
Reglement m.b.t. overmaking van gegevens met oog op respect voor 

privacy 
 

Om de regels met betrekking tot de bescherming van persoonlijke levenssfeer ten opzichte 

van de verwerking van persoonsgegevens te respecteren, hanteert de dienst Data- en 

beleidsinformatie van de FOD VVVL onderstaand reglement bij het overmaken van 

gegevens aan derden. 

 

1. Anonieme, geaggregeerde gegevens : 

In het geval van een vraag naar anonieme, geaggregeerde gegevens (dit wil zeggen 

gegevens die niet in verband kunnen worden gebracht met een geïdentificeerde of 

identificeerbare persoon en dus geen persoonsgegevens zijn), kunnen de gegevens 

onmiddellijk bezorgd worden. Onze medewerkers zien er op toe dat de doorgegeven 

gegevens geen “small cells” bevatten die aanleiding kunnen geven tot heridentificatie van 

patiënten. Dit kan het geval zijn wanneer de gegevens een hoge mate van granulariteit 

bezitten (bijvoorbeeld wanneer de gegevens op het niveau van gemeente van woonplaats 

wordt opgevraagd). Daarnaast is heridentificatie in bepaalde gevallen mogelijk wanneer 

gegevens opgesplitst worden per leeftijd, per geslacht, per diagnose- of procedurecode, per 

nationaliteit, … Wanneer het aantal gevallen kleiner is dan 5, vermeldt men “< 5” op de  

plaats van het reële cijfer of zal men ‘bredere’ categorieën gebruiken. Op deze manier 

wordt het risico op heridentificatie vermeden. De gebruikers van de gegevens moeten zich 

ertoe verbinden om de vertrouwelijkheid van de gegevens na te leven en om geen enkele 

poging te ondernemen om de patiënt te identificeren.  

 

Bijvoorbeeld: Het aantal verblijven waarbij een diagnose gesteld werd van longkanker 

opgesplitst per geslacht.  

 

2. Gecodeerde persoonsgegevens: 

 

Als uw vraag betrekking heeft op gecodeerde persoonsgegevens (dit wil zeggen gegevens 

die in verband kunnen worden gebracht met een geïdentificeerde persoon door middel van 

een code), zal men vooraf moeten nagaan of de aanvraag een wetenschappelijk, statistisch, 

historisch en niet-commercieel doel heeft. Als dat niet het geval is, zal de verwerking van 

de gegevens niet doorgaan. 

 

Voor het verkrijgen van gecodeerde persoonsgegevens dient vooraf een gemotiveerde 

aanvraag ingediend te worden bij de verantwoordelijke voor het verwerken van de 

gegevens (d.i. via delegatie M. Tom Van Renterghem, diensthoofd van de dienst Data- en 

beleidsinformatie, DGGS, FOD VVVL via adhoc_admDM@health.fgov.be), met 

vermelding van het gewenste type gegevens, voor welk onderzoek, welke toepassing, 

welke duur, … Daarnaast dient u een aanvraag in te dienen bij de kamer van de sociale 

zekerheid en gezondheid van het Informatiebeveiligingscomité (aanvraag via 

csi@mail.fgov.be). 

 



De toestemming van de verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevens en die van 

de kamer van de sociale zekerheid en gezondheid van het Informatiebeveiligingscomité 

zijn de twee onontbeerlijke voorwaarden voor het verstrekken van de gegevens. 

 

Bijvoorbeeld: Een kopie van de databank waarbij alle gegevens per verblijf of per MUG-

rit worden weergegeven. 

 

3. Niet-gecodeerde gegevens: 

 

Niet-gecodeerde gegevens zijn niet ter beschikking in onze registratiesystemen.  

 

4. Gegevens per ziekenhuis:  

  

Overeenkomstig het huidige beleid van onze FOD mogen gegevens met betrekking tot het 

aantal verblijven per ziekenhuis niet aangeleverd worden door onze diensten tenzij de 

gegevens reeds op een officieel, elektronisch of geschreven document staan van FOD 

VVVL (bv. de feedback over marktaandelen). Praktisch gezien zullen de aanvragen geval 

per geval bekeken worden en zal de toestemming van de directeur-generaal DGGS voor 

het delen van de gegevens gevraagd worden. De algemene regel is dat we enkel de 

gegevens bezorgen over verblijven per provincie waar de ziekenhuisinstelling gevestigd is. 

