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BIJLAGE 1. PV’s Werkgroep Geriatrie 
 
Verslag van de vergadering MVG Actualisatie werkgroep Geriatrie dd. 26/11/02 
 
Aanwezig: W. Siau, M. Tombeur, B. Bockx, F. Campion, B. Lafontaine, E. Cyrus, M. 
Mawet, C. Schrever, A. Leflot, C. Norez, L. Van Royen, L. Goeminne 
 
 
Administratie : B. De Maerteleire, C. Verhaeghe 
 
 
Verontschuldigd : / 

 
De heer Sermeus zit de werkgroep voor en hij schetst het verloop van deze 
voormiddag. Vandaag wordt het kader besproken waarbinnen de werkgroep zal 
functioneren en zullen afspraken gemaakt worden over de concrete manier van 
werken. Iedereen stelt zichzelf kort voor. Er wordt afgesproken dat elkeen in zijn 
eigen taal spreekt. Aan de leden wordt gevraagd om hun coördinaten door te geven 
zodat de informatiedoorstroming vlot kan verlopen. Er wordt voorkeur gegeven aan 
communicatie via e-mail. Elk lid krijgt in zijn eigen taal slides, die overlopen worden 
door de voorzitter. Twee leden van de administratie worden aangewezen om de 
verslagen te maken, de nadruk dient gelegd te worden op het noteren van de 
argumenten die de verschillende leden aanhalen. Over de slides zelf zijn er geen 
opmerkingen. Na de voorstelling worden enkele vragen gesteld : 
 
Vraag 1 : Wat zal de basisset en de supplementaire set inhouden ? 
Antw. : Om de basisset en de supplementaire set te vormen zal men de 
gemeenschappelijke kenmerken vanuit alle werkgroepen bekijken en daarna deze 
gegevens bundelen. 
 
Vraag 2 : Hoe zal men tewerk gaan om de basisset op te bouwen ? 
Antw. : Het onderzoeksequipe zal vertrekken vanuit de bestaande informatie. Het is 
nu onmogelijk om te zeggen wat er als basisset en wat er als supplementaire set zal 
gebruikt worden. Nadat alle werkgroepen vergaderd hebben, zal waarschijnlijk in 
april 2003, een bundeling gemaakt van de gegevens en zal er een voorstel van de 
basisset en van de supplementaire set kunnen gemaakt worden. 
 
Vraag 3 : Wie zal uiteindelijk de beslissing nemen welke items weerhouden worden ? 
Hebben de leden vetorecht ? 
Antw. : De onderzoeksequipe zal een eindvoorstel formuleren in juni 2003. Daarna 
volgt een pilootfase. Maar de eindbeslissing ligt bij de overheid. De gewicht van de 
beslissing te moeten nemen ligt niet bij de werkgroepen. Dit heeft als voordeel dat 
men meer ruimte krijgt om te werken. Nadat de laatste vergaderingen voorbij zijn 
zullen de leden verder feedback krijgen van de onderzoeksequipe. 
 
Vraag 4 : Op welke manier moeten de werkgroepen werken indien er nog geen 
zorgprogramma bestaat ?  
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Antw. :  Deze werkgroepen dienen uit te gaan van de bestaande informatie en houden 
het best rekening met de vooropgestelde criteria (personen ouder dan 70 jaar, 
opnames op geriatrie en personen hebben meer dan 1 aangetast systeem). Naar mate 
de vergaderingen vorderen kunnen deze criteria een andere invulling krijgen. In elk 
geval zal men niet wachten tot het zorgprogramma geriatrie operationeel is. 
 
Vraag 5 : Waarom stelt men het criteria van meer dan 1 aangetast systeem voor ? 
Antw. : Het is een keuze die men gemaakt heeft. De gegevens moeten niet volledig 
zijn. Ze zijn louter illustratief. 
 
Vraag 6 : Binnen de ouderenzorg wenst men te starten met de registratie van 
Minimale Geriatrische Gegevens. Hoe kan men concreet samenwerken ? 
Antw. : Andere werkgroepen bv. IZ hebben ook bijkomende registraties (SAPI). Het 
is inderdaad zinloos om tweemaal hetzelfde te registreren. Dubbel werk dient 
vermeden te worden. Men kan later afspreken om dit samen te bekijken. 
 
Opdrachten voor de leden : 
 
1. Kiezen van een voorzitter : 
 
De voorzitter vraagt aan alle leden om tegen volgende vergadering een nieuwe 
voorzitter aan te duiden. Het is immers de bedoeling dat de voorzitter uit de groep zelf 
komt. Het is zijn/haar taak om de groep te modereren en om als contactpersoon te 
fungeren tussen de onderzoeksequipe en de administratie. Geïnteresseerde leden 
kunnen hun kandidatuur via e-mail sturen naar Christophe Verhaeghe.  
 
In december wordt 1 vergadering gepland (17/12). Vanaf januari zal de groep met een 
frequentie van 2 vergadering per maand bijeenkomen. De vergaderingen in januari 
gaan door op 14/01 en 28/01. In februari op 11/02 en 25/02. Na februari worden de 
vergaderingen stopgezet. 
 
2. Verblijfsmodaliteiten : 
 
Aan de leden wordt gevraagd om de informatie omtrent de verblijfsmodaliteiten te 
lezen. Men dient te bepalen of de voorgestelde criteria voldoen. Indien dit niet zo is, 
welke criteria dienen dan opgenomen te worden. Men dient een onderscheid te maken 
tussen kort verblijf en klassieke verblijven. Het is ook nodig om de lijst met APR-
DRG’s te overlopen en opmerkingen daaromtrent voor te leggen. Het is belangrijk om 
na te denken over de betekenis van een verblijf op geriatrie en dit vanuit het standpunt 
van de geriatrische patiënt. Ook opnames van geriatrische patiënten op andere 
diensten komen in aanmerking voor onderzoek. 
 
Van de leden wordt verwacht dat zij  1 week voor 17/12 hun bevindingen e-mailen 
naar Koen Van den Heede. 
 
De volgende vergadering gaat door op 17/12 van 10 tot 12u. in zaal V214A, 
Vesaliusgebouw, 2de verdieping. 
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Verslag van de vergadering actualisatie werkgroep Geriatrie 17/12/02 
 

Aanwezig: W. Siau, E. Cyrus, M. Tombeur, B. Bockx, F. Campion, B. Lafontaine, M. 
Mawet, C. Schrever, A. Leflot, C. Norez, L. Van Royen, L. Goeminne 
 
Administratie : B. De Maerteleire, C. Verhaeghe 
 
Verontschuldigd : / 

 
agenda :  
 
• aanstellen van de voorzitter 
• discussie opdracht 1 verblijfsmodaliteiten 
• theorie AEP en discussie per AEP-criterium 
 
 
1. aanstellen van de voorzitter 
 
Bij aanvang van de vergadering wordt overgegaan tot aanstelling van de voorzitter 
van de werkgroep. Op de oproep van de vorige vergadering tot  kandidatuurstelling, 
werden er twee reacties ontvangen. Hieruit werd de heer Cyrus Etamadi geselecteerd 
tot voorzitter. 
 
2. discussie opdracht 1 verblijfsmodaliteiten geriatrie 
 
Algemene indeling verblijfsmodaliteiten voor  geriatrie 
1 dag : geheel van onderzoeken 
5 dagen : voor het uitvoeren van supplementaire testen 
verblijf tussen 1 week tot enkele maanden 
Een onderscheid binnen het klassiek verblijf met en zonder dagen op een afdeling IZ 
wordt algemeen als niet relevant ervaren. Relevanter is het onderscheid tussen een 
acuut verblijf en een langdurig verblijf. 
 
Argumenten dagziekenhuis 
 
1. verblijven kunnen vermeden worden door daghospitalisatie (bv leucemie) 
2. dagziekenhuis is voornamelijk bedoeld voor autonome patiënten, voor educatie, 
voor kleinere onderzoeken. Een geriatrisch dagziekenhuis is mogelijk mits een 
duidelijke gestructureerde organisatie 
3. een dagziekenhuis richt zich niet volledig op de « geriatrische » patiënt waarbij er 
geen multi-pathologie voorhanden is. Hierop kwam de vraag wat is een geriatrische 
patiënt. Een geriatrische patiënt recupereert moeilijk, heeft meer zorg nodig en is 
kwetsbaarder. 
4. Eveneens de graad van autonomie is belangrijk en het risico het te verliezen. 
5. Een geriatrische patiënt vraagt en een langdurige opname en een dagopname. In de 
KUL neeemt men geriatrische patiënten op tweemaal een halve dag voor ondermeer 
een assessment van ongeveer een 1 uur met ondermeer kiné en ergotherapie. 
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Een patiënt met chronische wonden, verblijvende in een RVT, verblijft beter in 
daghospitalisatie omwille van wondinfectierisico en het voorkomen van desorientatie. 
6. Wat is de doorstroming na geriatrie ?  Dit hangt af van de organisatie van de zorg 
op niveau van het ziekenhuis, thuiszorg, RVT en sp-afdelingen. Hoe beter dit 
georganiseert is, hoe lager de verblijfsduur. 
7. In het Damiaanziekenhuis Oostende gebeurt de nabehandeling door kiné en 
ergotherapie in dagbehandeling. Hierdoor is een raadpleging geriatrie niet meer nodig. 
8. In het Maria-Middelaresziekenhuis gaan dit type patiënten naar een 
revalidatiecentrum. 
9. In het Damiaanziekenhuis Oostende worden de patiënten verder opgevolgd door 
een geriater en niet door een revalidatiearts. Na stabilisatie van de toestand worden de 
patiënten verder opgevolgd via het dagcentrum. 
10. De KUL stelt dat een strikte planning noodzakelijk is voor een dageenheid 
waardoor er geen tijdverlies optreedt. Het optimale is de inbedding van de eenheid 
daghospitaal in een klassieke eenheid wat de samenwerking verhoogd. 
11. Het ziekenhuis Oost-Limburg kiest voor een aparte eenheid los van de bestaande 
eenheid geriatrie. 
12. Het universitair ziekenhuis Gasthuisberg deed een rondvraag welke 
patiëntengroepen kunnen gestuurd worden naar een geriatrische dageenheid. Er was 
veel respons van RVT’s, het ziekenhuis zorgt voor vervoer, opvang. Voor de RVT 
heeft het ook een financieel voordeel dat de patiënt slechts voor 1 dag is opgenomen. 
13. Kan men in kortverblijf objectieve onderzoeken uitvoeren ? In het universitair 
ziekenhuis Gasthuisberg gebeurt het onderzoek voor de terugbetaling van Reminyl-
medicatie in daghospitalisatie bij gekende patiënten. In een ander ziekenhuis gebeurt 
dit via kortverblijf wat een duidelijker beeld oplevert van de patiënt volgens een 
standaardprocedure. 
Als het assessment goed gebeurt, kan het onderzoek in 1 dag verlopen. Het afnemen 
van de Mini Mental State gebeurt door steeds dezelfde persoon. 
14. In Brussel sturen huisartsen en RVT’s patiënten vlugger naar spoedopname voor 
onmiddellijk onderzoek. 
15. In het universitair ziekenhuis Gasthuisberg laat het daghospitaal toe om patiënten 
te ontslaan en te laten terugkeren voor een onderzoek waarvoor een wachtlijst bestaat 
(bv MMR) of het opmaken van een bilan. Voorwaarde is wel dat de patiënt in goede 
conditie moet zijn en het onderzoek mag niet dringend zijn. 
16 . Indien de toestand dit noodzakelijk maakt, worden patiënten gehospitaliseerd in 
een klassieke eenheid. 
 
Besluit 
 
Geriatrisch dagziekenhuis is zeker nodig, in de reacties op de opdracht verzonden per 
mail was dit niet zo duidelijk. 
Het organiseren van een geriatrisch kortverblijf binnen een bestaande klassieke setting 
G is mogelijk maar als aparte setting wordt niet als zinvol gezien. 
 
3. theorie AEP en discussie per AEP-criterium 
 
Voor actualisatie van de MVG wordt enkel gekeken naar de verantwoorde ligdagen. 
Er zijn hierbij 2 vragen : 
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• Zijn de AEP criteria voldoende of moeten er meer zijn ? 
• Zijn deze criteria juist voor het zorgprogramma Geriatrie ? 
 
De rol van de werkgroep : 
• Focus op verpleegkundige activiteiten, koppeling MVG-MKG 
• Verantwoorden de AEP-criteria een verblijf ? 
• Is AEP op een goede manier afgeleid uit MVG ? 
• Bepalen van de drempelwaarden 
 
3.1.respiratoire verzorging : continue of intermittente ondersteuning ademhaling 

(minstens 3 X per dag ) 
 
reacties 
1. patiënten worden meestal maar 1 X dag verzorgd, dit geldt zeker voor oude 

canules. 
2. 1 X daags, gaat de voorkeur niet uit naar thuiszorg voor deze situatie, het 3 X 

daags verzorgen kan duiden op recente canules en het leren verzorgen ervan 
3. als men blijft bij 3 X daags om registratie te verantwoorden, dan vallen heel wat 

handelingen weg 
4. iemand met een oude canule beantwoordt niet aan het criterium voor opname 
5. item 9 is niet voldoende representatief voor AEP, bv. aërosols, aspiraties 
6. als dit zo weinig verblijven verantwoord, moet dit dan een criteria zijn ? 
7. Waarom item 9 niet zien als een item 23 ? 
Belang hierbij is het zorgprogramma geriatrie, meer bepaald de definitie van de 
geriatrische patiënt en de interne en externe liason. Dit dient te besproken worden 
vooraleer de MVG-actualisatie doorgaat. Er werd afgesproken met mevr. Arnaert om 
op de volgende vergadering op 14 januari meer duidelijkheid te geven, indien 
mogelijk. 
 
3.2.IV- perfusie ( continue, intermittent, parenterale voeding, centrale leiding, IV 

medicatie) OF epiduraal OF arterieel 
 
Volgende vergadering te bespreken 
 
3.3.Evalueren van de vitale parameters minstens elke 2 uur (gedurende 8 uur) 
 
Volgende vergadering te bespreken 
 
3.4.evenwicht vocht- en electrolietenbalans, 24 uur vochtbalans 
 
Volgende vergadering te bespreken 
 
3.5.chirurgische wondverzorging of grote posttraumatische wondverzorging OF 

aanwezigheid van wonddrains, met controle 
 
Volgende vergadering te bespreken 
 



 8

3.6.Nauwkeurige observatie van de toestand van de patiënt op voorschrift van de 
geneesheer, minstens 3 X dag 

 
Volgende vergadering te bespreken 
 
3.7.Isolatie ter preventie van contaminatie 
 
Volgende vergadering te bespreken 
 
3.8.instrueren van de patiënt over verpleegkundige technieken 
 
Volgende vergadering te bespreken 
 
3.9.IM/SC injectie minstens 2 X dag 
 
Volgende vergadering te bespreken 
 
OPDRACHT voor de toekomende vergadering van 14 januari 
 
• Relevante AEP-criteria ? 
• Bijkomende AEP-criteria noodzakelijk ? 
• Drempelwaarden ? 
• Combinaties MVG-items om aan een AEP-criterium te voldoen ? 
• Herformuleringen MVG-registratie ? 
 
