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Bijkomende informatie over de personeelsregistratie 

Synthese en FAQ 

Deze gegevens moesten tot en met MZG 2016 steeds volledig ingevuld zijn. Vanaf MZG 2017 
wordt de verplichte registratie van de periodieke (bestand EMPLOPER) en de dagelijkse 
personeelsgegevens (EMPLODAY) opgeschort. Dit betekent dat deze bestanden leeg kunnen 
blijven. Verkiest u echter om de personeelsgegevens toch – op vrijwillige basis - door te sturen, dan 
moeten deze gegevens wel voldoen aan alle regels en controles die op dit moment van toepassing 
zijn. 

1. Synthese 

Periodieke personeelsregistratie 
EMPLOPER 

Dagelijkse personeelsregistratie 
EMPLODAY 

Doelstelling: 

het aantal (bezoldigde en beschikbare) VTE en het aantal 
personen registreren, toegewezen aan een equipe die in 
aanmerking komt voor de periodieke registratie 

op basis van de uitgeoefende functie* (zie tabel 1) 
en  
op basis van de hoogst behaalde kwalificatie* (zie tabel 2) 
 

Doelstelling: 

het aantal gepresteerde uren en minuten registreren van 
elk personeelslid dat in aanmerking komt voor de 
dagelijkse registratie 
 
op basis van de categorie* (zie tabel 3) 
en  
op basis van de code “deel uitmakend van de equipe”*  
(zie tabel 4) 

Wanneer? 

eenmaal per VG-MZG registratieperiode, 
telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, 
september en december 

Wanneer? 

elke dag tijdens de VG-MZG registratieperiode, 
de eerste 15 dagen van de maanden maart, juni, september 
en december 

Welke equipes?  

1. alle verpleegeenheden van type 1*, ook de diensten 
voor spoedgevallen, het operatiekwartier 
(operatiezaal OPR(OP) en recovery OPR(RE))1 en de 
psychiatrische diensten 

2. de echte mobiele equipes* 

3. de ondersteunende mobiele zorgequipes* 

4. de fictieve mobiele equipe* 

5. niet de verpleegeenheden van type 3 (fictieve 
verpleegeenheden)* 
 

Welke equipes? 

1. alle verpleegeenheden van type 1*, ook de diensten 
voor spoedgevallen (URG) en het operatiekwartier 
(operatiezaal OPR(OP) en recovery OPR(RE))1, maar niet 
de psychiatrische diensten (AKT). 

2. de echte mobiele equipes* 

3. niet de ondersteunende mobiele zorgequipes* 

4. niet de fictieve mobiele equipe* 

5. niet de verpleegeenheden van type 3 (fictieve 
verpleegeenheden)* 

Welke personeelsleden? 
 
Alle personeel van bovenvermelde equipes, dat op de 
eerste registratiedag contractueel aangesteld is bij de 
zorginstelling en tijdens deze maand tenminste één 
arbeidsdag heeft gepresteerd, wordt meegeteld. Het 
personeelslid hoeft dus op de eerste dag van de maand niet 
te werken (vb. verlof of ziekte), maar dient dan wel 

Welke personeelsleden? 
 
Elk personeelslid (enkel van de categorieën* CAT001 t/m 
CAT006) dat effectief verpleegkundige verzorging of 
ondersteunend werk levert binnen de verpleegeenheid: 
 personeel van de equipe van de verpleegeenheid 
 het zelfstandig personeel 
 personeel van de echte mobiele equipes* dat ter 

                                                 
1 Vanaf 2010 dienen de operatiezaal en recovery apart geregistreerd te worden 
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Periodieke personeelsregistratie 
EMPLOPER 

Dagelijkse personeelsregistratie 
EMPLODAY 

geregistreerd te zijn als personeel en dient tijdens deze 
maand tenminste één dag gepresteerd te hebben. 

Eerste bijzonder geval: Alle personeel dat na de 1e dag en 
voor de 16e dag van de registratiemaand (maart, juni, 
september of december) in dienst treedt en tijdens deze 
maand tenminste één arbeidsdag gepresteerd heeft, moet 
in EMPLOPER geregistreerd worden.  

Tweede bijzonder geval: Het personeel dat gedurende de 
eerste 15 dagen van de registratiemaand van 
verpleegeenheid verandert, wordt voor EMPLOPER in 
beide verpleegeenheden geregistreerd voor deze maand 
indien deze persoon tijdens deze maand tenminste één 
arbeidsdag gepresteerd heeft in de beide 
verpleegeenheden. Indien deze persoon slechts in één van 
beide verpleegeenheden één arbeidsdag gepresteerd heeft, 
dan wordt hij/zij enkel voor deze verpleegeenheid in 
EMPLOPER geregistreerd. 

Het statuut (loontrekkend of zelfstandig) speelt hierbij 
geen rol. De gegevens over interimpersoneel worden 
voorlopig niet meegedeeld.  

Een personeelslid dat ‘langdurig’ afwezig is, wordt niet 
meegeteld als zijn afwezigheid minstens de volledige 
registratiemaand (maart, juni, september of december) 
duurt. Tijdens de registratiemaand heeft dit personeelslid 
dus geen enkele arbeidsdag gepresteerd.  

