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Betreft: Export van MPG betreffende het tweede semester 2007  
 
 
 
 
Uit brieven van individuele voorzieningen en van de federaties van hospitaalvoorzieningen blijken er 
problemen te bestaan betreffende ATOUM_MPG in verband met de traagheid van de gegevensinvoer 
en de verwerking van de eigen ziekenhuisgegevens.  
 
 
Een deel van deze problemen is opgelost in een nieuwe upgrade van het programma (versie 2.1.13b) 
die onlangs op de website van de FOD Volksgezondheid (www.health.fgov.be) werd geplaatst. Voor 
meer inlichtingen verwijzen we naar de bijlage 1. 
  
Gezien de optimalisatie van ATOUM_MPG nog lopende is en er nog nieuwe updates zullen komen is 
beslist om in afwijking van Artikel 6 (§1 - §3) van het K.B. van 1 oktober 2002 “houdende bepaling van 
de regels volgens welke bepaalde minimale psychiatrische statistische gegevens moeten worden 
medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft”, de 
voorzieningen in de gelegenheid te stellen, de export van het tweede semester 2007 over te maken 
ten laatste op 30 september 2008.  
 
Het formaat waarin de gegevens dienen ingestuurd te worden dient te voldoen aan de specificaties 
vermeld in bijlage 1 van de omzendbrief van 27 maart 2007 (DM/RPMPG/n33-07: te consulteren op 
de hierboven genoemde website) 
 
In de overtuiging U hiermee van dienst te zijn 
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BIJLAGE 1 
 

Optimalisatie van ATOUM_MPG 
 
 
In het kader van de continuïteit van de gegevensverzameling van de Minimale Psychiatrische 
Gegevens (MPG) werd het softwareprogramma voor de invoer en export van MPG vernieuwd om 
compatibel te blijven met de meest gangbare besturingssystemen.  
 
In de omzendbrief DM/RPMPG/n33_07 van 27 maart 2007 werd er op gewezen dat het gebruik van 
ATOUM_MPG niet verplicht wordt. Men kan voor de invoer en de export van MPG kiezen voor eigen 
software op voorwaarde, dat voldaan wordt aan de in de omzendbrief gespecificeerde vereisten voor 
de export van de gegevens naar de FOD Volksgezondheid. Het detail van de recordtekening voor de 
export van MPG vanaf het tweede semester 2007 vindt U op de website van de FOD 
Volksgezondheid in de rubriek informaticatoepassingen (www.health.fgov.be ). 
 
In maart en april van vorig jaar werd ATOUM_MPG (versie 2.1.03) gepresenteerd en verdeeld. Er 
werd gevraagd in een eerste fase de applicatie uit te testen zodat eventuele fouten konden ontdekt en 
gecorrigeerd worden. Hierdoor kon in september een eerste upgrade naar versie 2.1.09 via de 
website van de FOD Volksgezondheid uitgevoerd worden  
 
In december 2007 en januari 2008 werd de applicatie nogmaals toegelicht en werd er geluisterd naar 
de ervaringen die de voorzieningen hadden met de applicatie. Zo werd terecht opgemerkt dat in de 
export van ATOUM_MPG de berekening van het percentage niet-ingevulde velden en de berekening 
van het aantal velden waarin “onbekend” werd ingevuld, niet correct is. Een bijkomend probleem 
betrof de traagheid waarmee gegevens konden ingevoerd worden. Voor een belangrijk deel is deze 
traagheid te wijten aan het vereiste dat ATOUM_MPG flexibel moest zijn in het kader van de geplande 
revisie van de gegevensopvraging via modules. 
 
Sinds maart is er daarom een tweede upgrade naar versie 2.1.13b mogelijk waarmee de percentages 
gecorrigeerd worden en de invoer van gegevens vergemakkelijkt wordt door de cursor automatisch te 
laten verspringen naar het volgende veld wanneer het vorige veld is ingevuld. Ook is er een copy-
functie voor blok 7 en werden enkele bugs gecorrigeerd (toegangsrechten, opzoeken van onvolledige 
intermediaire ontslagen). 
We brengen in herinnering dat de snelheid van de gegevensinvoer kan opgevoerd worden door 
gebruik te maken van de gebruikersopties in punt 9.4.2. (p 60) van de handleiding en door te kiezen 
voor een db-data-fixed database. 
 
Er is beslist om de software verder te optimaliseren inzake snelheid van gegevensinvoer en 
gegevensverwerking. 
 
Uit brieven van voorzieningen en van de federaties van hospitaalvoorzieningen blijkt namelijk dat 
naast de traagheid van de gegevensinvoer ook de verwerking van de eigen ziekenhuisgegevens een 
probleem is geworden.  
 
Met betrekking tot de verwerking van de gegevens van de eigen voorziening werd gekozen voor een 
csv_exportbestand omdat dit een universeel formaat betreft dat ook door andere statistische 
programma’s dan SIMSTAT kan gebruikt worden. In versie 2.1.13b zijn al aanpassingen aan het 
csv_exportbestand gebeurd (datumnotatie en naamvelden) en wordt nog gezocht naar enkele 
goedgekozen filters waarmee niet langer alle gegevens dienen uitgeladen te worden wanneer slechts 
een beperkt aantal gegevens verwerkt moet worden. Bovendien zal rekening gehouden worden met 
het DBF-formaat waarop SIMSTAT werkt. 
 
Het verbeteren van software is zoals de oude DOS-applicatie leerde een continu proces zodat ook 
voor ATOUM_MPG in de toekomst nog nieuwe upgrades zullen uitgevoerd worden. In tegenstelling 
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tot de oude DOS-applicatie kunnen deze upgrades via patches uitgevoerd worden op het lopende 
ATOUM_MPG. programma  zodat geen werk verloren gaat.  
Het verdient aanbeveling op regelmatige tijdstippen de website van de FOD Volksgezondheid te 
bezoeken omdat de export van gegevens moet gebeuren via de laatst beschikbare upgrade (de 
export zal in de toekomst een veld bevatten dat de versie specificeert). 
www.health.fgov.be (Kies achtereenvolgens: Gezondheidszorg  Zorginstellingen  
Registratiesystemen  MPG  Informaticatoepassingen) 
 
 

                                                 
 Nieuwe patches installeren alle upgrades vanaf de basisversie 2.1.03 die in april-mei 2007 via Cd-rom werd 

verdeeld over de instellingen ( paswoord= atoum ) 
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