Van de leden wordt verwacht dat zij 1 week voor 14 januari hun bevindingen e-
mailen naar Koen Van den Heede. 
 
De volgende vergadering gaat door op 14 januari van 10h tot 12h in zaal 509, 
Vesaliusgebouw, 5de verdieping. 
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Verslag van de vergadering actualisatie werkgroep Geriatrie 14/01/03 
 
Aanwezig: W. Siau, E. Cyrus, M. Tombeur, B. Bockx, F. Campion, B. Lafontaine, M. 
Mawet, C. Schrever, A. Leflot, L. Van Royen, L. Goeminne, W. Sermeus 
 
Administratie : B. De Maerteleire, C. Verhaeghe, M. Keppens 
 
Verontschuldigd : B. Lafontaine 

 
1. agenda :  
 
• Geriatrische patiënt 
• Divers 
• Discussie AEP-criteria 
 
2. Opmerkingen vorig verslag 
 
Zal ons bezorgd worden door Koen VDH.  
 
Enkele franstalige leden hebben problemen om de inhoud goed te begrijpen. De 
voorzitter stelt daarom voor om de slides te vertalen op het moment dat de uitleg 
gegeven wordt. Elk lid mag op elk ogenblik Koen VDH. onderbreken en om 
verduidelijking vragen. 
 
3. Divers 
 
Als aandachtspunt wordt vermeld dat alle MKG en MVG-gegevens bezorgd werden 
aan het onderzoeksequipe zodat niet langer de gegevens van cardiologie dienen 
gebruikt te worden. Voor MVG betekent dit 110.180 records en voor MKG 34.320 
verblijven en 31.147 patiënten. 
 
Personen worden als geriatrische patiënt beschouwd indien :  
*hij/zij ouder is dan 70 jaar 
*lijdt aan multipathologie 
*opgenomen wordt op G of van een RVT-dienst komt. 
Deze bestaande criteria worden momenteel overgenomen gezien het zorgprogramma 
geriatrie nog niet behandeld werd door de NRZV. 
 
Een lid vraagt hoe de MVG-items zullen geherformuleerd worden. Prof. Sermeus stelt 
dat de herformulering aan alle werkgroepen zal voorgesteld worden nadat alle 
vergaderingen voorbij zijn. Het is de bedoeling om met concrete voorstellen te komen 
waar alle werkgroepen zich kunnen akkoord mee verklaren. 
 
4. Discussie per AEP-criterium 
 
4.1.      Respiratoire verzorging : continue of intermittente ondersteuning ademhaling 

(minstens 3 X per dag ) 
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reacties : de leden hebben geen suggesties om dit criterium specifieker te maken. 
Gespecialiseerde zorgen aan tracheapatiënten en/of verzorging met een minimale 
frequentie van 3X verantwoorden een ZHverblijf. 
 
4.2.IV perfusie of epiduraal of arterieel 
 
reactie : 
*in sommige ZH maakt men gebruik van een heparineslot ipv. een waakinfuus 
*ptn. kunnen ook thuis verzorgd worden indien zij infuustherapie nodig hebben 
 
Dus kan infuustherapie een verblijf in het ZH verantwoorden, mits inachtname van 2 
restricties nl. ptn. met een waakinfuus en ptn. met een heparineslot. De frequentie van 
toediening medicatie speelt minder een rol om een ZHverblijf te verantwoorden. In 
elke geval dienen de items 20 en 21 geherdefinieerd te worden.  
 
4.3.Evalueren van de vitale parameters minstens elke 2 uur (gedurende 8 uur) 
 
reactie :  
*de observatie van een geriatrische patiënt dient men ruimer te zien dan item 15  
*screening met bv. MMS, depressieschaal, voedingsschaal,…en toezicht houden bij 
een ptn. worden niet gemeten door MVG 
*in sommige ZH wordt een deel van assessment gedaan door een ergotherapeut(e), de 
evolutie van bv. MMS , depressieschaal gebeurt beter door een V. 
*meestal heeft de V. reeds heel wat geobserveerd vooraleer er bv. een psycholoog 
geraadpleegd wordt 
*sociaal assessment blijft een taak weggelegd voor de V. en verantwoordt een verblijf 
 
De huidige criteria zijn dus te beperkend voor geriatrie en dienen aangevuld te 
worden met 3 elementen : 
*evalueren van de vitale parameters voor minstens 3à4/24u. 
*toevoegen van (sociaal) assessment 
*toezicht houden bij de ptn.  
 
De zorgen op geriatrie worden verstrekt door een pluridisciplinair team, vandaar dat 
het belangrijk is om de zorgen die een geriatrische patiënt nodig heeft in kaart te 
brengen. Bij de huidige MVG-registratie worden aspecten van zorg uitgesloten omdat 
ze niet door een V. toegediend worden.  Naar de toekomst toe zal MVG misschien 
vervangen worden door Minimale Zorg Gegevens. 
 
4.4.Evenwicht vocht- en electrolietenbalans, 24 uur vochtbalans 
 
reactie : 
*een vocht- en electrolietenbalans komt in ons ZH alleen voor bij dialyseptn., wel 
wordt bv. de vocht- en voedselinname en de urineproductie op 24u. genoteerd 
*misschien beperkt men dit criterium beter tot dialyseptn. om nutteloze registratie te 
voorkomen 
*dit criterium moet geconcretiseerd worden want anders verantwoord dit vele 
verblijven 
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*naast dit criterium spelen ook andere zaken een rol wil men een verblijf 
verantwoorden zoals bv. de thuissituatie, de toestand van de ptn.,… 
 
Algemeen kan men stellen dat dit criterium een verblijf verantwoordt mits er rekening 
gehouden wordt met de interactie. 
 
4.5.Chirurgische wondzorg of grote posttraumatische wondverzorging of 

aanwezigheid van wonddrains, met controle van de wonde ten minste 3X/d. 
 
reactie : 
*frequentie van de wondzorg speelt niet steeds een rol voor een opname op geriatrie, 
maar wel de complexiteit van de wondzorg en de bijkomende ziekte bv. diabetes 
*veel nieuwe producten vragen maar een verzorging van 1X/d. of zelfs 1X/w. 
*bepaalde wondzorg zoals een ulcus cruris of ernstige decubitus verantwoorden zeker 
een verblijf, drains komen zelden voor op G 
 
Wondzorg kan een verblijf verantwoorden mits men terug de interactie bekijkt en de 
frequentie niet bepaald wordt. 
 
4.6.Nauwkeurige observatie van de toestand van de patiënt op voorschrift van de 

geneesheer, minstens 3X/d. 
 
reactie : 
*’op voorschrift van de geneesheer’ dient weggelaten te worden, de taken van een V. 
liggen in België wettelijk vast (KB 78) 
*het is belangrijk om dit criterium concreter te maken in gedachten houdend dat 
geriatrisch assessment niet limitatief is 
 
4.7.Isolatie ter preventie van contaminatie 
 
reactie : 
*opname in isolatie verantwoordt een verblijf mits die periode kort is 
*MRSA is op zich geen reden tot opname dit in tegenstelling tot TBC, een MRSA 
besmetting kan wel het ZHverblijf verlengen (kultuurafname per 5d.) 
*de zorgen aan een ptn. nemen toe indien hij/zij in isolatie ligt, dus moet MVG-
registratie mogelijk blijven 
 
Dit criterium verantwoordt een verblijf ingeval van immunosuppressie en soms 
omwille van besmettelijke ziekten (hier opnieuw rekening houden met interactie). 
 
4.8.Extra criterium : instrueren van de patiënt 
 
reactie : 
*een aantal zelfstandigheidstrainingen dienen best in het ZH te gebeuren zoals bv. 
blaasreëducatie, andere trainingen kunnen aan bod komen in het geriatrisch 
dagziekenhuis (hierbij rekening houdend met de thuissituatie) 
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Educatie van de patiënt kan een verblijf onder bepaalde voorwaarden verantwoorden. 
Het is de taak van de werkgroep om concreet na te gaan voor welke trainingen en 
programma’s dit geldt. 
 
4.9.Extra criterium : IM/SC injectie minstens 2 X dag 
 
Verantwoorden geen verblijf in het ZH. 
 
 
Het onderzoeksequipe stelt voor dat zij na de laatste vergadering een document 
voorstellen aan de leden waarin alle AEP-criteria plus voorbeelden uitgeschreven zijn. 
En dit ook in functie van het zorgprogramma geriatrie. 
 
Er is geen opdracht voor de geplande vergadering van 28 januari. Zoals afgesproken 
zullen de leden de mogelijkheid krijgen om verder te vergaderen in de namiddag. 
 
De volgende vergadering gaat door op 28 januari van 10h tot 13h in zaal 507-508 en 
in zaal…14h-17h, Vesaliusgebouw, 5de verdieping. 
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Werkgroep MVG actualisatie Geriatrie 
28 januari 2003 
 
Aanwezig: W. Siau, E. Cyrus, M. Tombeur, B. Bockx, F. Campion, B. Lafontaine, M. 
Mawet, C. Schrever, A. Leflot, L. Van Royen, L. Goeminne,  
 
Administratie : B. De Maerteleire, C. Verhaeghe, M. Keppens 
 
Verontschuldigd : C. Norez 
 
Agenda 
1. goedkeuring verslag 
2. nursing interventions classifications 
3. diverse 
 
1. goedkeuring verslag 
Het verslag van 14 januari 2003  wordt goedgekeurd. 
 
2. nursing interventions classifications 
De nursing interventions classifications (NIC) is een internationaal referentiekader 
met internationaal aanvaarde en gevalideerde verpleegkundige taal. De NIC wordt 
voorgesteld als een woordenboek met verpleegkundige activiteiten (486 interventies). 
Daartegenover bevat de MVG enkel 23 verpleegkundige activiteiten. 
 
Het voordeel van het koppelen van de NIC aan de ontwikkeling van een nieuwe 
dataset MVG is dat men geen zaken kan missen en dat bepaalde zaken zoals 
veiligheid en preventie deel kunnen uitmaken van de MVG. 
Verder spitst de huidige dataset zich toe op directe zorgen, met behulp van de NIC 
kunnen indirecte zorgen toegevoegd om de kwaliteit van zorg in kaart te brengen. 
Niet alle indirecte zorg dient te geregistreerd worden, bv. rapportering maar wel bv. 
de organisatie van thuiszorg. 
 
opmerking 1 : kwaliteit van zorg kan zowel directe als indirecte zorg zijn en 
rapportering kan wel nuttig zijn om te registreren. 
Administratieve zaken worden ons opgelegd en nemen veel tijd in beslag. 
 
Antwoord : Wat is de meerwaarde van het registreren van rapportering ? MVG betreft 
zorgverlening en niet rapportering 
 
Opmerking 2 : Op een G-dienst wordt vaak in team de thuiszorg georganiseerd wat de 
nodige administratie geeft. 
 
Antwoord : Het zuiver rapporteren in een verpleegkundig dossier en de dagelijksse 
briefing wordt beschouwd als indirecte zorg, hetgene die slaat over de patient zoals 
teamoverleg en multi-disciplinair overleg wordt beschouwd als directe zorg. 
Voorbeelden van indirecte zorg zijn het bijhouden van formulieren voor 
ontslagmanagement, Katz-schalen, MVG.  
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Opmerking 3 : Indirecte zorg moet in deze situatie heel duidelijk gedefinieerd worden 
om verwarring te voorkomen. Een G-dienst moet zich kunnen onderscheiden van 
andere verpleegkundige diensten. 
 
Opmerking 4 : hoe moet de NIC bekeken worden, vanuit verpleegkundige of multi-
disciplinair perspectief ? 
 
Antwoord : Dit moet bekeken worden vanuit verpleegkundig perspectief, bv. zuivere 
kiné-behandelingen komen niet in aanmerking. 
 
Opdracht 1 
Weergeven in rangorde van belangrijkheid van de MVG-toepassingen, suggesties 
kunnen aangevuld worden.  
Antwoorden worden verwacht voor 31 januari 2003. 
 
Opdracht 2 
Aan de hand van de NIC-lijst aanduiden of de interventie relevant is voor de 
verpleegkundige praktijk en/of relevant voor een minimale registratie. Veel zaken 
kunnen al afgeleid worden uit de MKG en hoeven dus niet geregistreerd te worden in 
een minimale verpleegkundige registratie. 
Antwoorden worden verwacht voor 31 januari 2003. 
 
Opmerking 5 : wat is het doel van een vernieuwde MVG ? 
Antwoord : het doel is te komen tot een basismodule en een specifieke module voor 
de G-dienst waardoor vergelijking mogelijk met andere diensten en met G-diensten. 
 
Opdracht 3 
Concretiseren van gegevens 
Antwoorden worden verwacht voor 5 februari 
 
3. diverse 
 
Er wordt de mogelijkheid geboden om in groep de opdrachten uit te werken. 
Er wordt 1 bijkomende vergadering voorzien op 11 maart ; thema : 
staffingsvariabelen. 
 
Vanaf midden maart starten de drie andere werkgroepen (intensieve zorg, Sp-diensten 
en oncologie). Verder starten de onderzoeksequipes met het opstellen van indicatoren 
aan de hand van items. In juni wordt dit voorgesteld aan de respectievelijke 
werkgroepen. Nadien kan de set getest worden in een aantal ziekenhuizen. 
 
 
Volgende vergadering : 11 februari 2003 
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Vergadering van 11-02-2003 
 
Agenda 

 goedkeuring verslag 
 bespreking staffinggegevens 
 diverse 

 
goedkeuring verslag 
 
Het verslag van 28 januari 2003  wordt goedgekeurd. 
 
Actualisatie MVG  Thema ‘zorg’ 
 
Toepassingen toekomstige MVG  
 
De top-prioriteit van de toekomstige MVG zal komen te liggen op volgende 
toepassingen : 
*financiering 
*staffing 
*kwaliteit van zorg 
*functiedifferentiatie 
Deze toepassingen werden als meest belangrijk aangeduid door de leden van de 3 
werkgroepen. 
Als minder belangrijk ervaren waren de toepassingen diverse interne 
beleidstoepassingen, vergelijken van verpleegkundige zorg , wetenschappelijke 
onderbouwing en verantwoording van een verblijf. Curriculumplanning, 
informatisering en epidemiologisch onderzoek werden als minst belangrijk genoteerd. 
 