Gegevens met betrekking tot het aantal erkende bedden, zorgfuncties, … per ziekenhuis 

mogen wel bezorgd worden.  

 

Bijvoorbeeld: het aantal verblijven in daghospitalisatie per ziekenhuis. 

 

 

  



Aanvraagformulier  
 

Naam en voornaam M. 

Mevr. 

Organisatie 

 

Tel.  

E-mail  

Vraag   

Motivering vraag  Voor welke doeleinden wenst u de gegevens te gebruiken? 

Detail vraag  

 

 

 

Welke 

registratie? 

Duid aan wat van toepassing is:  

 MKG (Minimale klinische gegevens vóór 2008) 

 MVG (Minimale verpleegkundige gegevens vóór 2008) 

 MZG (Minimale ziekenhuisgegevens vanaf 2008)  

(= samenvoeging van eerdere MKG en MZG) 

 MPG (Minimale psychiatrische gegevens vanaf 1997) 

 CIC (Informatie over aantal erkende bedden/diensten,  

zorgprogramma’s, …) 

 MUG (Gegevens over MUG-interventies) 

 Andere 

Jaar * 
*MZG-gegevens 

betreffende 

diagnosen en 

procedures zijn 

niet beschikbaar 

voor het jaar 2015 

 

Welke 

variabelen ?  

 

 

 

Voor meer informatie omtrent de beschikbare variabelen kan u de richtlijnen van elk 

registratiesysteem raadplegen via :   

https://www.health.belgium.be => gezondheid => organisatie van de gezondheidszorg 

=> ziekenhuizen => registratiesystemen 

 

 

Type verblijf MZG: 

 Klassieke hospitalisatie (H) 

 Langdurig verblijf (F,L,M) 

 Chirurgische daghospitalisatie (C) 

 Daghospitalisatie (D) 

 Ambulant contact met de spoedgevallendienst (U) 



 

MPG: 

 Verblijven van patiënten opgenomen in het registratiejaar en 

ontslagen in hetzelfde jaar 

 Verblijven van patiënten opgenomen in het registratiejaar en 

nog aanwezig op 31/12 van het registratiejaar 

 Verblijven van patiënten opgenomen in een voorgaand jaar en 

ontslagen in het betreffende registratiejaar 

 Verblijven van patiënten opgenomen in een voorgaand jaar en 

nog aanwezig op 31/12 van het registratiejaar 

 

 Selectiecriteria  Bijvoorbeeld : 

 

• Socio-demografische kenmerken van de patient : Leeftijdscategorie, geslacht, 

woonplaats van de patiënt (op niveau van de gemeente, arrondissement, 

provincie, regio), … 

 

• Diagnosen en procedures:   

o in MZG gebeurt de selectie via ICD-9-CM of ICD-10-BE-codes of 

via de APR-DRG-classificatie en kan onderscheid gemaakt worden 

tussen de hoofd-diagnose en nevendiagnoses 

o in MPG gebeurt de selectie via ICD-9-CM of via DSM-IV-codes 

 

• Type verblijf: verblijf in specifieke bedindex, type van opname, type van 

ontslag of bestemming, …  

 

Output  
(preciseer de 

gewenste weergave 

van de output en 

gewenste gekruisde 

tabellen) 

Bijvoorbeeld : 

- Aantal verblijven of aantal patiënten 

- Verblijfsduur (gefactureerd of niet-gefactureerd ; het gemiddelde of andere 

statistische parameters) 

- Aantal overlijdens binnen het ziekenhuis 

- Aantal uitgevoerde procedures 

- Andere 

Type bestand 

antwoord  
 Excel        SAS-tabel         Word       

 .txt           

Gewenste taal   Nederlands 

 Frans 

Termijn 

waarbinnen u de 

informatie wenst te 

ontvangen 

Voorziene termijn is 3 weken vanaf dag na ontvangst van de vraag, behalve voor complexe vragen.  

 


