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Opname & verblijf



Appropiateness Evaluation Protocol

Verantwoorde opname

AEP ?
Verantwoorde verpleegdag



Werking AEP
Appropiateness Evaluation Protocol

Objectieve criteria

Override

Verantwoord Niet verantwoord

Oorzaak

AEP



AEP
Verpleegdag

Criteria i.v.m. medische 
handelingen

Criteria i.v.m. verpleegkundige 
handelingen

Criteria i.v.m. de toestand van de 
patiënt



AEP
verantwoorde verpleegdag

Verantwoorden  80%
verantwoorde verpleegdagen

Criteria i.v.m. verpleegkundige 
zorg



MVG AEP
Respiratoire verzorging:intermittent of
continue respiratoire verzorging (minstens
3X/dag) .
 Intermittent of permanent IV infuus /
Continue of intermittent parenterale
voeding
Controle vitale parameters, minstens om
de 2 uur, gedurende minstens 8 uur
Geneesmiddelen injecties

1.IM en/of SC en/of ID minstens
3X/dag
              2.IV
              3.Epiduraal
Evenwicht vocht-electrolieten balans,
vochtbalans gedurende 24 uur
Zorgen aan een grote traumatische wonde,
en/of de aanwezigheid van een drain, met
inbegrip van een controle ten minste
3X/dag
Nauwkeurige observatie van de patiënt op
voorschrift van de geneesheer ten minste
3X/dag
Isolatiemaatregelen ter preventie van
contaminatie

Toezicht permanent infuus

Vitale parameters

IM/SC/ID
IV

Fysieke parameters

Traumatische & chirurgische 
wondverzorging

Isolatie

Verzorging van patiënt 
met tracheacanule

Vitale & Fysieke 
parameters



Koppeling MVG - MKG

AEP = f(MVG,MKG)

Voor sommige criteria zijn MVG en AEP gelijk

Voor sommige criteria dient men MVG aan te passen?



Aard en intensiteit van de 
verpleegkundige zorg



Verpleegkundige rollen 
(Benner, 1984)

• Hulp bij basisbehoeften
• Educatieve rol
• Observatie & diagnostisch monitoren van de 

patiënt
• Interventie bij levensbedreigende situatie
• Uitvoeren van medisch voorgeschreven 

handelingen
• Bewaken en verlenen van kwalitatieve zorg



Illustratie van de opbouw van een 
verpleegkundige zorg indicator 

a.h.v. het zorgprogramma 
geriatrie



Hygiëne

Mobiliteit

Uitscheiding

Voeding

Basiszorg

Hulp bij
basisbehoeften

MVG-items Indicatoren Verpleegkundige
rol

D
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Traum
. w

onde

Zelfstandigheidtraining
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Intraveneuze medicatie
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Educatie &
training

Verpleegkundige
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Observatie &
diagnostisch
monitoren

Intraveneuze
toediening

Medisch
voorgeschreven

handelingen

Intervetie
levensbedreigende

situatie

Decubituspreventie
Decubituspreventie:

specificiteit &
sensitiviteit Kwaliteit



MVG-items Indicatoren Verpleegkundige
rol

Hygiëne

Mobiliteit

Uitscheiding

Voeding

Basiszorg

Hulp bij
basisbehoeften



Opbouw indicator basiszorg

• Hygiëne - mobiliteit - uitscheiding -
voeding

• Goede statistische samenhang (correlatie >0.5 en 
ligging nationale kaart)

• Klinisch betekenisvol voor het 
zorgprogramma geriatrie



Indicator basiszorg

Geen hulp Ondersteu -
nende hulp

Gedeeltelijke
hulp

Volledige
hulp
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Mobiliteit

Uitscheiding

Voeding
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Nieuwe items registreren?

• Registratie nieuw item verantwoord indien:
– noodzakelijk voor de opbouw van relevante 

indicatoren 
– en indien niet aanwezig in huidige MVG of 

MKG
• Optimaal benutten bestaande databanken

Voorbeeld: - ICD-9-CM
- Nomenclatuur



Bijkomende items?
 MKG  label

 57.94  Inbrengen van urinaire verblijfssonde
 96.35  maagsondevoeding
 96.37  proctoclysma
 96.38  Verwijderen van faecalomen
 97.83  Verwijderen van hechtingen van de buikwand
 89.61  Monitoring van arteriële bloeddruk
 89.62  Monitoring van CVD
 93.56  Aanleggen van drukverband

 MKG  label
 212026  Monitoring ecg dag 1
 212041  Monitoring ecg dag 2 3
 214023  Monitor ecg+druk(cvd-arter-pulm)dag 1
 351024  Huidthermometrie door thermoelekt. Elementen
 474261  Maagssonde plaatsen kind jonger  7 jaar

ICD-9-CM

NOMENCLATUUR



Verantwoording van 
verpleegkundige zorg

• Op basis van patiëntenprobleem

• Op basis van patiëntenoutcome



Patiëntenprobleem

• Overeenstemming APR-DRG
• Overeenstemming NANDA / ICD-9-CM, 

enkele voorbeelden:
– Obstipatie: obstipatie  (ICD-9-CM 564.0)

– Diarree: functionele diarree (ICD-9-CM 564.5) 
/ infectieuze diarree (ICD-9-CM 009.2) 
/ diarree van veronderstelde infectieuze 
aard (ICD-9-CM 009.3) 

– Stressincontinentie: Stressincontinentie (ICD-9-CM
625.6 & 788.32) 



Patiëntenoutcome: 
secundaire urineweginfectie (1)

• Inclusie op basis van MKG: 
– ICD-9-CM 599.0 

urineweginfectie, lokalisatie niet gespecificeerd
– ICD-9-CM 996.64 

infectie of ontsteking van urinaire catheter)



Patiëntenoutcome: 
secundaire urineweginfectie (2)

• Exclusie op basis van MKG: 
– ICD-9-CM 599.0 of 996.64 als primaire diagnose
– MDC 11-15 

ziekten en aandoeningen nier- en urinewegen/ van de 
mannelijke geslachtsorganen/ van de vrouwelijke 
geslachtsorganen/ zwangerschap/ pasgeborenen)

– ICD-9-CM 646.60-646.64 
infectie van de tractus urogenitalis

– ICD-9-CM 639.8 
overige gespecificeerde complicaties na abortus



Verpleegkundig personeel 
(aantal - kwalificatiemix) 

& 
patiënten outcome



Motieven
• Malaise verpleegkundig beroep (gedaalde 

aantrekkingskracht, schaarste op de arbeidsmakt, e.d.)

• Aantonen belang van voldoende en goed 
opgeleide verpleegkundigen

• Kwaliteitsbekommernis stijgend aantal 
internationale publicaties die relatie tussen inzet 
van VPK en patiënten outcome (urineweginfectie, 

pneumonie, decubitus, mortaliteit) aantonen (Needleman et al., 
2002, Jackson et al., 2002, Kovner et al., 2002)
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