Methodologie keuze NIC-items 
 
De onderzoeker kreeg gegevens van 9 leden. Op basis van meerderheid (5/9) werden 
36 NIC-interventies weerhouden. Deze interventies werden gegroepeerd in 6 
domeinen : 
 
*domein 1 : elementaire fysiologische functies 
*domein 2 : complexe fysiologische functies 
*domein 3 : gedrag 
*domein 4 : omgaan met crisissituaties 
*domein 5 : gezin en familie 
*domein 6 : gezondheidszorgbeleid 
 
Bespreking van de 36 items 
 
Alle items werden kort overlopen, alleen item 1werd besproken. Onder item 1 (zorg 
mbt. hygiëne) vallen 4 NIC-interventies (ondersteuning van de persoonlijke zorg : 
wassen/hygiëne en kleding/uiterlijke zorg, helpen met kleden en verzorging van het 
genitale gebied). Zorg mbt. hygiëne is een item dat overeenstemt met de huidige 
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MVG registratie en waar er door de onderzoeker geen wijzigingen voorgesteld 
worden.  
 
 
Opdracht aan de groep 
Aan de leden wordt gevraagd om de 36 items en de bijhorende NIC-interventies 
grondig te bestuderen. De vraag die men dient te stellen is of de huidige MVG-items 
kunnen behouden blijven of dat het is wenselijk om een nieuw item te maken. 
Eventueel kan men de definitie van een item veranderen of het anders benoemen. De 
onderzoeker vraagt telkens om argumenten aan te brengen en om indien mogelijk met 
voorbeelden te concretiseren. Er wordt gevraagd dat binnen een termijn van 3 weken 
de opdracht kan volbracht worden. Ofwel kan men zijn opmerkingen afgeven op de 
volgende vergadering dd. 25/2 ofwel kan men deze doormailen aan Koen VDH. 
 
Volgende vergadering: 25 februari 2003 
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Verslag 25 februari 2003 
 
1. goedkeuring verslag 11 februari 2003 
 
Geen opmerkingen betreffende het verslag 
Antwoorden op de opdracht van 11 februari worden verwacht ten laatste op 28 
februari. 
 
2. staffing 
 
openstaande vragen :  
 
welke staffingsvariabelen in de Minimale Verpleegkundige Gegevens ? 
welke outcome registreren ? 
welke organisatievariabelen registreren ? 
 
2.1.studie Needleman 
 
Het is mogelijk dat verpleegkundige dat verpleegkundige zorg een invloed heeft op 
bepaalde outcomes (zie lijst op slide). Deze outcomes worden afgeleid uit de 
Minimale Klinische Gegevens. 
 
Bv. failure to rescue : overlijden van de patiënt omwille van 1 van de 5 
levensbedreigende complicaties (pneumonie, shock/hartstilstand, gastro-intestinale 
bloeding, sepsis, diepe veneuze trombose). 
Sommige ziekenhuizen hebben een hoge, andere een lage failure to rescue. 
 
Bv. het voorkomen van een urineweginfectie is in relatie tot de kwalificatie en het 
aantal verpleegkundigen 
 
Conclusie van het onderzoek : hoe hoger het aantal verpleegkundigen en hoe hoger de 
kwalificatiemix, hoe minder urineweginfecties 
 
2.2.studie Aiken 
 
Het betreft een studie die de relatie wil nagaan tussen staffing en outcome, rekening 
houdend met organisatievariabelen. Het belang van een goede ondersteuning wordt 
onderstreept. 
 
3. bespreking 3 thema’s 
 
3.1.staffingsvariabelen 
 
huidige registratie behouden of niet ? 
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3.2.organisatievariabelen 
 
Voor de organisatievariabelen wordt er een lijst gepresenteerd met mogelijke 
variabelen. Aan de leden worden bijkomende suggesties gevraagd. 
 
De vraag is of deze variabelen nuttig zijn voor de toekomstige MVG.  
Bepaalde items zijn moeilijk te registreren : bv arbeidssatisfactie, onderbestaffing in 
vgl met het dienstrooster omwille van de noodzakelijkheid van een meetinstrument. 
 
Er wordt gesuggereerd om leeftijd van het personeel te vervangen door anciënniteit. 
 
Opmerking : 
Het betreffen interessante gegevens maar omvangrijk, het zou opportuun zijn dit 
slechts 1 maal per jaar te registreren. 
 
Antwoord :  
Bepaalde zaken kunnen afgeleid worden uit FINHOSTA of zijn reeds verplichte 
registraties. 
 
Opmerking : 
Volgens een lid zijn de staffingsgevens niet nuttig in de MVG en kunnen beter 
algemeen opgevraagd worden aan de administratie van het ziekenhuis. Vergelijking 
tussen verschillende eenheden is nu ook niet mogelijk gezien het verschil in 
organisatie. 
Andere leden gaan hiermee niet akkoord. 
 
Antwoord : 
De bedoeling is om na te gaan wat gehaald kan worden uit andere registraties op 
ziekenhuisniveau. Het aantal jaren werkzaam in een bepaald specialisme kan niet 
gehaald worden uit een ander registratieinstrument. De bedoeling is om dit toch mee 
te nemen in een testfase. Na de testfase eind 2004 worden alle werkgroepen samen 
geroepen om de resultaten voor  te stellen. 
 
 
3.3.outcome-maten 
 
Welke outcome-maten kunnen beïnvloed worden door de verpleegkundige zorg ? 
Deze outcomematen moeten allemaal af te leiden zijn uit de registraties. Het zijn 
indicatoren maar waaruit kan men ze afleiden ? 
 
Moeilijk af te leiden zijn : fout in medicatie-toediening, multi-farmacologie, 
gewichtsverlies en gebruik van fixatiemateriaal. 
Aan de werkgroep wordt gevraagd dit te bepalen, wat zijn de prioriteiten van de lijst, 
bij welke groepen wordt er functioneel herstel verwacht ? 
 
 
Antwoorden mailen naar Koen Van den Heede 
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Volgende vergadering 11 maart 2003 om 10h 
 Verslag 11 maart 2003 
 
Aanwezig: W. Siau, E. Cyrus, M. Tombeur, B. Bockx, F. Campion, B. Lafontaine, M. 
Mawet, C. Schrever, A. Leflot, L. Van Royen, L. Goeminne,  
 
Administratie : B. De Maerteleire, C. Verhaeghe, M. Keppens 
 
Verontschuldigd : C. Norez 
 
Agenda 

 goedkeuring verslag 
 voorstelling van de weerhouden items 
 diverse 

 
 
1. Goedkeuring verslag 
 

Het verslag van 25 februari 2003  wordt goedgekeurd. 
 
 
2. Voorstelling van de weerhouden items 
 
Het is de bedoeling dat alle items besproken worden met de leden. 
 

Zorg mbt. hygiëne  
 
-opmerking over : geen onderscheid dagkledij-nachtkledij : 
 
*sommige leden vragen zich af waarom er geen onderscheid meer zou gemaakt 
worden, het item dagkledij weerspiegelt juist de filosofie van geriatrie, het gaat verder 
dan alleen maar kleding aandoen (ptn. worden naar de eet- en ontspanningszaal 
gebracht, meer aandacht voor kapsel, tanden,…), dit hoort bij het algemeen 
zorgconcept van geriatrie 
*andere leden opteren om dit item niet meer apart te registreren gezien er bij hen geen 
dagkledij aangedaan wordt (bv. op acute G, soms hebben de ptn. geen voldoende 
kledij mee van huis) 
*Koen stelt voor om het item dagkledij te behouden tijdens de testfase 
 
-opmerking over : hygiënische zorg verstrekt door ergo dient ook gescoord te kunnen 
worden : 
 
*er zijn leden die vinden dat dit hier niet thuis hoort 
*op geriatrie wordt met een multidisciplinair team samengewerkt, aan bv. CVA ptn. 
leert de ergo hoe ze zich kunnen wassen 
*Koen vindt dat de indicator ‘functioneel herstel’ het best tot uiting komt als ook de 
hygiënische zorgen gegeven door ergo’s kunnen gescoord worden 
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Zorg mbt. mobiliteit 

 
-opmerking over : begeleiden van een ptn., die autonoom is, naar 
onderzoek=gedeeltelijke hulp  
 
*wie doet die begeleiding? Een verpleegkundige, een vrijwilliger, het 
vervoersequipe,… 
*Koen stelt voor de definitie aan te passen (uitsluiting van vrijwilligers en familie) 
 

Zorg mbt. uitscheiding 
 
-het grote verschil met de huidige registratie is dat nu niet alleen de zorg mbt. 
uitscheiding maar ook het beleid omtrent mictie en defaecatie zal kunnen 
geregistreerd worden 
 

Zorg mbt. voeding 
 
-opmerking over : extra inspanningen op geriatrie zoals restaurantservice en 
tussendoortjes tot uiting laten komen 
*Koen vreest dat dit moeilijk te integreren zal zijn 
 

Sondevoeding 
 
*de leden gaan akkoord om dit item apart te blijven scoren 
 

Bijzondere mondzorg 
 
-opmerking over : preventieve mondzorg, buiten de algemene hygiënische mondzorg 
*de mond controleren op etensresten bij bv. een CVA ptn. moet ook hier kunnen 
geregistreerd worden gezien dit valt onder preventie slikpneumonie  
 

Decubituspreventie 
 
Geen opmerkingen 
 

Hulp bij dagkledij 
 
-zie item zorg mbt. hygiëne 
 

Ademhalingszorg 
 
-de leden gaan akkoord met de aanvullingen 
*Koen stelt dat het opstellen van een nieuwe registratie niet gemakkelijk zal zijn 
 

Geriatrisch assessment 
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-dit item zou kunnen geregistreerd worden ipv. de anamnese, de opnameratio kan uit 
MKG gehaald worden 
-de ziekenhuizen zullen niet verplicht worden om een bepaalde meetschaal te 
gebruiken 
 

Educatie en training ifv. ontslag 
 
Geen opmerkingen 
 
 
 

Opvang emotionele crisis 
 
*een lid vraagt of men de omschrijving van de opvang emotionele crisis niet kan  
halen uit de terminologie van het MPI  
*Koen stelt voor om de definitie nauwkeuriger te omschrijven 
 

Zorg aan gedesoriënteerde en/of agressieve ptn. 
 
-opmerking over : onderscheid acute-chronische verwardheid is overbodig 
↔onderscheid is noodzakelijk 
*een onderscheid dient behouden te blijven omdat bv. opvang acute verwardheid 
meer werk vraagt dan chronische 
*een chronische verwardheid kan net zo storend zijn, dus voor mij hoeft het 
onderscheid niet 
*in de definitie dient men ‘ter bescherming van zichzelf ‘toe te voegen 
*omgaan met agressieve familie wordt hier niet vermeld, dit kan eventueel 
geïntegreerd worden bij opvang emotionele crisis 
*Koen stelt voor om eventueel een systeem van puntenweging te maken waarbij een 
ptn. met acute verwardheid in combinatie met andere zorg een zwaardere score zou 
genereren 
 

Afzonderingsmaatregelen ter preventie van contaminatie 
 
Geen opmerkingen 
 

Observatie vitale parameters 
 
*Koen denkt dat het optellen van alle parameters misschien niet veel extra informatie 
zal brengen, het kan zijn dat ptn. met de hoogste parameter ook in de hoogste 
categorie zullen vallen 
*continue monitoring kan men eventueel uit MKG halen 
 

Afnemen bloedstaal 
 
Geen opmerkingen 
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Medicatie IM / SC / ID 
 
Geen opmerkingen 
 

Intraveneuze medicatie-permanent infuus 
 
*een 24 uurs toezicht is niet meer nodig, dus is de registratie op daghospitaal of van 
een infuus gestart op de eerste dag mogelijk 
*er wordt gevraagd om de medicaties die bereid worden door de apotheek ook te laten 
meetellen 
*de leden vinden dat een heparineslot ook zou moeten beschouwd worden als een 
continue lijn 
*Koen stelt voor om dit item te vereenvoudigen en dit voor alle werkgroepen 
 
 

Wondverzorging 
 
*de definitie moet duidelijker worden 
*de verzorging van bv. cystofix en gastrostomiesonde moet ook kunnen geregistreerd 
worden 
 

Pijnbestrijding 
 
Geen opmerkingen 
 

Valpreventie 
 
Geen opmerkingen 
 

Surveillance 
 
*de definitie moet duidelijker worden 
 

Stervensbegeleiding – Palliatief beleid 
 
*iedereen is er mee akkoord dat én de begeleiding van patiënt en/of familie tijdens het 
sterven én het palliatief beleid dienen opgenomen te worden in de registratie 
*dit item is een belangrijk kwalitatief item en zal goed moeten uitgewerkt worden 
(vraagt een concrete omschrijving) 
 

Multidisciplinair contact 
 
*het gaat over multidisciplinaire contacten gelegd door de verpleegkundige en niet 
door de sociale dienst 
*verslaggeving is noodzakelijk 
*de term ‘disciplines’ wordt best vervangen door ‘organisaties’ bv. thuisverpleging, 
ROB 
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*binnen dit multidisciplinair contact is de ontslagvoorbereiding de belangrijkste 
*registratie van intra- en extramuraal overleg moet mogelijk zijn 
*ook andere afdelingen bv. neurologie zouden dit item facultatief moeten kunnen 
registreren 
 

Gedragsregulering 
 
Geen opmerkingen 
 

Geneesmiddelengebruik 
 
*de leden vinden het weinig zinvol om alle medicaties PO. te registreren 
 
4. Verdere planning 
 
Vanaf 18 maart starten de drie andere werkgroepen (intensieve zorg, Sp-diensten en 
oncologie). De onderzoeksequipes gaan verder met het uitwerken van indicatoren en 
van een basismodule en zorgprogramma-specifieke modules. De terugkoppeling van 
deze gegevens zal via e-mail gebeuren. Op 6 juni gaat de studiedag door waar de 
nieuwe MVG set zal voorgesteld worden aan alle werkgroepen.  
 