Met ‘langdurige’ afwezigheid wordt dus bedoeld: ziekte, 
verlof, loopbaanonderbreking, etc. waarbij het 
personeelslid de volledige registratiemaand afwezig is. 
 

vervanging of ter versterking komt 
 de interimkrachten 
 de stagelopende studenten (BV*) 

Opgelet niet het personeel van de ondersteunende mobiele 
zorgequipes* dat toevallige handelingen verricht (vb. 
bloedafname, EKG, sociale dienst, …) 

De arbeidstijden van een personeelslid van de 
verpleegeenheid dat voor meer dan een halve dag afwezig 
is (vb. opleiding), worden niet geregistreerd. Een 
afwezigheid van minder dan een halve dag (vb. 1u 
vergadering) wordt als gewone werktijd beschouwd. 

De gepresteerde uren van het personeel van de dienst 
spoedgevallen dat tevens in de MUG/PIT-functie wordt 
ingezet, worden voor het geheel geregistreerd bij de 
equipe van de dienst spoedgevallen. 

Welke functies* ? 
 
Zie bijgevoegde tabel 1. 

Welke categorieën* ? 
 
Zie bijgevoegde tabel 3. 

Welke kwalificaties* ? 
 
Zie bijgevoegde tabel 2. 

Welke codes* ? 
 
Zie bijgevoegde tabel 4. 

Controle: 
 
Elk personeelslid, opgenomen in het kader van de 
periodieke registratie, moet voor zijn functie en zijn 
kwalificatie worden geteld. 

Het totaal aantal beschikbare VTE in 38-urenstelsel voor 
het geheel van de functiecodes moet gelijk zijn aan het 
totaal aantal beschikbare VTE in 38-urenstelsel voor het 
geheel van kwalificatiecodes. 

Het totaal aantal betaalde VTE voor het geheel van de 
functiecodes moet gelijk zijn aan het totaal aantal betaalde 
VTE voor het geheel van kwalificatiecodes. 
 

Controle: 
 
Er dient overeenkomst te zijn tussen het personeel dat met 
code 1 “deel uitmakend van de equipe” * is opgenomen in 
de dagelijkse registratie en het overeenstemmende 
personeel in de periodieke registratie. 

* De woorden in cursief verwijzen naar een definitie van dat concept. De definities worden hieronder opgesomd 
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DEFINITIES 

Verpleegeenheden van type 1: verpleegeenheid met bedden/plaatsen:  
Zoals vermeld in het KB met betrekking tot de MZG registratie is “een verpleegeenheid met 
bedden/plaatsen een organisatorische en architecturale eenheid waarbinnen verpleegkundige 
verzorging gegeven wordt onder de verantwoordelijkheid van een hoofdverpleegkundige en in het 
kader van hospitalisatie (klassiek en dag) van patiënten”.  
Het gaat hier over: 

 alle verpleegeenheden voor klassieke hospitalisatie (met overnachting) 
 de verpleegeenheden voor daghospitalisatie 
 de operatiezalen  
 de ontwaakzaal (recovery) 
 de bevallingsafdeling (arbeidskamer en verloskamer) 
 spoedgevallen  

Echte mobiele equipe: deze bestaat enkel uit verpleegkundig, verzorgend of ondersteunend 
personeel dat ter vervanging van een teamlid of ter versterking van de verpleegeenheid tussenkomt 
voor de globale opvang van patiënten, met uitsluiting van de andere ondersteunende mobiele 
zorgequipes. De echte mobiele equipe is een verpleegeenheid van type 2: verpleegeenheden met 
enkel personeel, MOB.  

Ondersteunende mobiele zorgequipe: dit is een mobiele equipe bestaande uit onder meer 
verpleegkundigen en/of paramedici en/of sociaal werkers. De ondersteunende mobiele equipe is een 
verpleegeenheid van type 2: verpleegeenheden met enkel personeel, MOB. 
Het gaat hier over: 

 Prikploeg 
 Mobiele equipe van kinesitherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten 
 Equipe voor intern patiëntenvervoer 
 Geriatrisch team interne liaison 
 Palliatief support team 
 Psychosociaal support team 
 Registratieteam van VG-MZG, ICD-9-CM codes t.e.m. MZG 2014 en ICD-10-BE codes 

vanaf MZG 2015, andere gegevens 
 Equipe referentieverpleegkundigen 
 … 

Fictieve mobiele equipe: dit is een mobiele zorgequipe waarin men "fictief", om de registratie te 
vergemakkelijken, personeelsleden kan groeperen die geen lid zijn van een gestructureerde 
zorgequipe maar een specifieke verzorging verlenen, zoals: 

 een gespecialiseerde verpleegkundige voor wondzorg 
 een gespecialiseerde verpleegkundige voor de opvang van diabetespatiënten 
 een gespecialiseerde verpleegkundige voor pijnbestrijding bij patiënten 
 … 

De fictieve mobiele equipe is ook een verpleegeenheid van type 2: verpleegeenheden met enkel 
personeel, MOB. 

Verpleegeenheden van type 3: fictieve verpleegeenheden, DAYMIX, OUT en TRANS 
(mogelijk vanaf MZG 2013 en verplicht vanaf MZG 2014): dit zijn fictieve verpleegeenheden 
waar men patiënten in onderbrengt die niet verbleven hebben op een eenheid met bedden/plaatsen 
zoals gedefinieerd in type 1 of die tijdelijk afwezig zijn. 

