolgende registratieperiodes blijven de wettelijke deadlines opgenomen in het K.B. 
van kracht. 

Dit in tegenstelling tot wat eerder gecommuniceerd werd via de rondzendbrief van 26 maart 
2020 (referentie DBI/OMZ-CIR/n.  07_20).  

 

Motivatie omtrent deze beslissing:  

Zoals u weet is de doelstelling van de MPG- registratie om het gezondheidsbeleid te 
ondersteunen meer bepaald om de behoeften aan psychiatrische voorzieningen vast te 
stellen, de kwalitatieve en kwantitatieve erkenningsnormen te omschrijven, een beleid op 
basis van epidemiologische gegevens uit te stippelen, het beantwoorden aan internationale 
verplichtingen (OESO, WHO, Eurostat,…) … 

Met het schrijven van 26 maart 2020 hebben wij heel wat reacties en vragen ontvangen 
vanuit het werkveld en vanuit de verschillende overheden. Naar aanleiding van de vele 
reacties en na het beluisteren van het werkveld, willen wij dan ook terugkomen op deze 
beslissing. Dit is geen gemakkelijke beslissing en wij beseffen absoluut dat dit heel wat 
reacties met zich mee kan brengen.  
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BETREFT : MPG-light vanaf MPG 2020 

 
 

Directoraat-Generaal Gezondheidszorg 

Omzendbrief aan 
- De algemeen directeur 
- De hoofdarts 
- De verpleegkundig directeur 
- De MPG-verantwoordelijke 
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Maar, zoals ook reeds herhaaldelijk gezegd in voorgaande omzendbrieven, willen we vanuit 
het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg voortdurend streven naar een inhoudelijke en 
technische vereenvoudiging van de registratiesystemen die onder ons beheer zitten. In het 
verleden werden in dit kader hierrond al verschillende stappen ondernomen en dit blijft een 
belangrijk uitgangspunt naar de toekomst toe.  

Zo ook met het terug invoeren van deze MPG- registratie. Daartoe werd dan ook beslist om 
de MPG vanaf MPG2020 een ‘light-versie’ op te vragen: 

o Op korte termijn wordt werk gemaakt van een oplijsting van de variabelen dewelke wij 
nodig hebben om aan onze (Europese) verplichtingen en aan beleidsvoering te kunnen 
voldoen. We zullen de instellingen hiervan spoedig op de hoogte brengen maar dit zal 
dus een selectie zijn van de bestaande variabelen binnen de actuele MPG-registratie. 
 

o Technisch zal de manier van registeren, zoals van toepassing voor de MPG2019, van 
kracht blijven. 

Deze “light- versie” zal van kracht blijven tot de uitvoering van interfederale afspraken over 
een nieuw systeem voor zorgverstrekking voor de psychiatrische ziekenhuizen (PZ) en de 
psychiatrische afdelingen in de algemene ziekenhuizen (PAAZ).  

Hiertoe zal er een project opgestart worden tussen de verschillende overheden en de 
ziekenhuiskoepels, die hun interesse reeds hiervoor geuit hebben, en dit ter uitvoering van 
het protocolakkoord tot de vaststelling van een minimale dataset voor een 
gemeenschappelijk registratie in alle instellingen, actief rond geestelijke gezondheidszorg 
van 21 maart 2016.  

 

Voor bijkomende informatie kunt U steeds contact opnemen met de FOD VVVL via de 
generieke mailbox info.rpmpg@health.fgov.be.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

         Pedro Facon  

         Directeur-generaal 
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