De FOD zal een brief sturen naar alle ziekenhuizen met de voorwaarden voor 
deelname. Het is de bedoeling dat minimum 10 à 12 Vlaamse en Waalse ziekenhuizen 
zullen deelnemen aan de testfase. Een opleiding voor de geselecteerde ziekenhuizen 
wordt voorzien in de maand september. 
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BIJLAGE 2. PV’s Werkgroep Pediatrie 
 

Werkgroep “pediatrie” actualisatie MVG – vergadering 28 november 2002 
 
AANWEZIG : 
Leden : Mevr. De Koster, Dhr. Van de Heijning, Mevr. Bangels, Dhr. Logist, Mevr. 
Eeckhout, Dhr. Nicolay, Mevr. Struyff, Mevr. Leonardy, Dhr. Peters, Mevr. Morrhey, 
Mevr. Dortu, Mevr. Vangrinsven 
Equipe : Prof. Sermeus, Dhr. Van den Heede, Dhr. Michiels, Dhr. Codognotto, Dhr. 
Thonon 
Administratie : Dhr. Folens, Mevr. Delpierre 
 
 
Prof. Sermeus zit de vergadering voor. 
 
Prof. Sermeus stelt voor dat hij de werkwijze, het raamwerk en de bronnen met 
betrekking tot de actualisatie van de Minimale Verpleegkundige Gegevens schetst aan 
de hand van een presentatie.  
 
Een van de leden stelt zich de vraag of de testperiode uitsluitend het uittesten van de 
nieuwe dataset zal omvatten of ook een koppeling van de Minimale Verpleegkundige 
Gegevens en de Minimale Klinische Gegevens zal inhouden. 
 
Prof. Sermeus meldt dat de nieuwe dataset reeds het resultaat zal uitmaken van een 
koppeling van de MVG en de MKG.  Hierbij mag het behoud van het minimale 
karakter van de MVG niet uit het oog verloren worden.  Slechts indien uit de test van 
de nieuwe dataset blijkt dat er noodzakelijke items ontbreken kan er gedacht worden 
aan het toevoegen van items.  
 
Een lid vraagt zich af de nieuwe dataset nog gewijzigd zal worden na de testperiode. 
 
Prof. Sermeus stelt dat de testperiode dient beschouwd te worden als een 
evaluatieperiode. 
 
Prof. Sermeus stelt voor dat dhr. Van den Heede de bewerkingen met het oog op de 
actualisatie toelicht aan de hand van een presentatie. 
 
Prof. Sermeus stelt dat de actualisatie van de MVG verpleegkundigen de kans biedt 
hun rol zichtbaar te maken naar de professionele omgeving toe.  Zowel voor wat 
betreft de verpleegkundige functie als voor wat betreft de verantwoording van de 
personeelskost die gepaard gaat met de verpleegkundige bestaffing. 
 
De volgende vergadering zal doorgaan op donderdag 19 december om 10u.  
Kandidaten voor het voorzitterschap van de werkgroep kunnen hun kandidatuur 
bezorgen aan dhr. B. Folens, bert.folens@health.fgov.be. De voorzitter wordt 
verondersteld aanwezig te zijn op alle vergaderingen van de begeleidingscommissie 
en de werkgroep. 
 

mailto:bert.folens@health.fgov.be
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Werkgroep “pediatrie” actualisatie MVG – vergadering 19 december 2002 
 
AANWEZIG : 
 
Leden : Mevr. De Koster, Dhr. Van de Heijning, Mevr. Bangels, Mevr. Eeckhout, 
Dhr. Nicolay, Mevr. Struyff, Mevr. Leonardy, Dhr. Peters, Mevr. Morrhey, Mevr. 
Dortu, Mevr. Vangrinsven 
Equipe : Prof. Sermeus, Dhr. Michiels 
Administratie : Dhr. Folens 
 
VERONTSCHULDIGD : 
 
Leden : Dhr. Logist 
Administratie : Mevr. Delpierre 
 

aanstellen van de voorzitter 
 
Twee leden van de werkgroep hebben zich kandidaat gesteld om het voorzitterschap 
waar te nemen van de werkgroep.  Uiteindelijk wordt dhr. Peters aangesteld als 
voorzitter.  De voorzitter wordt geacht aanwezig te zijn op alle vergaderingen van de 
begeleidingscommissie en de werkgroep. 
 

bespreking verblijfsmodaliteiten 
 
Welke verblijfsmodaliteiten zijn belangrijk voor het zorgprogramma pediatrie ? 
 
Pediatrische patiënten kennen soms een verblijfsduur die langer is dan een klassiek 
verblijf.  Bijgevolg kan dit verblijf niet ondergebracht worden in één van de 
verblijfsmodaliteiten die initieel voorzien zijn.          
 
De verblijfsmodaliteiten zijn vaak verschillend naargelang de aard van het ziekenhuis.  
Universitaire ziekenhuizen zouden meer langere verblijven kennen dan algemene 
ziekenhuizen. 
 
Mogelijke verschillen tussen universitaire ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen 
voor wat betreft de verblijfsmodaliteiten kunnen weggewerkt worden door het 
verfijnen van de criteria die zowel gebruikt worden om een verblijf te verantwoorden 
in universitaire ziekenhuizen als in algemene ziekenhuizen. 
 
Pediatrische diensten zijn veelal verlieslatend en worden geconfronteerd met meer 
opnames, kortere verblijven en een hogere werklast.   
 
De diverse ziekenhuisdiensten worden gefinancierd in functie van hun 
bezettingsgraad.  De bezettingsgraad van pediatrische diensten schommelt evenwel 
naargelang het seizoen.   
 
De normen inzake bezettingsgraad van pediatrische diensten (70 %) liggen lager dan 
diegene die gelden voor de overige ziekenhuisdiensten teneinde fluctuaties in de 



 26

bezettingsgraad te kunnen opvangen.  Opgemerkt wordt dat dit evenwel onvoldoende 
is.  
 
Is het wel mogelijk de Minimale Verpleegkundige Gegevens met de Minimale 
Klinische Gegevens te koppelen aangezien de Minimale Verpleegkundige Gegevens 
niet dagelijks geregistreerd worden ? 
 
Fragmenten uit het verblijf van verschillende patiënten kunnen gecombineerd worden 
om een idee te krijgen over het verblijf van bepaalde patiëntengroepen.  Deze 
gegevens kunnen de basis vormen voor het nemen van beslissingen inzake 
verblijfsmodaliteiten. 
 
Welke criteria zijn belangrijk bij het onderscheiden van verschillende 
verblijfsmodaliteiten ? 
 
1. leeftijd 
 
De aard van de zorg is veelal verschillend naargelang de leeftijd van de pediatrische 
patiënt.  Leggen we de leeftijdsgrens vast op 1 jaar, 3 jaar of 5 jaar ?  
 
De APDRG’s binnen de Minimale Klinische Gegevens voorzien slechts in een 
opsplitsing naargelang jonger of ouder als 75 jaar.  Binnen de huidige Minimale 
Verpleegkundige Gegevens daarentegen wordt de leeftijd van de patiënt niet 
gespecificeerd.   
 
De koppeling van de Minimale Verpleegkundige Gegevens en de Minimale Klinische 
Gegevens zal, op grond van de in het kader van MKG geregistreerde geboortedatum 
van de patiënt, toelaten een meer verfijnde opsplitsing te maken dan jonger of ouder 
als 75 jaar.  
 
In het kader van het wetenschappelijk onderzoek “Beleid, organisatie en financiering 
van de zorg voor kinderen in Belgische ziekenhuizen” o.l.v. Prof. L. Cannoodt en 
Prof. P. Casaer wordt de leeftijdsgrens met betrekking tot pediatrische patiënten op 18 
jaar gelegd.  
 
2. organisatie van intensieve zorgen 
 
Intensieve zorg aan pediatrische patiënten wordt naargelang het ziekenhuis doorgaans 
verstrekt binnen een klassieke pediatrische dienst of een dienst intensieve zorgen voor 
volwassenen.  Wat dient er te gebeuren met medium care diensten waar de 
zorgzwaarte van pediatrische patiënten vrijwel de zorgzwaarte evenaart van de 
pediatrische patiënten die intensieve zorg behoeven ? 
 
De diensten intensieve zorgen kennen geen echte erkenning.  De financiering ervan 
gebeurt dan ook in functie van de C-, D-, E- en H*-bedden.  De organisatie van een 
dienst intensieve zorgen betreft trouwens een lokaal gebeuren. 
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De diensten neonatologie en neonatale intensieve zorgen zullen niet aan bod komen 
binnen de werkgroep pediatrie.  De dienst neonatale intensieve zorgen zal het 
voorwerp van onderzoek uitmaken binnen de nog op te starten werkgroep intensieve 
zorgen.   
 
Overlapping tussen de werkgroep pediatrie en de werkgroep intensieve zorgen is 
mogelijk voor wat betreft de registratie van activiteiten in geval van een transfer van 
een pediatrische patiënt naar de dienst intensieve zorgen. 
 
3. geplande en niet-geplande opnames 
 
Pediatrische diensten worden in vergelijking met vroeger steeds vaker geconfronteerd 
met korte verblijven.  Deze korte verblijven gaan dan ook gepaard met een hogere 
werkbelasting als gevolg van de bijkomende administratie en planning.  Ondergaat het 
beeld van deze diensten hierdoor geen wijzigingen ?   
 
De pediatrische zorg wordt gekenmerkt door een groot aantal spoedopnames die 
doorgaans meer werklast teweegbrengen dan klassieke opnames.  
 
Bij het onderscheiden van de verschillende verblijfsmodaliteiten kan rekening 
gehouden worden met de wijze waarop pediatrische patiënten verwezen worden naar 
een pediatrische dienst. 
 
Het is moeilijk een onderscheid te maken tussen urgente en niet-urgente opnames 
zowel voor wat betreft opnames via de consultatie-afdeling als via de dienst 
spoedgevallen.  Deze informatie kan moeilijk afgeleid worden uit het beschikbare 
cijfermateriaal. 
 
De mogelijkheid bestaat een aantal elementen af te leiden uit het beschikbare 
cijfermateriaal.  Opnames via de consultatie-afdeling kunnen evenwel eenzelfde 
urgentiegraad kennen als opnames via de dienst spoedgevallen.  Binnen de 
verschillende verblijfsmodaliteiten dient een onderscheid gemaakt te worden tussen 
spoedopnames en geplande opnames. 
 
Welke pediatrische patiënten dienen ondergebracht te worden in de diverse 
verblijfsmodaliteiten ?  Waar brengen we pediatrische patiënten onder die overlijden 
tijdens de eerste dagen na opname ?  
 
De werklast bij pediatrische patiënten opgenomen op de pediatrische dienst via de 
dienst spoedgevallen is niet noodzakelijk groter dan bij diegene die opgenomen zijn 
geworden via de consultatie-afdeling. 
 
De organisatie van de opvang van pediatrische patiënten is vaak verschillend 
naargelang het ziekenhuis.  Opname op de pediatrische dienst via de consultatie-
afdeling kan inhouden dat de patiënt verwezen wordt naar de dienst spoedgevallen 
teneinde de nodige onderzoeken te ondergaan.   
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De wijze waarop pediatrische patiënten verwezen worden naar een pediatrische dienst 
betreft geen goed criterium indien uitsluitend een onderscheid wordt gemaakt tussen 
de opnames via de consultatie-afdeling en de opnames via de dienst spoedgevallen.   
 
4. rooming-in 
 
Rooming-in zou normalerwijze een belangrijk verschil moeten teweegbrengen in de 
werklast waarmee het verpleegkundig personeel geconfronteerd wordt. 
 
Rooming-in heeft mogelijks een gunstige invloed op de zorgverlening en de 
verblijfsduur. 
 
Rooming-in veroorzaakt niet steeds een vermindering van de werklast. 
 
Rooming-in kan momenteel niet gescoord worden ondanks de verschuiving die het 
met zich meebrengt in de aard van het werk.  Het verpleegkundig personeel vervult 
eerder een sturende rol indien er sprake is van rooming-in van ouders bij een 
pediatrische patiënt.   
 
De impact van rooming-in op de verpleegkundige werklast en op de zorgverstrekking 
aan pediatrische patiënten dient echter nog nagegaan te worden.  Ouderparticipatie 
dient evenwel in de toekomst zichtbaar gemaakt te worden. 
 
5. sociale factoren 
 
Sociale factoren kunnen een impact hebben op de manier van werken binnen een 
pediatrische dienst. 
 
Het belang van psychische en sociale factoren zal niet afnemen naar de toekomst toe.  
Wat dient er te gebeuren indien een pediatrische patiënt niet beschikt over een stabiele 
psychische en/of sociale leefomgeving ? 
 
De impact van sociale factoren op de zorgverstrekking aan pediatrische patiënten en 
de verblijfsduur ervan is evenwel nog niet gekend. 
 
Sociale factoren beïnvloeden de onderverdeling op basis van DRG’s niet binnen de 
Minimale Klinische Gegevens.  De sociale component mag dan ook niet uit het oog 
verloren worden bij de koppeling van de Minimale Verpleegkundige Gegevens met 
de Minimale Klinische Gegevens. 
 

theorie AEP 
 
De AEP-criteria betreffen criteria die gelden voor de diverse ziekenhuisdiensten. 
 
Twee derde van de verpleegdagen in een ziekenhuis zijn verantwoorde dagen.  Het 
resterende derde van de verpleegdagen betreft niet-verantwoorde dagen. 
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Elk AEP-criterium op zich dient als uniek criterium beschouwd te worden met het 
oog op het verantwoorden van een verblijf. 
 
discussie per AEP-criterium 
 
Criterium IIB11 : respiratoire verzorging: continue of intermittente ondersteuning van 
de ademhaling (minstens 3x/dag) 
 
Dit AEP-criterium is ruimer dan het MVG-item met betrekking tot zorg aan 
tracheacanule met of zonder kunstmatige ventilatie. 
 
Het MVG-item dient onderverdeeld te worden in diverse toepassingsmogelijkheden 
b.v. CPAP, VPAP,…  Deze onderverdeling zou kunnen gebeuren op basis van de 
vereiste personeelsinzet en de nodige zorgen. 
 
Het huidige MVG-item dient een betere omschrijving te krijgen met het oog op het 
continu of intermittent ondersteunen van de ademhaling.  
 
De Minimale Verpleegkundige Gegevens dienen in de toekomst meer 
toepassingsmogelijkheden te kennen en de verpleegkundige functie zichtbaar te 
maken.  
 
Criterium IIB12 : IV perfusie (continue, intermittente, parenterale voeding, centrale 
leiding, IV medicatie) of epiduraal of arterieel 
 
De discussie mag zich niet beperken tot een discussie over frequenties aangezien er 
steeds vaker éénmalige medicatiedosissen toegediend worden. 
 