BV: dit is een Beoefenaar van de Verpleegkunde in overeenstemming met KB nr. 78, hoofdstuk 1 
ter en art. 54bis. 
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Functie: dit is de aard van de werkzaamheden van het personeelslid bij de zorginstelling, zoals 
vastgesteld in zijn arbeidsovereenkomst en zijn functiebeschrijving. 

Kwalificatie: dit is het opleidingsniveau van het personeelslid, bevestigd door een diploma, brevet, 
beroepstitel, … 

Categorie: dit is een classificatie van het personeel dat in aanmerking komt voor de dagelijkse 
registratie. De eerste vijf categorieën refereren gedeeltelijk naar de categorieën van de kwalificaties 
van de periodieke registratie. 

Code “deel uitmakende van de equipe”: dit wordt in de dagelijkse registratie gebruikt om te 
bepalen of het personeelslid al dan niet deel uitmaakt van de equipe van de verpleegeenheid. 

 

TABEL 1: Periodieke registratie: Functies 
 

Onderstaande tabel geeft de beschrijving van de weerhouden functies weer voor veld 8 
(P1_CODE_QUAL_FUNCTION) van het bestand XXX-Z-VERS-P-EMPLOPER-YYYY-P.TXT 
(zie registratierichtlijnen MZG, domein 2 Personeelsgegevens). Omdat het over functies gaat, wordt 
in veld 7 (P1_Q_OR_F) de waarde #F# ingevuld. 
 

Veld 7 
P1_Q_OR_F 

Veld 8 
P1_CODE_QUAL

_FUNCTION 

 
Beschrijving van de functies 
 

F F11001 Hoofdverpleegkundige
F F11002 Adjunct-hoofdverpleegkundige
F F21001 Verpleegkundige
F F12001 Hoofdvroedvrouw
F F12002 Adjunct-hoofdvroedvrouw
F F22001 Vroedvrouw
F F21002 Referentieverpleegkundige voor wondzorg en stomatherapie 
F F21003 Referentieverpleegkundige voor pijnbestrijding
F F21004 Referentieverpleegkundige voor de opvang van diabetespatiënten 
F F21005 Verpleegkundige klinisch onderzoek
F F21009 Andere referentieverpleegkundigen
F F40001 “Verzorgend” personeel: 

zorgkundige, personeel art. 54 bis, ziekenhuisassistent 
F F50001 “Ondersteunend” personeel 

logistiek assistent, administratieve kracht, verzorgend personeel in afwachting 
van een eventuele erkenning als zorgkundige, kinderverzorgster, ... 

F F60001 "Paramedisch" personeel 
ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist, …

F F60002 Personeel voor (bloed)afname
F F70001 Personeel voor opvoeding en onderwijs:  

opvoeder, spelbegeleider, onderwijzer, …
F F70002 “Psychosociaal” personeel 

sociaal assistent, cultureel bemiddelaar, psycholoog… 
F F80011 Registratiepersoneel VG-MZG
F F80012 Registratiepersoneel ICD-9-CM of ICD-10-BE
F F80019 Registratiepersoneel andere gegevens
F F80002 Personeel voor intern patiëntenvervoer
F F99999 Andere
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TABEL 2: Periodieke registratie: Kwalificaties 
 
Onderstaande tabel geeft de beschrijving van de weerhouden kwalificaties weer voor veld 8 
(P1_CODE_QUAL_FUNCTION) van het bestand XXX-Z-VERS-P-EMPLOPER-YYYY-P.TXT 
(zie registratierichtlijnen MZG, domein 2 Personeelsgegevens). Omdat het over kwalificaties gaat, 
wordt in veld 7 (P1_Q_OR_F) de waarde #Q# ingevuld. 

Deze tabel is een inventaris, onder hun algemene benaming, van de diploma's die momenteel in 
België worden afgeleverd. Alle eerdere, latere of buitenlandse diploma's die als equivalent erkend 
zijn door de bevoegde overheid, komen hiervoor in aanmerking. 
 

Veld 7 
P1_Q_OR_F 

Veld 8 
P1_CODE_QUAL

_FUNCTION 

Beschrijving van de kwalificaties 
(algemene benaming) 

  Categorie 1  (Doctor/master/licentiaat) 
Q Q10001 Diploma van doctor in de sociale gezondheidswetenschappen, behaald door 

een verpleegkundige of een vroedvrouw
Q Q10002 Universitair diploma in de sociale gezondheidswetenschappen, behaald door 

een verpleegkundige of een vroedvrouw: vb. master in de verpleegkunde en 
de vroedkunde, master in het management en beleid van gezondheidszorg, 
master in de gezondheidsvoorlichting en bevordering 

  Categorie 2  (Bachelor/gegradueerde) 
Q Q22001 Diploma van kaderopleiding in de verpleegkunde, behaald door een 

verpleegkundige of een vroedvrouw
Q Q20001 Diploma van gegradueerde ziekenhuisverpleegkundige/bachelor in de 

verpleegkunde
Q Q20002 Diploma van gegradueerde vroedvrouw/bachelor in de vroedkunde 
 Bijzondere beroepstitel, behaald na een graduaat- of bacheloropleiding

