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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 18/08/2020 een overleg geweest over de VG-MZG registratie die 
door de FOD VVVL beheerd worden.  

 

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

De registratieperioden voor de VG-MZG periode van september en december 2020 zullen 
niet meer worden opgeschort, en bijgevolg is de registratie dus opnieuw verplicht. Dit volgens 
de modaliteiten die vervat liggen in het Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende bepaling 
van de regels volgens welke bepaalde ziekenhuisgegevens moeten worden medegedeeld 
aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. 

 

Reden van opstart 

De reden van het uitstellen, opschorten en verschuiven van de verschillende registraties lag 
tijdens de eerste golf in het feit dat de FOD VVVL de ziekenhuizen wou toelaten om een 
gecoördineerde, adequate en effectieve organisatie van de behandelcapaciteit in de 
Belgische Ziekenhuizen uit te bouwen om de eerste golf het hoofd te bieden waar het hele 
land in betrokken was. Hiervoor werden verschillende bijkomende maatregelen gevraagd, 
zoals het opschorten van de VG-MZG registratie.  

Zoals u weet is het doel van de VG-MZG om een minimaal beeld te verkrijgen van de 
verpleegkundige interventies uitgevoerd door zorgverleners binnen de algemene 
ziekenhuizen. Bovendien wil deze registratie eveneens informatie verzamelen voor diverse 
toepassingen, waaronder het samenstellen van een minimale verpleegkundige dataset, het 
onderbouwen van personeelsallocatiesystemen, het monitoren van kwaliteitsprocessen, 
wetenschappelijk onderzoek, het meten van de verpleegkundige zorgzwaarte, evaluatie van 
de huidige registratierichtlijnen, de ondersteuning en uitwerking van het verpleegkundig 
beleid …    
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Directoraat-Generaal Gezondheidszorg 

Omzendbrief aan :  
 

- De algemeen directeur 

- De hoofdarts 

- De verpleegkundig directeur 

- De MZG-verantwoordelijke 
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De VG-MZG zijn een extractie van een deel van de verpleegkundige zorgen die zijn 
gedocumenteerd in het patiëntendossier. We zijn ons er van bewust dat  nog niet alle 
ziekenhuizen werken met een automatische afleiding van de registratiegegevens uit het 
elektronisch patiëntendossier, en dat voor die ziekenhuizen de omzetting van de 
gedocumenteerde zorg naar de registratiegegevens meer inspanning vraagt. 

Maar na het beluisteren van de verschillende strekkingen en adviezen vanuit het werkveld 
en na rekening te houden met het verloop van de tweede golf, wil de FOD VVL geleidelijk 
aan terug naar de normale manier van registreren.  

 

De strategie van het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg is en blijft een 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.  

 

Ter herinnering en met betrekking tot de Minimale ziekenhuisgegevens blijven de reeds 
gemelde verschuivingen van de uiterlijke termijnen voor het indienen van deze gegevens 
behouden: 

• 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 covid-19-
eenheden.  

 
Voor bijkomende informatie kunt U steeds contact opnemen met de FOD VVVL via de 
generieke mailboxen van de verschillende registratiesystemen die u op onze website kunt 
terugvinden.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

         Pedro Facon  

         Directeur-generaal 
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