De opdracht voor de leden van de werkgroep naar de volgende vergadering (16 
januari om 10u.) toe bestaat erin na te denken over het verfijnen en het onderverdele 
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Werkgroep “pediatrie” actualisatie MVG – vergadering 16 januari 2003 
 
AANWEZIG : 
 
Leden : Mevr. De Koster, Dhr. Van de Heijning, Mevr. Bangels, Mevr. Eeckhout, 
Mevr. Struyf, Mevr. Leonardy, Dhr. Peters, Mevr. Morrhey, Mevr. Dortu, Mevr. 
Vangrinsven 
Equipe : Dhr. Michiels, Dhr. Codognoto 
Administratie : Dhr. Folens, Mevr. Delpierre 
 
VERONTSCHULDIGD : 
 
Leden : Dhr. Nicolay 
 
 

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 19 december 2002 
 
Het feit dat de verpleegkundige activiteiten die zich in hoofdzaak afspelen op de 
diensten neonatologie en neonatale intensieve zorgen niet aan bod zouden komen 
binnen de werkgroep pediatrie is niet expliciet gezegd geworden.  Deze activiteiten 
kunnen tevens aan bod komen binnen de werkgroep pediatrie.  De vraag leeft 
namelijk of de leden van de werkgroep intensieve zorgen voldoende vertrouwd zullen 
zijn met de situatie van het kind in het ziekenhuis.  Voorgesteld wordt de 
opmerkingen met betrekking tot de verpleegkundige activiteiten te noteren en over te 
maken aan de nog op te starten werkgroep intensieve zorgen. 
 
De bezettingsgraad op een pediatrische dienst kan sterk fluctueren naargelang de 
periode van het jaar.  De huidige registratieperiodes van MVG vallen samen met 
ogenblikken waarop de bezettingsgraad heel wat lager ligt als gevolg van diverse 
oorzaken (examens, ...).  Opgemerkt wordt dat dit in de toekomst zou moeten 
veranderen. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
Discussie per AEP-criterium 
 
Criterium IIB11 : respiratoire verzorging: continue of intermittente ondersteuning van 
de ademhaling (minstens 3x/dag) 
 
Dit AEP-criterium is ruimer dan het MVG-item met betrekking tot de zorg aan 
patiënten met een tracheacanule met of zonder kunstmatige ventilatie. 
 
1. kunstmatige ventilatie 
 
Kunstmatige ventilatie wordt zelden toegepast binnen een pediatrische dienst.  De 
pediatrische zorg wordt steeds vaker gekenmerkt door het toepassen van minder 
invasieve technieken die evenwel niet gescoord kunnen worden.  Voorgesteld wordt 
om endotracheale tube te verwijderen uit MVG-item 9. 
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2. CPAP 
 
Dient CPAP nog opgenomen te worden in MVG vermits het reeds opgenomen is in 
MKG ?  CPAP dient zowel in MVG als in MKG opgenomen te worden vermits het 
zowel een medische als een verpleegkundige activiteit betreft.  Het belang van CPAP 
binnen een pediatrische dienst is reeds groot en neemt nog steeds toe.  Voorgesteld 
wordt om CPAP samen met andere soorten ventilatie op te nemen onder MVG-item 9. 
 
CPAP wordt niet langer uitsluitend toegepast binnen een dienst intensieve zorgen.  
Het betreft namelijk een techniek die men is beginnen toepassen binnen andere 
diensten. 
 
Bij pediatrische patiënten wordt er ’s nachts soms een nasale tube geplaatst teneinde 
het ademen mogelijk te maken.  Het betreft een vorm van nasale CPAP waarbij echter 
geen sprake is van een endotracheale tube.  Deze verpleegkundige handeling kan 
bijgevolg niet gescoord worden. 
 
CPAP en BIPAP dienen niet opgenomen te worden onder het MVG-item 9. 
 
3. tracheacanule 
 
Een tracheacanule wordt voornamelijk gebruikt binnen een dienst intensieve zorgen 
en eerder zelden binnen een pediatrische dienst.  Nieuwe ventilatietechnieken zouden 
in de toekomst opgenomen moeten kunnen worden onder het betreffende MVG-item. 
 
4. tapotage en drainage 
 
Tapotage en drainage worden binnen een pediatrische dienst soms gegeven door 
verpleegkundigen in plaats van door kinesitherapeuten vermits die niet steeds op de 
gewenste tijdstippen kunnen komen. 
 
Er dient echter een onderscheid gemaakt te worden tussen zelfstandige en 
loontrekkende kinesitherapeuten.  De verloning van zelfstandige kinesitherapeuten 
gebeurt namelijk op basis van het aantal geleverde prestaties. 
 
Is het mogelijk dat een pediatrische patiënt uitsluitend wordt opgenomen met het oog 
op het geven van tapotage?  Bijkomende zorgen (intraveneus infuus, aspiratie, ...) 
zullen veelal mee aan de basis liggen van een opname in het ziekenhuis. 
 
5. aërosol 
 
Aërosol wordt gegeven door het verpleegkundig personeel maar geen tapotage of 
drainage.  De frequentie waarmee aërosol wordt toegediend kan evenwel op medisch 
voorschrift worden opgedreven. 
 
Het toedienen van aërosol zou kunnen gekoppeld worden aan het geven van tapotage 
en/of drainage. 
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Waar dient de drempelwaarde gelegd te worden inzake de frequentie waarmee aërosol 
wordt toegediend?  Er doen zich weinig verschillen voor in de frequentie waarmee 
aërosol wordt toegediend op een pediatrische dienst.  Aërosol wordt hoogstens 2 tot 6 
maal per dag toegediend.  Voorgesteld wordt het toedienen van aërosol te koppelen 
aan de registratie van de zuurstofsaturatie of een vitale parameter. 
 
Het uitsluitend toedienen van aërosol kan niet ingeroepen worden om een 
ziekenhuisverblijf (verpleegdag in een ziekenhuis) te verantwoorden vermits aërosol 
ook thuis kan toegediend worden.  In combinatie met zuurstoftoediening is dat 
evenwel niet mogelijk.  Het toedienen van aërosol dient dan ook duidelijk 
omschreven te worden. 
 
Het toedienen van aërosol betreft een veel voorkomende en tijdrovende 
verpleegkundige handeling die zou moeten kunnen gescoord worden. 
 
Aërosol wordt binnen een pediatrische dienst vaak toegediend door de ouders van de 
pediatrische patiënt.  Men dient echter rekening te houden met het vermogen van de 
ouders om in te staan voor de zorg voor het eigen kind.  Niet zozeer sociale factoren 
maar eerder psychische factoren spelen hierin een belangrijke rol. 
 
Het verpleegkundig personeel staat evenwel steeds in voor de voorbereiding en het 
toezicht op de toediening van aërosol. 
 
Dient het toedienen van aërosol gekoppeld te worden aan de frequentie waarmee de 
vitale parameters geregistreerd worden bij een patiënt?  Het toedienen van aërosol zou 
bijvoorbeeld kunnen gekoppeld worden aan de registratie van de 
ademhalingsfrequentie of een andere parameter.  De drempelwaarde dient evenwel 
vastgelegd te worden.  Het is niet gebruikelijk 6 maal per dag de vitale parameters te 
registreren indien er slechts 1 maal per dag aërosol moet toegediend worden.  Andere 
problemen kunnen mogelijks aan de basis liggen van een registratie van de vitale 
parameters met een dergelijke frequentie. 
 
6. zuurstoftherapie 
 
Wat wordt er verstaan onder zuurstoftherapie?  De hulpmiddelen die gebruikt worden 
om zuurstof toe te dienen moeten niet gespecifieerd worden.  Opgemerkt wordt dat de 
aard van de verpleegkundige zorgen evenwel toch gespecifieerd dient te worden. 
 
De mogelijkheid om aan te geven of er al dan niet zuurstof wordt toegediend aan een 
pediatrische patiënt dient aangevuld te worden met de wijze waarop dit gebeurt met 
name permanent, gedurende enkele uren of uitsluitend ’s nachts.  Het zou bij 
pediatrische patiënten echter moeten volstaan slechts gedurende enkele uren zuurstof 
toe te dienen. 
 
De mogelijkheid bestaat parameters in te bouwen met het oog op de verantwoording 
van zuurstoftoediening. 
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Pediatrische patiënten met bronchiolitis krijgen doorgaans zuurstof toegediend met 
behulp van een zuurstofkoepel die verwijderd kan worden indien de toestand van de 
patiënt verbetert maar herplaatst dient te worden indien de toestand van de patiënt 
opnieuw verslechtert.  Het toezicht erop vergt heel wat werk vanwege het 
verpleegkundig personeel doch kan momenteel niet gescoord worden. 
 
Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de activiteiten die een 
ziekenhuisverblijf (verpleegdag in een ziekenhuis) kunnen verantwoorden en de 
activiteiten die opgenomen worden in MVG. 
 
Het toedienen van zuurstof en het toezicht erop vergt heel wat werk vanwege het 
verpleegkundig personeel maar kan momenteel niet gescoord worden.  
Zuurstoftherapie zou moeten opgenomen worden onder MVG-item 9. 
 
7. luchtbevochtiging 
 
Luchtbevochtiging betreft een vlag die diverse ladingen dekt met name enerzijds het 
bevochtigen van lucht door middel van het plaatsen van een luchtbevochtiger op een 
verwarmingstoestel en anderzijds het bevochtigen van lucht met behulp van een tent. 
 
Pediatrische patiënten met acute kroep krijgen doorgaans naast luchtbevochtiging 
tevens een intraveneus infuus en tot 2 maal per dag aërosol. 
 
Het uitsluitend geven van luchtbevochtiging kan niet ingeroepen worden ter 
verantwoording van een ziekenhuisverblijf (verpleegdag in een ziekenhuis).  Naast 
luchtbevochtiging dienen andere factoren in aanmerking genomen te worden ter 
verantwoording van een verblijf in het ziekenhuis.   
 
8. aspiratie 
 
Aspiratie en tracheacanule zouden aan elkaar gekoppeld kunnen worden. 
 
Aspiratie en aërosol zouden aan elkaar gekoppeld kunnen worden. 
 
Het uitsluitend moeten aspireren van een pediatrische patiënt kan niet ingeroepen 
worden ter verantwoording van een verblijf in het ziekenhuis (verpleegdag in het 
ziekenhuis). 
 
Aspiratie kan uitsluitend gescoord worden in aanwezigheid van een endotracheale 
tube.  Aspiratie in combinatie met een endotracheale tube komt evenwel slechts 
zelden voor op een pediatrische dienst.  Deze verpleegkundige handeling kan 
momenteel niet gescoord worden. 
 
Het volstaat slechts eenmaal na te laten te aspireren teneinde een verslechtering te 
krijgen van de toestand van de pediatrische patiënt.  Het vastleggen van de frequentie 
op vier maal per dag zou moeten volstaan mits er andere bijkomende voorwaarden 
aan gekoppeld worden. 
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Er mag geen onderscheid gemaakt worden naargelang de vitale parameters 1 of 6 
maal per dag geregistreerd worden bij een pediatrische patiënt.  Er dient geen 
drempelwaarde vastgelegd te worden. 
 
Het toepassen van aspiratie in de thuisomgeving is eerder uitzonderlijk.  Aspiratie op 
zich is dan ook voldoende ter verantwoording van een ziekenhuisverblijf (verpleegdag 
in het ziekenhuis). 
 
9. thoraxrespirator 
 
Binnen een dienst intensieve zorgen wordt er ter ondersteuning van de ventilatie vaak 
gebruik gemaakt van een thoraxrespirator die druk uitoefent ter hoogte van de thorax. 
 
10. thoraxdrainage 
 
Het toezicht op en de verzorging van een thoraxdrain zouden gescoord moeten 
kunnen worden onder het item respiratoire zorgen en/of het item chirurgische 
wondzorg. 
 
De observaties in het kader van thoraxdrainage kunnen momenteel reeds gescoord 
worden onder het item fysische parameters.  Indien de thoraxdrain gehecht is en 
afgedekt wordt door middel van verbandmateriaal kan hij tevens gescoord worden 
onder het item chirurgische wondzorg. 
 
Het lijkt interessanter de observaties in het kader van thoraxdrainage te scoren onder 
het item fysische parameters dan uitsluitend te voorzien in de mogelijkheid aan te 
duiden of er al dan niet een thoraxdrain aanwezig is. 
 
11. neusdruppels 
 
Het toedienen van neusdruppels betreft een veel voorkomende en tijdrovende 
verpleegkundige handeling die momenteel niet gescoord kan worden. 
 
Het neustoilet maakt deel uit van de gewone hygiënische zorgen. 
 
Het toedienen van neusdruppels zou kunnen opgenomen worden onder de noemer 
aanvullende zorgen in het kader van aspiratie. 
 
Het toedienen van neusdruppels valt onder de noemer medicatietoediening.  De 
bestaande mogelijkheden betreffende de toedieningswijze van medicatie zouden 
evenwel aangevuld moeten worden met nasale toediening. 
 
De bestaande mogelijkheden inzake toedieningswijze van medicatie zouden 
uitgebreid moeten worden met per orale toediening en toediening via een sonde.  De 
herziening van het item met betrekking tot medicatietoediening zal het voorwerp 
uitmaken van de latere werkzaamheden van deze werkgroep. 
 
12. verzorging van ogen en oren 
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De verzorging van ogen en oren zou kunnen beschouwd worden als een vorm van 
aanvullende hygiënische zorgen. 
 
Het verzorgen van ogen kan noodzakelijk zijn na een chirurgische ingreep. 
 
13. sociale factoren 
 
Dienen dezelfde sociale factoren telkens opnieuw herhaald te worden in het kader van 
elk AEP-criterium of dient er een afzonderlijk AEP-criterium gecreëerd te worden 
waarin de sociale factoren aan bod komen?  Gesteld wordt dat er een afzonderlijk 
AEP-criterium zou moeten gecreëerd worden die specifiek is voor kinderen vermits 
de bestaande criteria voornamelijk betrekking hebben op technische aspecten.  Dit 
criterium zou moeten toelaten de sociale factoren te koppelen aan de toegediende 
zorgen.  De sociale factoren keren vaak terug en komen tussen op diverse niveau’s.  
Ze spelen dan ook een belangrijke rol.  De diverse AEP-criteria kunnen evenwel 
onderling met elkaar in interactie treden. 
 
De sociale factoren zouden gekoppeld kunnen worden aan zelfstandigheidstraining.  
Gesteld wordt dat zelfstandigheidstraining en sociale factoren niet aan elkaar 
gekoppeld kunnen worden.  De sociale factoren worden gedefinieerd als het 
vermogen in te staan voor de zorg voor het kind eerder dan louter sociale factoren. 
 
Teneinde de verpleegkundige activiteiten beter zichtbaar te maken is het toegelaten 
het aantal AEP-criteria uit te breiden. 
 