Q Q21001 Diploma van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en 
spoedgevallenzorg

Q Q21002 Diploma van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en 
neonatologie

Q Q21003 Diploma van verpleegkundige gespecialiseerd in de sociale gezondheidszorg
Q Q21004 Diploma van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke 

gezondheidszorg en psychiatrie
Q Q21005 Diploma van verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie 
Q Q21006 Diploma van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie 
Q Q21007 Diploma van verpleegkundige gespecialiseerd in de medische beeldvorming
Q Q21008 Diploma van verpleegkundige gespecialiseerd in de stomatherapie en 

wondzorg
Q Q21009 Diploma van verpleegkundige gespecialiseerd als operatieassistent en als 

instrumentist
Q Q21010 Diploma van verpleegkundige gespecialiseerd als perfusionist 
Q Q21011 Diploma van verpleegkundige gespecialiseerd in de anesthesie 
  Bijzondere beroepsbekwaamheid, behaald na een graduaat- of 

bacheloropleiding 
Q Q23001 Gegradueerde verpleegkundige of bachelor met een bijzondere 

deskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie 
Q Q23002 Gegradueerde verpleegkundige of bachelor met een bijzondere 

deskundigheid in de geriatrie
Q Q23003 Gegradueerde verpleegkundige of bachelor met een bijzondere 

deskundigheid in de wondzorg
Q Q23004 Gegradueerde verpleegkundige of bachelor met een bijzondere 

deskundigheid in de palliatieve zorg
Q Q23005 Gegradueerde verpleegkundige of bachelor met een bijzondere 

deskundigheid in de diabetologie
Q Q23006 Gegradueerde verpleegkundige of bachelor met een bijzondere 

deskundigheid in de evaluatie en behandeling van pijn 
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Veld 7 
P1_Q_OR_F 

Veld 8 
P1_CODE_QUAL

_FUNCTION 

Beschrijving van de kwalificaties 
(algemene benaming) 

  Categorie 3  (Gediplomeerde/gebrevetteerde) 
Q Q30001 Brevet van verpleger / diploma verpleegkunde
Q Q30002 Brevet van psychiatrisch verpleegkundige
  Bijzondere beroepsbekwaamheid, behaald na een brevet verpleger of 

diploma verpleegkunde 
Q Q33001 Gebrevetteerde verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de 

geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie
Q Q33002 Gebrevetteerde verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de 

geriatrie
Q Q33003 Gebrevetteerde verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de 

wondzorg
Q Q33004 Gebrevetteerde verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de 

palliatieve zorg
Q Q33005 Gebrevetteerde verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de 

diabetologie
Q Q33006 Gebrevetteerde verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de 

evaluatie en behandeling van pijn
  Categorie 4  (Zorgkundige, personeel art. 54bis, ziekenhuisassistent) 

Q Q40001 Beroepstitel van zorgkundige en personeel met een registratie als 
zorgkundige

Q Q40002 Personeel artikel 54bis
Q Q40003 Brevet van ziekenhuisassistent
Q Q40004 Brevet van psychiatrisch ziekenhuisassistent
  Categorie 5  (Logistiek assistent, administratieve kracht, etc.) 

Q Q50001 Diploma van het secundair onderwijs dat toegang biedt tot de volgende 
functies: 
logistiek assistent, brancardier, administratieve kracht, verzorgend personeel 
in afwachting van een eventuele erkenning als zorgkundige, 
kinderverzorgster

  Andere 
Q Q60001 Diploma van ergotherapeut
Q Q60002 Diploma van kinesitherapeut
Q Q60003 Diploma van logopedist
Q Q60004 Diploma van diëtist
Q Q60005 Diploma van laborant
Q Q70001 Diploma van opvoeder
Q Q70002 Diploma voor het onderwijs
Q Q70003 Diploma van sociaal assistent
Q Q70004 Diploma van psycholoog 
Q Q70005 Diploma van technoloog in de medische beeldvorming 
Q Q70006 Diploma van gegradueerde medisch secretaris – esse 
Q Q99999 Andere

 
 



MZG Bijkomende informatie: Personeelsregistratie Synthese en FAQ 

Versie december 2019 p. 7

TABEL 3: Dagelijkse registratie: Categorieën 
 
De velden P2_CODE_CAT en P2_PART_TEAM behoren tot het bestand XXX-Z-VERS-P-
EMPLODAY-YYYY-P.TXT (zie registratierichtlijnen MZG, domein 2 Personeelsgegevens). 
 

Veld 9 
P2_CODE_CAT 

Beschrijving van de codes Kwalificatie die met de code 
verbonden is 

Veld 10 
P2_PART_TEAM 

CAT001 Verpleegkundige/vroedvrouw met 
een universitair diploma (BV*)

Doctor/master/licentiaat Code 0 of 1 

CAT002 Verpleegkundige/vroedvrouw met 
een diploma van het hoger 
onderwijs (BV*) 

Bachelor/gegradueerde Code 0 of 1 

CAT003 Verpleegkundige met een diploma 
van het secundair onderwijs 
(BV*) 

Gediplomeerde/gebrevetteerde Code 0 of 1 

CAT004 "Verzorgend" personeel (BV*) Zorgkundige, personeel art. 54bis, 
ziekenhuisassistent

Code 0 of 1 

CAT005 “Ondersteunend” personeel (niet 
BV*) 

Logistiek assistent, administratieve 
kracht, verzorgend personeel in 
afwachting van een eventuele 
erkenning als zorgkundige, 
kinderverzorgster, jobstudent, etc. 

Code 0 of 1 

CAT006 Stagelopende student (BV*) 
 

(Onbezoldigde) student CAT001, 
CAT002, CAT003, CAT004

Altijd code 0 

* BV= Beoefenaar van de Verpleegkunde in overeenstemming met KB nr. 78, hoofdstuk 1 ter en art. 54bis 
 
 
 
 
TABEL 4: Dagelijkse registratie: Code “deel uitmakende van de equipe” van de 

verpleegeenheid waarvoor de registratie gedaan wordt 
 
Veld 10 P2_PART_TEAM van het bestand XXX-Z-VERS-P-EMPLODAY-YYYY-P.TXT (zie 
registratierichtlijnen MZG, domein 2 Personeelsgegevens). 
 

CODE PERSONEEL WAARVOOR DEZE CODE GEREGISTREERD WORDT 
1 het personeel CAT001 t/m CAT005, dat behoort tot de equipe van de verpleegeenheid  

1 het zelfstandige personeel CAT001 t/m CAT004, dat behoort tot de equipe van de verpleegeenheid 

0 
het zelfstandige personeel CAT001 t/m CAT004, dat niet behoort tot de equipe van de verpleegeenheid 
maar dat zoals de echte mobiele equipe* ter vervanging van een teamlid of ter versterking van de 
verpleegeenheid tussenkomt voor de globale opvang van patiënten

0 het personeel van de echte mobiele equipes* CAT001 t/m CAT005 
0 het interimpersoneel CAT001 t/m CAT005 
0 de stagelopende studenten (BV) CAT001 t/m CAT004, die in CAT006 worden geregistreerd. 

* Enkel de echte mobiele equipes want bij de dagelijkse registratie dient men enkel de echte mobiele equipes op te 
geven en niet de ondersteunende mobiele zorgequipes en de fictieve mobiele equipes (zie begin van dit document). 
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2. FAQ 

Registratie Inhoud Vragen Antwoorden 

Dagelijkse registratie Algemeen Moet in het kader van de dagelijkse registratie de tijd 
worden afgetrokken die gepresteerd wordt door de 
zorgkundigen van de kraamkliniek of de pediatrie die 
tijdelijk in de melkkeuken worden overgeplaatst bij 
gebrek aan personeel? 

Enkel indien de overplaatsing een halve dag of meer duurt. 

Dagelijkse registratie Administratief werk Moeten de uren administratief werk die de 
verpleegkundige diensthoofd van de verpleegeenheid 
verricht in de dagelijkse registratie worden 
geregistreerd? 

Ja, indien dit werk tijdens de aanwezigheidsuren in de zorgeenheid 
wordt gepresteerd. 

Periodieke registratie Algemeen Op welke basis moet het « aanwezige » personeel in de 
periodieke registratie worden geregistreerd? 

In de periodieke registratie moet elke persoon worden geregistreerd die 
onder contract is op de eerste van de registratiemaand en die minstens 
een dag tijdens deze maand werkt. 

Periodieke registratie Algemeen Kan via de gegevensbank FINHOSTA een periodieke 
registratie van het personeel voor de MZG worden 
gerealiseerd? 

Nee, momenteel niet. 

Periodieke registratie FTE Moet het bruto cijfer van het personeel met inbegrip van 
de arbeidsduurverminderingen in de periodieke 
registratie worden geregistreerd? 

Zie MZG richtlijnen, domein 2 Personeelsgegevens, punt 1.4, veld 9 
P1_NUMBER_FTE_PAYED, veld 10 P1_NUMBER_FTE_38_WEEK, 
veld 11 P1_NUMBER_PERSONS en voorbeelden. 

Periodieke registratie Kwalificatie Welke kwalificatie moet er worden gekozen voor de 
registratie van een verpleegkundige die houder is van 
meerdere kwalificaties? 

De hoogst behaalde kwalificatie heeft de bovenhand op de andere 
kwalificaties: bij gelijkwaardige kwalificaties moet de kwalificatie 
worden aangewezen die verband houdt met de uitgeoefende functie. 

Periodieke registratie Kwalificatie Welke kwalificatiecode moet er worden toegekend aan 
een gegradueerde of gebrevetteerde « gelijkgestelde » 
verpleegkundige voor een functie voor intensieve zorg? 

Het gaat om een functiegelijkstelling volgens personeelsnormen tijdens 
een overgangsperiode en NIET om een erkenning van beroepstitel (KB 
van 27/04/1998 art 18 normen waaraan een functie voor intensieve zorg 
moet voldoen om te worden erkend). De meest voorkomende toe te 
kennen kwalificatiecodes zullen dus Q20001 of Q30001 zijn. 

Periodieke registratie Kwalificatie Welke kwalificatiecode moet er worden toegekend aan 
een gegradueerde verpleegkundige die een opleiding van 
150 uur heeft gevolgd en houder is van een bijzondere 
beroepstitel in intensieve zorg en spoedgevallenzorg? 