Sociale factoren (geen goede thuissituatie, geen goede omkadering, geen goede 
opvang,...) op zich kunnen momenteel niet ingeroepen worden ter verantwoording van 
een verblijf of een verlenging van een verblijf in het ziekenhuis.  De helft van de 
verblijven op geriatrische diensten kan momenteel niet verantwoord worden.  Een 
afzonderlijk AEP-criterium zou toelaten de override te verminderen waarvan de 
omvang doet vermoeden dat er aspecten ontbreken. 
 
AEP is een van de vele toepassingen van de toekomstige MVG. 
 
De activiteiten die opgenomen worden in MVG moeten toelaten het profiel te kennen 
van een pediatrische dienst.  De AEP-criteria betreffen activiteiten die toelaten het 
verblijf in een ziekenhuis (verpleegdag in het ziekenhuis) te verantwoorden. 
 
14. scoremogelijkheden 
 
Niet alle aspecten van de zorg die verstrekt wordt zouden moeten gescoord kunnen 
worden.  De diverse aspecten zouden kunnen gecombineerd worden.  Zo zou er 
bijvoorbeeld een score 1 toegekend kunnen worden indien voldaan is aan 1 aspect en 
een score 2 toegekend worden indien voldaan is aan 2 aspecten.  Een andere 
mogelijkheid bestaat erin de diverse aspecten te laten aankruisen. 
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Momenteel bestaat het scoren voor wat betreft parameters erin de frequentie te 
bepalen van de parameter die het vaakst geregistreerd geworden is. 
 
De algemene zorgen die eigen zijn aan het kind zouden moeten gescoord kunnen 
worden. 
 
Criterium IIB12 : IV perfusie (continue, intermittente, parenterale voeding, centrale 
leiding, IV medicatie) of epiduraal of arterieel 
 
Het toezicht op en de verzorging van een intraveneus infuus kan momenteel slechts 
gescoord worden als het infuus minstens 24 uur loopt. 
 
Intraosseuse perfusie zou moeten opgenomen worden onder dit criterium.  
Intraosseuse perfusie laat toe gedurende een beperkte tijdspanne te beschikken over 
een toegangsweg tot het lichaam van de pediatrische patiënt. 
 
Naast de centrale leiding zou ook de perifere leiding opgenomen moeten worden 
onder dit criterium.  Een centrale leiding vraagt evenwel meer zorg dan een perifere 
leiding.  Dit laatste blijkt echter niet steeds het geval te zijn. 
 
De huidige Minimale Klinische Gegevens laten toe de aanwezigheid van een arteriële 
lijn en een CVD-lijn te registreren aan de hand van de ICD-codes 38.91 en 38.93. 
 
De huidige MVG-registratie met betrekking tot het toezicht op een permanent 
intraveneus infuus en de toediening van intraveneuze medicatie legt hoofdzakelijk de 
nadruk op de toediening van medicatie en infuusvloeistoffen langs intraveneuze weg.  
De aanwezigheid van een catheter wordt hierbij al te vaak uit het oog verloren.  De 
nadruk zou dan ook eerder moeten komen te liggen op de aanwezigheid van een 
catheter. 
 
Een intraveneus infuus loopt steeds vaker minder dan 24 uur.  Niettegenstaande het 
toezicht erop en de verzorging ervan kan het infuus niet gescoord worden. 
 
Het scoren van het toezicht op een intraveneus infuus zou er kunnen in bestaan het 
aantal intraveneuze infuzen te tellen die een patiënt heeft. 
 
Een intermittent intraveneus infuus zou opgenomen moeten kunnen worden onder dit 
criterium mits het begrip intermittent duidelijk omschreven wordt.  Zoniet zouden er 
mogelijks misbruiken kunnen ontstaan.  Toezicht vanwege de overheid op het coderen 
zou dit moeten tegengaan.  Binnen een pediatrische dienst worden er echter steeds 
meer intraveneuze inspuitingen toegediend. 
 
De praktijk wijst uit dat er binnen een pediatrische dienst soms een infuus geplaatst 
wordt teneinde de opname van een kind te kunnen verantwoorden naar de ouders toe.  
Het betreft situaties waarin het wenselijk is toezicht te kunnen houden op het kind. 
 
Het item intraveneuze perfusie is in tegenstelling tot het item intraveneuze medicatie 
niet relevant. 
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Sociale en psychosociale factoren dienen opgenomen te worden.  Hierbij mag de 
drempel echter niet te hoog gelegd worden. 
 
Een aantal ziekenhuizen hebben het statuut van sociaal ziekenhuis.  De criteria die 
hiertoe gehanteerd worden zijn heel streng en bovendien moeilijk te omschrijven. 
 
Het begrip sociaal dient duidelijk omschreven te worden.  De afbakening in de tijd is 
hierbij heel belangrijk. 
 
Wanneer is er sprake van een intermittent intraveneus infuus?  Betreft dit een infuus 
met een looptijd van 0,5 uur, 1 uur of 5 uur?  Een intraveneus infuus met een looptijd 
van meer dan 1 uur zou kunnen beschouwd worden als een intermittent infuus vermits 
de meeste geneesmiddelen binnen het uur dienen toegediend te worden.  De maximale 
looptijd van chemotherapie, sandoglobulines, lipiden en TPN bedraagt respectievelijk 
4 uur, 4 uur, 20 uur en 24 uur. 
 
De pediatrische diensten die de gewoonte hebben een infuus te ontkoppelen teneinde 
de mobiliteit van het kind te vergroten worden benadeeld ten opzichte van die 
diensten die een infuus permanent laten lopen.  Een perifeer infuus wordt doorgaans 
niet ontkoppeld. 
 
De looptijd van een infuus speelt geen enkele rol.  Er dient wel een onderscheid 
gemaakt te worden tussen de aanwezigheid van een catheter en de toediening van 
perfusievloeistof.  Beide zouden dan ook opgesplitst moeten worden.  De 
aanwezigheid van een catheter kan momenteel niet gescoord worden. 
 
De praktijk wijst uit dat er steeds meer kinderen behandeld worden in 
daghospitalisatie.  In die omstandigheden kan er momenteel echter nooit sprake zijn 
van toezicht op en verzorging van een permanent intraveneus infuus vermits dit een 
looptijd vereist van minstens 24 uur.  Bovendien dient de patiënt gedurende 4 uur 
aanwezig te zijn indien het ziekenhuis aanspraak wenst te maken op een forfaitaire 
vergoeding. 
 
Het plaatsen van de catheter en/of de observatie ervan zouden in de toekomst kunnen 
gescoord worden.  Voorgesteld wordt de observatie van de catheter te registreren.  
Het plaatsen van  
 
De insteekplaats van de catheter zou kunnen beschouwd worden als een traumatische 
wonde mits er sprake is van een verband.  Hierdoor zouden mogelijks misbruiken 
kunnen ontstaan. 
 
De mogelijkheid bestaat geen drempelwaarde te hanteren bij de omschrijving van een 
intermittent infuus.  Bij de omschrijving van een intermittent infuus wordt beter niet 
vertrokken van een looptijd van 4 uur.  Het toedienen van een geneesmiddel aan een 
frequentie van 3 maal per dag zou leiden tot het scoren van 1 intermittent infuus.  De 
toediening van TPN zou aanleiding geven het scoren van 1 permanent infuus.  Het 
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gespreid toedienen van een infuus over 24 uur zou slechts 1 maal gescoord kunnen 
worden.  De infuusleiding dient steeds behouden te worden. 
 
Het tellen van het aantal geneesmiddelen die langs intraveneuze weg zijn toegediend 
geworden brengt heel wat problemen met zich mee.  Voorgesteld wordt om de 
actualisatie van MVG aan te grijpen om dit te vereenvoudigen. 
 
Het zorgprofiel van een pediatrische dienst verschilt sterk van het zorgprofiel van de 
overige ziekenhuisdiensten. 
 
De intraveneuze toediening van medicatie en infuusvloeistoffen zou kunnen 
onderverdeeld worden in 3 categoriëen met name de toediening van intraveneuze 
medicatie in shot, de toediening van intraveneuze medicatie over enkele uren, de 
toediening van TPN en de permanente toediening van infuusvloeistof. 
 
De mogelijkheid bestaat het aantal permanente infuzen te tellen zonder daarbij een 
onderscheid te maken tussen infuusvloeistoffen waaraan medicatie is toegevoegd 
geworden en infuusvloeistoffen waaraan geen medicatie is toegevoegd geworden.  
Opgemerkt wordt dat er een duidelijk onderscheid zou moeten gemaakt worden 
tussen infuusvloeistoffen waaraan geneesmiddelen zijn toegevoegd en diegene 
waaraan geen geneesmiddelen zijn toegevoegd.  De toevoeging van geneesmiddelen 
aan infuusvloeistoffen gebeurt naargelang het ziekenhuis op de pediatrische dienst of 
in de centrale apotheek. 
 
De toedieningswijze en de werklast bij toediening van eenzelfde geneesmiddel is 
sterk verschillend naargelang er sprake is van jonge kinderen of oudere kinderen.   
 
Het verblijf in een ziekenhuis kan verantwoord worden door de aanwezigheid van een 
permanent infuus, de aanwezigheid van een intermittent infuus of het toedienen van 
minstens 1 intraveneuze inspuiting. 
 
De volgende vergadering zal doorgaan op donderdag 30 januari om 10u.
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Werkgroep “pediatrie” actualisatie MVG – vergadering 30 januari 2003 
 
 
AANWEZIG : 
 
Leden : Mevr. De Koster, Dhr. Van de Heijning, Mevr. Bangels, Mevr. Eeckhout, 
Mevr. Leonardy, Dhr. Peters, Mevr. Morrhey, Mevr. Dortu, Dhr. Vangrinsven, Mevr. 
Vansteenkiste 
Equipe : Dhr. Michiels 
Administratie : Dhr. Folens, Mevr. Delpierre 
 
VERONTSCHULDIGD : 
 
Leden : Mevr. Struyf 
 
Dhr. Peters zit de vergadering voor. 
 

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16 januari 2003 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
Discussie per AEP-criterium 
 
Criterium IIB13 : evalueren van de vitale parameters minstens elke 2 uur (gedurende 
8 uur) 
 
Waarom wordt er gewerkt met een tijdsperiode van 8 uur?  De praktijk wijst uit dat er 
periodes zijn gedurende dewelke men de vitale parameters op een intensievere manier 
controleert.  Daarnaast kan het gebeuren dat de observaties van de vitale parameters 
zich spreiden over 2 dagen. 
 
De omschrijving van dit criterium houdt rekening met de situatie op het 
dagziekenhuis.  De bedoeling is dat de vitale parameters minstens elke 2 uur 
(gedurende 8 uur) geëvalueerd worden tijdens dezelfde werkdag. 
 
De huidige MVG-registratie laat niet toe een duidelijk onderscheid te maken tussen 
evaluaties van vitale parameters op de ene werkdag en op de volgende werkdag. 
 
De kans bestaat dat de vitale parameters slechts gedurende 8 uur zullen geregistreerd 
worden.  Gesteld wordt dat de omschrijving van MVG-item 15 volstaat om 
opgenomen te worden binnen het AEP-criterium. 
 
De praktijk wijst uit dat de zuurstofsaturatie steeds vaker geregistreerd wordt binnen 
pediatrische diensten. 
 
Kan de observatie van vitale parameters op zich ingeroepen worden ter 
verantwoording van een ziekenhuisverblijf (verpleegdag in een ziekenhuis)?  Gesteld 
wordt dat in het kader van de pré-operatieve voorbereiding van een pediatrische 
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patiënt en bij pediatrische patiënten met een commotio cerebri de observatie van 
vitale parameters heel belangrijk is.  Opgemerkt wordt dat de chirurgische ingreep op 
zich deel uitmaakt van de medische handelingen. 
 
Het uitbreiden van de frequentie waarmee de vitale parameters geëvalueerd worden 
tot 6x/24u zou tot gevolg hebben dat die niet kan worden toegepast op het 
daghospitaal.  De praktijk wijst uit dat de frequentie waarmee vitale parameters 
geëvalueerd worden bij pediatrische patiënten met commotio cerebri gemakkelijk de 
4x/8u overstijgt. 
 
Het AEP-criterium IIB17 is ruimer dan het MVG-item met betrekking tot de 
registratie van vitale parameters.  Het meten van parameters betreffende de 
verschillende biologische functiestelsels betreft een B1-handeling in het kader 
waarvan de waarden na interpretatie gemeld worden aan de arts. 
 
Hoe dienen de parameters gescoord te worden bij pediatrische patiënten waarbij 
gedurende 24 uur monitoring van parameters plaatsvindt?  Gesteld wordt dat de score 
hierbij maximaal 19 kan bedragen.  Opgemerkt wordt dat het volstaat de 
geobserveerde waarden te noteren en te paraferen teneinde ze te kunnen scoren. 
 
De monitoring van parameters bij pediatrische patiënten kan ingeroepen worden ter 
verantwoording van een ziekenhuisverblijf (verpleegdag in het ziekenhuis). 
 
Criterium IIB15 : evenwicht vocht- en electrolietenbalans, 24 uur vochtbalans 
(exclusie, de 24h. Urine-collectie) 
 
De omschrijving van het AEP-criterium IIB15 volstaat.  Voor wat betreft de MVG-
registratie zou een ander voorstel moeten uitgewerkt worden dan datgene die 
opgenomen is in de presentatie. 
 
De vocht- en electrolietenbalans op een pediatrische dienst kan onmogelijk dezelfde 
zijn als de vocht- en electrolietenbalans op een dienst intensieve zorgen.  De 
vermelding van de hoeveelheid voedsel en vocht die werd ingenomen door een 
pediatrische patiënt zou moeten volstaan. 
 
De mogelijkheid bestaat een maagsonde op te nemen als verantwoording van een 
ziekenhuisverblijf (verpleegdag in een ziekenhuis) indien er sprake is van problemen 
met de vocht- en electrolietenbalans.  Momenteel kan de toediening van 
sondevoeding, ORS en Colopeg niet opgenomen worden.  Onafhankelijk van de 
toegediende produkten zou de aanwezigheid van een maagsonde moeten kunnen 
opgenomen worden ter verantwoording van een ziekenhuisverblijf (verpleegdag in 
een ziekenhuis). 
 
De praktijk wijst uit dat het bestaan van voedingsproblemen en problemen met de 
vocht- en electrolietenbalans veelal gepaard gaat met de registratie van fysische 
parameters.  Refluxklachten bij een pediatrische patiënt geven aanleiding tot het 
meten van de zuurtegraad. 
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De fysische parameters zijn belangrijke parameters die een heel uitgebreide lijst 
omvatten. 
 