Een gegradueerde verpleegkundige die een opleiding van 150 uur 
gevolgd heeft door gedurende minstens 2 jaar in een dienst voor 
intensieve zorg of spoedgevallendienst in het kader van 
overgangsmaatregelen (tot 6 maanden na de inwerkingtreding van het 
MB) te hebben gewerkt en die de bijzondere beroepstitel verworven 
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heeft, wordt met code Q21001 geregistreerd (MB 16/04/96, MB 
28/02/00, MB 07/07/03, MB 19/04/07). 

Periodieke registratie Kwalificatie Welke kwalificatiecode moet er worden toegekend aan 
een gegradueerde of gebrevetteerde « gelijkgestelde » 
verpleegkundige in het kader van het programma 
geriatrie? 

Het gaat om een functiegelijkstelling volgens personeelsnormen tijdens 
een overgangsperiode en NIET om een erkenning van beroepstitel (KB 
van 25/01/07 art 37 tot vaststelling van de normen waaraan het 
zorgprogramma voor de geriatrische patiënt moet voldoen). De meest 
voorkomende toe te kennen kwalificatiecodes zullen dus Q20001 of 
Q30001 zijn. 

Periodieke registratie Kwalificatie Welke kwalificatiecode moet er worden toegekend aan 
een gegradueerde verpleegkundige die een opleiding van 
150 uur gevolgd heeft om houder van de bijzondere 
beroepstitel in de geriatrie te zijn? 

Een gegradueerde verpleegkundige, die een opleiding van 150 uur 
gevolgd heeft door gedurende minstens 2 jaar in een dienst geriatrie in 
het kader van overgangsmaatregelen (tot 30/09/2010) te hebben gewerkt 
en die de bijzondere beroepstitel verworven heeft, wordt met code 
Q21005 geregistreerd (MB 19/04/07). 

Periodieke registratie Kwalificatie Welke kwalificatiecode moet er worden toegekend aan 
een gegradueerde of gebrevetteerde verpleegkundige die 
een opleiding van 50 uur heeft gevolgd om houder van 
een bijzondere beroepskwalificatie in de geriatrie te 
zijn? 

Een gegradueerde of gebrevetteerde verpleegkundige, die een opleiding 
van 50 uur gevolgd heeft door gedurende minstens 2 jaar in een dienst 
geriatrie in het kader van overgangsmaatregelen (tot 30/09/2010) te 
hebben gewerkt en die bijzondere beroepskwalificatie verworven heeft, 
wordt met code Q23002 of Q33002 geregistreerd (MB 19/04/07). 

Periodieke registratie Kwalificatie Welke kwalificatiecode moet er worden toegekend aan 
een personeelslid die een erkenning als zorgkundige 
verkrijgt? 

Men moet code Q40001 toekennen indien het personeelslid een 
« registratie als zorgkundige » verkrijgt van het type 
A. Definitieve registratie op basis van het diploma of certificaat  
B. Definitieve registratie op basis van overgangsmaatregelen 
C. Tijdelijke registratie op basis van overgangsbepalingen 
(KB 12/01/06, ministeriële rondzendbrief 08/12/08). 

Periodieke registratie Functie 
Referentie-
verpleegkundige 

Op basis van welke criteria moet de term 
« referentieverpleegkundige » worden gebruikt? 

De term « referentieverpleegkundige » wordt gebruikt om een functie te 
specificeren die door een persoon in een instelling wordt uitgeoefend en 
is gedefinieerd in het arbeidscontract en de functiebeschrijving. Deze 
functie kan toegekend zijn naar aanleiding van het behalen van een 
diploma, een beroepsbekwaamheid (in dat geval zal er een 
gelijkwaardige kwalificatie zijn), een permanente vorming of een 
ervaring verworven op het terrein. 

Periodieke registratie Functie 
Referentie-
verpleegkundige 

Hoe moet een referentieverpleegkundige in de 
periodieke registratie worden geregistreerd? 

Zie tabel in bijlage 1. 
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Periodieke registratie Functie 
Referentie-
verpleegkundige 

Hoe moet een referentieverpleegkundige « 
stomatherapeut » in de periodieke registratie worden 
geregistreerd? 

Een referentieverpleegkundige « stomatherapeut » behoort tot de groep 
van referentieverpleegkundigen in de wondzorg en moet worden 
geregistreerd in de periodieke registratie volgens de tabel in bijlage 1. 

Periodieke registratie Functie 
hoofdverpleegkundige 

Hoe moet men een verpleegkundige registreren die 
hoofdverpleegkundige is van meerdere 
verpleegeenheden ? 

Deze verpleegkundige zal geregistreerde worden, voor haar functie, in 
elke verpleegeenheid met een % VTE in verhouding met de tijd 
gespendeerd in elke verpleegeenheid. 

Periodieke registratie Mobiele equipe 
Paramedici 

Moet er een team worden samengesteld per type van 
paramedisch personeel (kine, ergo, …) in de periodieke 
registratie? 

De samenstelling van één of meerdere teams moet een weerspiegeling 
zijn van de realiteit op het terrein. Indien deze teams bestaan, moeten 
deze worden opgegeven. Indien het om afzonderlijke personen gaat, 
moet er een « fictief team » worden samengesteld waarin ze 
samengebracht worden. 

Periodieke registratie Mobiele equipe 
Pastorale team 

Moet het personeel van het pastorale team in de 
periodieke registratie worden geregistreerd? 

Neen. 

Periodieke registratie Mobiele equipe 
Mortuarium 

Moet het personeel van het mortuarium in de periodieke 
registratie worden geregistreerd? 

Neen. 

Personeelsregistratie Algemeen Hoe registreert men de coderingstijd die door de 
verpleegkundigen van de verpleegeenheid wordt 
gespendeerd? 

Deze tijd is momenteel niet geregistreerd. Het zal anders worden 
geëvalueerd en vergeleken met het werk dat door het coderingsteam is 
verricht (zie tabel in bijlage 2). 

Personeelsregistratie Algemeen Hoe moeten de verpleegkundigen worden geregistreerd 
die behoren tot een VG-MZG coderingsteam? 

Zie tabel in bijlage 2. 

Personeelsregistratie Studenten Hoe moeten de studenten BV worden geregistreerd die 
in het ziekenhuis buiten de stageperiodes werken? 

Zie tabel in bijlage 3. 

Personeelsregistratie Ambulanciers 
spoed 

Moeten de ambulanciers die verbonden zijn aan de 
spoedgevallendienst van de instelling in de registratie 
van het personeel worden geïntegreerd? 

Neen. De ambulanciers zijn verantwoordelijk voor het externe transport 
van de patiënten en moeten noch in de periodieke noch in de dagelijkse 
registratie van het personeel geïntegreerd worden. 
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Registratie van de referentieverpleegkundigen (RV) 
  

Concrete beroepssituaties Waar registreren 
Periodieke registratie Dagelijkse registratie 

Functie Kwalificatie Categorie Code 

1 

Verpleegkundige van een verpleegeenheid 
(VE) die x% van zijn/haar tijd presteert als RV 
in zijn/haar VE en y% van zijn/haar tijd als 
verpleegkundige in zijn/haar VE 

in zijn/haar VE x% VTE « referentieverpleegkundige » 
x% + y% VTE dus het totaal volgens de 
hoogst mogelijk behaalde kwalificatie 
door de persoon 

CAT001 tot 
CAT003 

1 
in zijn/haar VE y% VTE « verpleegkundige » 

2 

Verpleegkundige van een VE die x% van 
zijn/haar tijd als RV in andere VE’s presteert 
en y% van zijn/haar tijd als verpleegkundige 
in zijn/haar VE 

in het mobiele team van 
referentieverpleegkundigen

x% VTE « referentieverpleegkundige » 
x% VTE volgens de hoogst mogelijk 
behaalde kwalificatie door de persoon 

niet niet 

in zijn/haar VE y% VTE « verpleegkundige » 
y% VTE volgens de hoogst mogelijk 
behaalde kwalificatie door de persoon 

CAT001 tot 
CAT003 

1 

3 
Verpleegkundige die behoort tot een mobiel 
RV team die al zijn/haar tijd z % in de VE’s 
doorbrengt 

in het mobiele team van 
referentieverpleegkundigen

Z % VTE « referentieverpleegkundige » 
Z % VTE volgens de hoogst mogelijk 
behaalde kwalificatie door de persoon 

niet niet 

4 
Kaderverpleegkundige die x% van zijn/haar 
tijd als RV in een mobiel team van RV en y% 
van zijn/haar tijd in een kaderfunctie 

in het mobiele team van 
referentieverpleegkundigen

x% VTE « referentieverpleegkundige »  
x% VTE volgens de hoogst mogelijk 
behaalde kwalificatie door de persoon 

niet niet 

nergens y% VTE « kader »* (niet geregistreerd) niet niet niet 

5 

Hoofdverpleegkundige van de VE die x% van 
zijn/haar tijd als RV in zijn/haar VE presteert 
en y% van zijn/haar tijd in zijn/haar functie 
van chef van de VE in zijn/haar VE 

in zijn/haar VE x% VTE « referentieverpleegkundige »  
x% + y% VTE dus het totaal volgens de 
hoogst mogelijk behaalde kwalificatie 
door de persoon 

CAT001 tot 
CAT003 

1 
in zijn/haar VE y% VTE « hoofdverpleegkundige »**  

6 

Hoofdverpleegkundige van de VE die x% van 
zijn/haar tijd als RV in een mobiel team van 
RV presteert en y% van zijn/haar tijd in 
zijn/haar functie van chef van de VE in 
zijn/haar VE 

in het mobiele team van 
referentieverpleegkundigen

x% VTE « referentieverpleegkundige »  
x% VTE volgens de hoogst mogelijk 
behaalde kwalificatie door de persoon 

niet niet 

in zijn/haar VE y% VTE « hoofdverpleegkundige »**  y% VTE volgens de hoogst mogelijk 
behaalde kwalificatie door de persoon 

CAT001 tot 
CAT003 

1 

* De kaderverpleegkundige is tijdelijk niet geregistreerd. Het gaat ofwel om het verpleegkundig diensthoofd ofwel om de directeur van het verpleegkundig departement waarvan de betrekking 
geen deel uitmaakt van de basisnormen inzake dotatie van de teams. 