Criterium IIB16 : chirurgische wondverzorging of grote posttraumatische 
wondverzorging of aanwezigheid van wonddrains, met controle van de wonde 
tenminste 3x/dag (uitgezonderd gastrische sonde en permanente blaassonde) 
 
Het ten tijde van de ontwikkeling van MVG gehanteerde wondverzorgingsprotocol is 
ondertussen volledig achterhaald.  Een wonde wordt niet langer dagelijks verzorgd 
doch dagelijks gecontroleerd.  Het principe van het droog aseptisch verband is 
verlaten geworden. 
 
De praktijk wijst uit dat een uitgebreide chirurgische wonde slechts 2 maal in plaats 
van 3 maal per dag verzorgd wordt.  Gesteld wordt dat de chirurgische ingreep op 
zich het ziekenhuisverblijf (verpleegdag in een ziekenhuis) zal verantwoorden. 
 
Het is moeilijker louter op verpleegkundige gronden een ziekenhuisverblijf 
(verpleegdag in een ziekenhuis) te verantwoorden indien er niet langer sprake is van 
medische gronden. 
 
De omschrijving van een chirurgische wonde dient gespecifieerd te worden in functie 
van de complicaties die zich kunnen voordoen post-operatief.  Gesteld wordt dat de 
snelle evolutie inzake wondzorg er steeds zal voor zorgen dat de omschrijving van 
een chirurgische wonde ontoereikend zal zijn. 
 
20 % is veel te hoog om toegepast te worden bij kinderen.  Brandwondencentra 
hanteren 3 % en 5 % voor brandwonden van respectievelijk de tweede en de derde 
graad.  Voor wat betreft het opstarten van het vochtbeleid bij brandwonden wordt er 
een marge gehanteerd die schommelt tussen de 5 % en de 10 %.  Het percentage (20 
%) werd overgenomen uit de huidige MVG.  De oppervlakte moet weggelaten 
worden in het kader van de verantwoording. 
 
De frequentie waarmee de wondomgeving geobserveerd wordt kan vastgelegd 
worden op 2 maal per dag. 
 
De dag die volgt op het verwijderen van een drain dient tevens een ziekenhuisverblijf 
te verantwoorden (b.v. observatie op nabloeden). 
 
Het toezicht op tractie en gips kan niet ingeroepen worden ter verantwoording van een 
ziekenhuisverblijf (verpleegdag in een ziekenhuis).  De huidige Minimale Klinische 
Gegevens laten toe het aanleggen van een gips te registreren.  Opgemerkt wordt dat 
het toezicht op gips gedurende de eerste 24 uur alsook het toezicht na plaatsing van 
osteosynthesemateriaal zou moeten ingeroepen kunnen worden ter verantwoording 
van een ziekenhuisverblijf (verpleegdag in een ziekenhuis).  Het MVG-item 17 moet 
niet meegenomen worden. 
 
Wat wordt er begrepen onder navelverzorging?  Het betreft de verzorging van een 
ontstoken navel die soms het voorwerp uitmaakt van een kleine chirurgische ingreep. 
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Criterium IIB17 : nauwkeurige observatie van de toestand van de patiënt op 
voorschrift van de geneesheer, minstens 3x/dag 
 
Nauwkeurige observatie moet duidelijker gespecifieerd worden.  Betreft het de 
nauwkeurige observatie van vitale en/of fysische parameters?  Wat wordt er verwacht 
vanwege de geneesheer? 
 
De observatie van de toestand van de patiënt betreft een A-handeling. 
 
De omschrijving van criterium IIB17 is zodanig ruim opgevat dat alles er onder kan 
opgenomen worden.  Gesteld wordt dat AEP een internationaal instrument is en er 
voor wat betreft de verpleegkundige handelingen grote verschillen bestaan tussen de 
diverse landen. 
 
Het medisch voorschrift zou beter weggelaten worden uit de omschrijving van dit 
criterium.  De nauwkeurige observatie van de toestand van de patiënt betreft een 
technische verpleegkundige akte die eigen is aan het verpleegkundig beroep.  Gesteld 
wordt dat aan de observatie van de patiënt heel wat werk besteed wordt. 
 
De praktijk wijst uit dat de opname van een patiënt in het ziekenhuis steeds gebeurt 
op basis van een medisch voorschrift. 
 
De omschrijving van het criterium IIB13 maakt geen melding van een medisch 
voorschrift. 
 
De praktijk wijst uit dat de nauwkeurige observatie van de toestand van de patiënt 
meer omvat dan louter de registratie van waarden.  De registratie van bijkomende 
informatie (b.v. huilen) kan uiteindelijk zinvoller zijn dan de loutere registratie van 
waarden.  Opgemerkt wordt dat het huilen van een pediatrische patiënt binnen het 
eigen ziekenhuis nooit geregistreerd wordt als een fysische parameter. 
 
De nauwkeurige observatie van de toestand van de patiënt dient geobjectiveerd te 
worden door de registratie van parameters door de verpleegkundige in het 
verpleegkundig dossier.  Gesteld wordt dat de parameters minstens 4 maal per dag 
geregistreerd moeten worden. 
 
Criterium IIB18 : isolatie ter preventie van contaminatie 
 
Dit criterium zou moeten kunnen gekoppeld worden aan socio-economische factoren 
of de pathologie van de patiënt. 
 
Omgekeerde isolatie op grond van pathologie (b.v. transplantatie) kan ingeroepen 
worden ter verantwoording van een ziekenhuisverblijf (verpleegdag in een 
ziekenhuis). 
Dit criterium wordt behouden mits aanvulling met “op grond van pathologie”.  
Omgekeerde isolatie kan ingeroepen worden ter verantwoording van een 
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ziekenhuisverblijf (verpleegdag in een ziekenhuis).  Gesteld wordt dat omgekeerde 
isolatie duidelijk gedefinieerd moet worden. 
 
Nieuwe AEP-criteria 
 
Dit criterium betreft het geven van informatie, educatie en instructies aan de 
pediatrische patiënt en de ouders.  Dienen zowel occasionele als gestructureerde 
zelfstandigheidstraining opgenomen te worden onder dit criterium?  Beide moeten 
opgenomen worden onder dit criterium maar er dient een verschil in gradatie gemaakt 
te worden tussen occasionele en gestructureerde zelfstandigheidstraining. 
 
Betreft het geven van instructies aan de ouders in het kader van rooming-in 
occasionele of gestructureerde zelfstandigheidstraining?  Gesteld wordt dat er sprake 
is van gestructureerde zelfstandigheidstraining indien er op voorhand over werd 
nagedacht en van occasionele zelfstandigheidstraining indien er tijdelijk middelen 
worden ingezet om een beoogd resultaat te bekomen. 
 
Occasionele zelfstandigheidstraining kan in tegenstelling tot gestructureerde 
zelfstandigheids-training niet ingeroepen worden ter verantwoording van een 
ziekenhuisverblijf (verpleegdag in een ziekenhuis).  Gestructureerde 
zelfstandigheidstraining vereist het opmaken van een educatief plan met het oog op 
bijvoorbeeld het voorbereiden van de patiënt op zijn ontslag. 
 
De mogelijkheid zou moeten bestaan de soms uitgebreide ontslagvoorbereiding te 
spreiden over meerdere dagen. 
 
De praktijk wijst uit dat het in de thuiszorg weinig gebruikelijk is dat er meer dan 2 
maal per dag medicatie wordt toegediend langs intramusculaire weg.  Gesteld wordt 
dat een suppositorium niet behoort tot de intrarectale geneesmiddelen. 
 
Dit AEP-criterium mag weggelaten worden met het oog op de verantwoording van 
een ziekenhuisverblijf (verpleegdag in een ziekenhuis). 
 
De praktijk wijst uit dat psychosociale problemen aanleiding geven tot frequentere 
hospitalisatie van pediatrische patiënten die niet steeds gepaard gaat met een 
uitgebreide registratie van parameters. 
 
AEP-criteria dienen niet gecumuleerd te worden met het oog op het verantwoorden 
van een ziekenhuisverblijf (verpleegdag in een ziekenhuis).  Elk AEP-criterium op 
zich kan ingeroepen worden ter verantwoording van een ziekenhuisverblijf 
(verpleegdag in een ziekenhuis). 
 
De AEP-criteria omvatten criteria i.v.m. verpleegkundige handelingen, criteria i.v.m. 
medische handelingen en criteria i.v.m. de toestand van de patiënt.  Opmerkingen met 
betrekking tot deze laatste 2 soorten criteria kunnen steeds overgemaakt worden aan 
de onderzoeksequipe. 
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Psychosociale factoren kunnen momenteel moeilijk opgenomen worden in de huidige 
registratie.  De mogelijkheid zou kunnen bestaan het verslag van de behandelende 
psycholoog toe te voegen aan het verpleegkundig dossier met het oog op de 
verantwoording van een ziekenhuisverblijf (verpleegdag in een ziekenhuis).  De 
betekenis van een psychologisch verslag dient duidelijk gespecifieerd te worden. 
 
De verwaarlozing of mishandeling van een pediatrische patiënt kan momenteel niet 
ingeroepen worden ter verantwoording van een ziekenhuisverblijf (verpleegdag in een 
ziekenhuis).  Gesteld wordt dat de medische indicaties die er doorgaans mee gepaard 
gaan een ziekenhuisverblijf (verpleegdag in een ziekenhuis) kunnen verantwoorden. 
 
De psychosociale problematiek betreft een factor die in veel gevallen een 
ziekenhuisverblijf (verpleegdag in een ziekenhuis) kan verantwoorden.  Een nieuw 
AEP-criterium zou moeten ontwikkeld worden. 
 
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen zelfstandige en gesubsidieerde 
psychologen.  De kostprijs van een consultatie bij een zelfstandige psycholoog valt 
ten laste van de ouders.  Het met het oog op het verantwoorden van een 
ziekenhuisverblijf (verpleegdag in een ziekenhuis) verplicht consulteren van een 
psycholoog mag niet ten koste gaan van de ouders.  Een ziekenhuisverblijf 
(verpleegdag in een ziekenhuis) zou kunnen verantwoord worden aan de hand van de 
beslissing van de jeugdrechter tot plaatsing van de minderjarige en/of aan de hand van 
het verslag van de consultatie bij de psycholoog of maatschappelijk assistent. 
 
De opvang in het gezin van een kind met gedragsstoornissen (b.v. zelfmoordpoging) 
kan tijdelijk onmogelijk zijn waardoor er moet voorzien worden in tijdelijke opvang 
op een pediatrische dienst in afwachting van de doorverwijzing van het kind naar een 
daartoe voorziene instelling. 
 
De praktijk wijst uit dat het ziekenhuis steeds vaker een psychosociaal vangnet aan 
het worden is bij gebrek aan plaats in de daartoe voorziene instellingen.  Hierbij kan 
de vraag gesteld worden of het tekort aan alternatieve opvangmogelijkheden een 
ziekenhuisverblijf kan verantwoorden op een (acute) pediatrische dienst.  Gesteld 
wordt dat er steeds vaker voorzien dient te worden in crisisopvang van kinderen die 
niet thuishoren op een pediatrische dienst. 
 
Kinderen met gedragsmoeilijkheden, veelal te wijten aan het opgroeien in een 
moeilijk gestructureerd gezin, kunnen vaak terug op het juiste spoor gezet worden na 
consultatie van een psycholoog.  De tijdelijke opvang van het kind in het ziekenhuis 
gedurende 4 tot 5 dagen en ten hoogste 10 dagen kan hierbij verantwoord zijn.  
Eenmaal de problemen van het kind gekend zijn kan er voorzien worden in 
thuisopvang. 
 
Handelt het hierbij niet eerder over educatie met het oog op sturing dan over het 
aanpakken van psychosociale problemen waaraan men als verpleegkundige niet veel 
kan doen?  Een psychosociaal ongunstig klimaat kan de opname van een kind, onder 
meer met het oog op educatie, in het ziekenhuis noodzakelijk maken. 
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De mogelijkheid zou moeten bestaan het verblijf van een kind met bijvoorbeeld 2 
dagen te verlengen met het oog op het verzekeren van therapietrouw.  Een 
pediatrische patiënt met bronchiolitis zou op basis van de huidige AEP-criteria na 2 
dagen het ziekenhuis mogen verlaten.  In functie van het aanleren van het gebruik van 
een puffer zou dit verblijf met 2 dagen verlengd moeten kunnen worden. 
 
Een sociaal, psychologisch rapport is noodzakelijk ter verantwoording van een 
ziekenhuisverblijf (verpleegdag in een ziekenhuis).  Dit overstijgt de verpleegkundige 
handelingen. 
 
Een educatief plan dient opgesteld te worden in de schoot van een multidisciplinair 
team (psycholoog, maatschappelijk assistent en verpleegkundige).  De uitvoering van 
het educatief plan moet leiden tot het opstellen van een rapport waarvan de inhoud 
duidelijk gespecifieerd moet worden. 
 
Psychosociale en culturele factoren moeten het voorwerp uitmaken van een nieuw 
AEP-criterium. 
 

Thema ‘zorg’ 
 
Dhr. Michiels stelt voor dat hij het thema ‘zorg’ toelicht aan de hand van een 
presentatie. 
 
De opdracht voor de leden van de werkgroep bestaat erin enerzijds een rangorde op te 
maken volgens belangrijkheid van de MVG-toepassingen en anderzijds de relevantie 
aan te geven van verpleegkundige interventies voor wat betreft de praktijk en de 
registratie van deze interventies in het kader van een minimaal registratie-instrument. 
 
De volgende vergadering zal doorgaan op donderdag 13 februari om 10u. 
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Werkgroep “pediatrie” actualisatie MVG – vergadering 13 februari 2003 
 
 
AANWEZIG : 
Leden : Mevr. De Koster, Dhr. Van de Heijning, Mevr. Bangels, Mevr. Eeckhout, 
Mevr. Struyf, Mevr. Leonardy, Dhr. Peters, Mevr. Morrhey, Mevr. Dortu, Dhr. 
Vangrinsven 
Equipe : Dhr. Michiels 
Administratie : Dhr. Folens 
 
VERONTSCHULDIGD : 
Administratie : Mevr. Delpierre 
 
 
Dhr. Peters zit de vergadering voor. 
 

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 30 januari 2003 
 
Het meten van parameters betreffende de verschillende biologische functiestelsels 
betreft een verpleegkundige B1-handeling in het kader waarvan de waarden na 
interpretatie gemeld worden aan de arts. 
 
Opgemerkt wordt dat de registratie van 2 vitale parameters volstaat ter 
verantwoording van een ziekenhuisverblijf (verpleegdag in het ziekenhuis). 
 