** De hoofdverpleegkundige van de VE maakt geen deel uit van het “kaderpersoneel” in deze context, aangezien de betrekking wordt gefinancierd in het kader van de basisnormen inzake 
dotatie van de teams (zie KB 25/04/02 vaststelling van het budget van de ziekenhuizen art 45 §9). 
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Bijlage 2 

Registratie van het codificatiepersoneel VG-MZG 
  

Concrete beroepssituaties Waar registreren 
Periodieke registratie Dagelijkse registratie 

Functie Kwalificatie Categorie Code 

1 

Verpleegkundige van een verpleegeenheid die x% 
van zijn/haar tijd voor de codificatie in zijn VE 
presteert en y% van zijn/haar tijd als 
verpleegkundige in zijn/haar VE 

in zijn/haar VE 
x% + y% VTE dus het totaal 
« verpleegkundige »  

x% + y% VTE dus het totaal volgens de 
hoogst mogelijk behaalde kwalificatie 
door de persoon 

CAT001 tot 
CAT003 

1 

2 

Verpleegkundige van een verpleegeenheid die x% 
van zijn/haar tijd voor de codificatie in andere VE’s 
presteert en y% van zijn/haar tijd als 
verpleegkundige in zijn/haar VE 

in het VG-MZG 
codificatieteam 

x% VTE « codificatiepersoneel » 
x% VTE volgens de hoogst mogelijk 
behaalde kwalificatie door de persoon 

niet niet 

in zijn/haar VE y% VTE « verpleegkundige »  
y% VTE volgens de hoogst mogelijk 
behaalde kwalificatie door de persoon 

CAT001 tot 
CAT003 

1 

3 
Verpleegkundige die behoort tot een 
codificatieteam die al zijn/haar tijd z % in de VE’s 
(totaal) voor de codificatie presteert 

in het VG-MZG 
codificatieteam 

Z % VTE « codificatiepersoneel  »  
Z % VTE volgens de hoogst mogelijk 
behaalde kwalificatie door de persoon 

niet niet 

4 
Kaderverpleegkundige die x% van zijn/haar tijd als 
codificatiepersoneel presteert en y% van zijn/haar 
tijd in een kaderfunctie 

in het VG-MZG 
codificatieteam 

x% VTE « codificatiepersoneel  »  
x% VTE volgens de hoogst mogelijk 
behaalde kwalificatie door de persoon 

niet niet 

nergens y% « kader »* VTE (niet geregistreerd) niet niet niet 

5 

Hoofdverpleegkundige van de VE die x% van 
zijn/haar tijd als codificatiepersoneel in zijn/haar 
VE  presteert en y% van zijn/haar tijd in zijn/haar 
functie van chef van de VE in zijn/haar VE 

in zijn/haar VE 
x% + y% VTE dus het totaal 
« hoofdverpleegkundige »**  

x% + y% VTE dus het totaal volgens de 
hoogst mogelijk behaalde kwalificatie 
door de persoon 

CAT001 tot 
CAT003 

1 

6 

Hoofdverpleegkundige van de VE die x% van 
zijn/haar tijd als codificatiepersoneel in andere 
VE’s presteert en y% van zijn/haar tijd in zijn/haar 
functie van chef van de VE in zijn/haar VE 

in het VG-MZG 
codificatieteam 

x% VTE « codificatiepersoneel  »  
x% VTE volgens de hoogst mogelijk 
behaalde kwalificatie door de persoon 

niet niet 

in zijn/haar VE y% VTE « hoofdverpleegkundige »**  
y% VTE volgens de hoogst mogelijk 
behaalde kwalificatie door de persoon 

CAT001 tot 
CAT003 

1 

7 
Codificatiepersoneel niet-Beoefenaars van de 
Verpleegkunde (BV) dat al zijn/haar tijd z% in het 
codificatieteam presteert 

in het VG-MZG 
codificatieteam 

z% VTE « codificatiepersoneel  »  
z% VTE volgens de hoogst mogelijk 
behaalde kwalificatie door de persoon 

niet niet 

* De kaderverpleegkundige is momenteel niet geregistreerd. Het gaat ofwel om het verpleegkundig diensthoofd ofwel om de directeur van het verpleegkundig departement waarvan de 
betrekking geen deel uitmaakt van de basisnormen inzake dotatie van de teams. 

** De hoofdverpleegkundige van de VE maakt geen deel uit van het “kaderpersoneel” in deze context, aangezien de betrekking wordt gefinancierd in het kader van de basisnormen inzake 
dotatie van de teams (zie KB 25/04/02 vaststelling van het budget van de ziekenhuizen art 45 § 9). 
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Bijlage 3 

Registratie van de studenten 

  
Concrete beroepssituaties Waar registreren 

Periodieke registratie Dagelijkse registratie 

Functie Kwalificatie Categorie Code 

1 Student BV* in stage in VE niet  niet CAT006 0 

2 Student BV* met (vast) arbeidscontract in VE Ondersteunend personeel F50001 Diploma secundair onderwijs Q50001 CAT005 (want niet-BV*) 0 of 1 

3 Student BV* met interimcontract in VE nog niet nog niet CAT005 (want niet-BV*) 0 

4 Andere studenten in stage nergens niet  niet niet niet 

* BV = Beoefenaars van de Verpleegkunde in overeenstemming met het KB nr. 78, hoofdstuk 1 ter en artikel 54 bis. 
 