Volgens de lijst van de technische verpleegkundige prestaties die door de beoefenaars 
van de verpleegkunde mogen worden verricht (vastgesteld met toepassing van artikel 
21 quinquies, § 3 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967) betreft de 
observatie van de toestand van de patiënt een verpleegkundige A-handeling. 
 
Opgemerkt wordt dat het huilen van een pediatrische patiënt niet in alle ziekenhuizen 
geregistreerd wordt als een fysische parameter. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
Bespreking van de toekomstige MVG-items 
 
Zorg m.b.t. hygiëne 
 
De huidige MVG-registratie laat niet toe de participatie van ouders in de zorg voor het 
kind te scoren.  De praktijk wijst uit dat dit een enorme werklast teweegbrengt onder 
de vorm van het begeleiden van de ouders en het opruimen van het materiaal. 
 
De huidige MVG-registratie laat toe het aanmoedigen van een pediatrische patiënt te 
scoren als ondersteunende hulp.  Opgemerkt wordt dat er een groot verschil bestaat 
tussen het ondersteunen en het begeleiden van een pediatrische patiënt.  Dit verschil 
komt niet tot uiting in score 2 (ondersteunende hulp). 
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De huidige MVG-registratie laat niet toe een onderscheid te maken naargelang de tijd 
die besteed wordt aan een verpleegkundige activiteit bij een pediatrische patiënt.  De 
praktijk wijst uit dat het houden van toezicht op de uitvoering van de zorg veelal meer 
tijd vergt dan het door de verpleegkundige zelf uitvoeren van de zorg.  De ouders van 
kinderen met een infuus zullen bij het wassen vaak de hulp inroepen van het 
verpleegkundig personeel. 
 
De praktijk wijst uit dat het een verpleegkundige minder tijd kost een pediatrische 
patiënt zelf te wassen dan dat de pediatrische patiënt zichzelf wast.  De 
verpleegkundige dient zich ervan te vergewissen dat de pediatrische patiënt zich 
voldoende gewassen heeft.  De participatie van ouders in de zorg voor het kind belet 
niet dat er een verpleegkundige interventie plaatsvindt op het vlak van hygiëne. 
 
De mogelijkheid zou kunnen bestaan het begeleiden door en de aanwezigheid van de 
verpleegkundige bij de zorg voor een pediatrische patiënt toe te voegen aan de 
omschrijving van de scoremogelijkheden.  Dit zou toelaten te komen tot meer 
uniformiteit in de registratie en het wassen van een kind door de moeder bijvoorbeeld 
te scoren als ondersteunende hulp.  De voortdurende aanwezigheid van een 
verpleegkundige bij de zorg voor een pediatrische patiënt zou bijvoorbeeld gescoord 
kunnen worden als volledige hulp. 
 
De tijdsduur die besteed wordt aan verpleegkundige activiteiten komt momenteel niet 
tot uiting in de scoremogelijkheden.  Dit zou wenselijk zijn met het oog op de 
toekomst waarbij het bedoeling is de staffing en de financiering te koppelen aan de 
MVG-registratie. 
 
Het is noodzakelijk te komen tot duidelijk omschreven scoremogelijkheden. 
 
Zorg m.b.t. mobiliteit 
 
Opgemerkt wordt dat er inzake mobiliteit in het eigen ziekenhuis een score 3 wordt 
toegekend aan een zwaar fysiek of mentaal gehandicapte pediatrische patiënt die 
moeilijk kan opstaan. 
 
Opgemerkt wordt dat er inzake mobiliteit in een ander ziekenhuis aan bijna alle 
patiënten op de dienst spoedgevallen een score 4 wordt toegekend. 
 
Deze voorbeelden wijzen uit dat er in de ziekenhuizen en tussen de ziekenhuizen 
onderling grote verschillen bestaan in de interpretatie van het item “mobiliteit”.  De 
mogelijkheid zou kunnen bestaan scores te hanteren die verschillen naargelang de 
leeftijd van de pediatrische patiënt. 
 
De mogelijkheid zou kunnen bestaan bepaalde items niet te moeten scoren indien er 
sprake is van een pasgeborene.  Opgemerkt wordt dat de leeftijd van 3 jaar hier als 
leeftijdsgrens zou kunnen gehanteerd worden.  Gesteld wordt dat basisbehoeften 
leeftijdsgebonden zijn. 
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Hoe moet de begeleiding door een verpleegkundige van een kind die een onderzoek 
dient te ondergaan gescoord worden?  De mogelijkheid zou kunnen bestaan een nieuw 
MVG-item te creëren.  Gesteld wordt dat er koppeling zou moeten gebeuren tussen de 
scoremogelijkheden en de leeftijd van de pediatrische patiënt. 
 
De participatie van ouders in de zorg voor het kind zou in de praktijk moeten gepaard 
gaan met een daling van het aantal verpleegkundige activiteiten.  Opgemerkt wordt 
dat de huidige MVG-registratie voorziet in de registratie van de hoogste score indien 
er in de loop van 1 registratiedag meer dan 1 scoremogelijkheid in aanmerking komt.  
Daarenboven is het niet zo dat de ouders permanent (24 uur) aanwezig zijn bij het 
kind. 
Zorg m.b.t. uitscheiding 
 
Het plaatsen van een sonde wordt in het eigen ziekenhuis niet altijd als belangrijk 
aanzien. 
 
De score die toegekend werd bij het vervangen van een wegwerpluier bij een kind of 
een volwassene is in een ander ziekenhuis sinds vorig jaar gecorrigeerd geworden. 
 
Het intiem toilet na mictie en defaecatie die als voorbeeld wordt gegeven in de 
omschrijving voor score 3 (gedeeltelijke hulp) dient gewijzigd te worden in intiem 
toilet na mictie of defaecatie. 
 
De diverse scoremogelijkheden dienen duidelijk afgebakend te worden. 
 
ICD-9 codes zullen in de toekomst gebruikt kunnen worden gezien de koppeling die 
zal gemaakt worden tussen MVG en MKG.  Kunnen de verpleegkundige activiteiten 
die in het kader van MKG geregistreerd worden onder de vorm van ICD-9 codes een 
impact hebben op de verpleegkundige bestaffing? 
 
Opgemerkt wordt dat het ICD-9 codes betreft waarvan de registratie niet verplicht is.  
De mogelijkheid zou kunnen bestaan aan te bevelen de registratie van deze ICD-9 
codes te verplichten.  Opgemerkt wordt dat er best niet gerekend wordt op de 
goodwill van de artsen om te komen tot een registratie van deze verpleegkundige 
activiteiten.  De praktijk in het eigen ziekenhuis wijst uit dat er geen blaassondes 
voorkomen op de dienst pediatrie indien men zich uitsluitend baseert op de MKG.  De 
mogelijkheid zou kunnen bestaan een vergoeding toe te kennen voor de registratie van 
deze ICD-9 codes. 
 
De praktijk wijst uit dat het in universitaire ziekenhuizen niet steeds een arts betreft 
die instaat voor de registratie van de MKG doch eerder een stagiair geneeskunde.  
Onvoldoende toezicht op de registratie van de MKG zou een negatieve impact kunnen 
hebben op de kwaliteit ervan. 
 
De mogelijkheid zou kunnen bestaan de stuitverzorging na defaecatie toe te voegen 
aan de omschrijving van het item “uitscheiding”. 
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De praktijk wijst uit dat de basiszorgen veelal dezelfde zijn bij kinderen van dezelfde 
leeftijd.  De basiszorgen bij kinderen van dezelfde leeftijd zouden als een geheel 
gescoord kunnen worden.  De aanverwante zorgen zouden afzonderlijk gescoord 
kunnen worden.  De moeilijkheid bestaat erin de zorg die verstrekt wordt aan een kind 
te integreren in de huidige scoremogelijkheden die voornamelijk gericht zijn op de 
zorg bij volwassenen. 
 
De mogelijkheid zou kunnen bestaan de MVG-score te verhogen naargelang de 
bijkomende zorg die verstrekt dient te worden door de verpleegkundige. 
 
Pediatrische scoremogelijkheden zouden ontwikkeld moeten worden.  De pediatrische 
aspecten moeten hierbij duidelijk naar voor komen.  Er mag geen rekening gehouden 
worden met de huidige MVG-items die voornamelijk gericht zijn op volwassenen.  
Opgemerkt wordt dat de items die volwassenen en kinderen gemeenschappelijk 
hebben behouden moeten worden. 
 
De mogelijkheid zou kunnen bestaan de financiering te laten verschillen naargelang er 
sprake is van een score 4 bij een volwassene of een score 4 bij een kind. 
 
Niet alle verpleegkundige zorgen kunnen de hoogste score toegekend krijgen.  De 
verschillende scoremogelijkheden moeten toelaten het verschil in zorgzwaarte tussen 
verpleegkundige activiteiten tot uiting te laten komen. 
 
Een verzwaring van het zorgprofiel kan niet afgeleid worden uit een wijziging van de 
totaalscore. 
 
Zorg m.b.t. voeding/hydratatie 
 
De omschrijving van score 4 (volledige hulp) die bepaalt dat de aanwezigheid van de 
verpleegkundige vereist is door een fysische, fysiologische of psychische stoornis zou 
moeten gewijzigd worden door de vereiste aanwezigheid van de verpleegkundige in 
het algemeen. 
 
Sondevoeding 
 
De praktijk wijst uit dat ORS en Colopeg worden toegediend via een maagsonde.  
Opgemerkt wordt dat er geen verschil bestaat inzake verpleegkundige werklast tussen 
de toediening van ORS en de toediening van flesvoeding.  De mogelijkheid zou 
kunnen bestaan ORS op te nemen onder de zorgen i.v.m. voeding en hydratatie per os.  
Gesteld wordt dat de titel “sondevoeding” ontdaan moet worden van het woord 
voeding. 
 
De mogelijkheid zou moeten kunnen bestaan het plaatsen en aanwezig zijn van een 
sonde te scoren.  Hiertoe dienen de diverse soorten sondes (rectale sonde, blaassonde, 
maagsonde, ...) opgenomen te worden.  De score zou bepaald worden aan de hand van 
het aantal sondes. 
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Het plaatsen van een sonde wordt gefactureerd.  De facturatiegegevens kunnen dan 
ook als informatiebron fungeren.  Het toezicht op een sonde zou moeten gescoord 
worden op basis van het aantal sondes. 
 
Bijzondere mondzorg 
 
Opgemerkt wordt dat bijzondere mondzorg beschouwd wordt als hygiënische zorg 
behalve indien er sprake is van een verhoogd risico of een orale stoornis. 
 
De praktijk wijst uit dat post-operatieve bloedingen na een tonsillectomie aanleiding 
geven tot het veelvuldig spoelen van de mond. 
 
De mogelijkheid moet voorzien worden de mondzorg bij stomatitis te registreren. 
 
De NIC-code 1F-1720 (mondverzorging) dient opgenomen te worden onder het item 
“zorg m.b.t. hygiëne”. 
 
Decubituspreventie 
 
Opgemerkt wordt dat in het eigen ziekenhuis pediatrische patiënten soms decubitus 
vertonen ter hoogte van het achterhoofd als gevolg van een langdurig verblijf op de 
dienst intensieve zorgen.  Decubituspreventie maakt deel uit van de kwaliteitsitems. 
 
Gesteld wordt dat kwaliteit van zorg erin bestaat decubitus te voorkomen.  De 
omschrijving van dit item dient herzien te worden in functie van de evolutie die zich 
heeft voorgedaan in de preventiemaatregelen. 
Verpleegkundig anamneseverslag 
Opgemerkt wordt dat er in het eigen ziekenhuis voor elke patiënt een score 1 wordt 
toegekend aan het item “verpleegkundig anamneseverslag”. 
 
Opgemerkt wordt dat het verpleegkundig anamneseverslag heel belangrijk is naar de 
kwaliteit van zorg toe. 
 
Opvang emotionele crisis 
 
De ICD-9 codes hebben voornamelijk betrekking op therapeutische zaken waarbij de 
rol van de verpleegkundige zich beperkt tot het bieden van ondersteuning.  
Opgemerkt wordt dat de opvang bij emotionele crisis in het eigen ziekenhuis tot de 
dagelijkse verpleegkundige activiteiten behoort.   
 
Zorg aan gedesoriënteerde patiënt 
 
Opgemerkt wordt dat er een verschil bestaat tussen het fixeren op een dienst voor 
volwassenen en een dienst voor kinderen.  Gesteld wordt dat dit item vergelijkbaar is 
bij volwassenen en bij kinderen doch er bij kinderen veelal geen sprake is van een 
psychische stoornis. 
 
Registratie vitale parameters 
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Opgemerkt wordt dat de berekening van de vitale parameters zou moeten 
vereenvoudigd worden.  De mogelijkheid zou moeten voorzien worden de monitoring 
van vitale parameters te registreren.  De mogelijkheid zou moeten bestaan de diverse 
geregistreerde vitale parameters te cumuleren met een duidelijk onderscheid 
naargelang de werklast die gepaard gaat met de registratie ervan. 
 
Registratie fysische parameters 
 
De opmerkingen voor het item “registratie vitale parameters” gelden ook voor het 
item “registratie fysische parameters”. 
 
Zorgen aan een chirurgische wonde 
 
De mogelijkheid zou kunnen bestaan het item “zorgen aan een chirurgische wonde” 
en het item “zorg aan een traumatische wonde” samen te voegen tot één item. 
 
Een eerste opdracht voor de leden van de werkgroep bestaat erin een antwoord te 
geven op de kernvragen (Horen deze NIC-interventies samen?, Geeft de voorgestelde 
MVG-registratie een waarheidsgetrouwe weergave van deze NIC-interventies, 
rekening houdend met het feit dat het handelt over een minimaal registratie-
instrument?, Geeft deze registratie valide informatie voor de vooropgestelde 
toepassingen?, Hoe dient deze voorgestelde registratie aangepast te worden om aan 
bovenstaande vragen te voldoen (concreet)?) en dit zo concreet mogelijk.  Een tweede 
opdracht bestaat er in te denken aan attributen in functie van de toepassingen 
(financiering, staffing, kwaliteit van zorg en functiedifferentiatie) die werden 
vooropgesteld.  Alle antwoorden dienen uiterlijk tegen vrijdag 7 maart overgemaakt te 
worden aan dhr. Dominik Michiels.  Ze zullen besproken worden tijdens de laatste 
vergadering (13 maart). 
 
De volgende vergadering zal doorgaan op donderdag 27 februari om 10u. 
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Werkgroep “pediatrie” actualisatie MVG – vergadering 27 februari 2003 
 
AANWEZIG : 
 
Leden : Dhr. Van de Heijning, Mevr. Eeckhout, Mevr. Struyf, Mevr. Leonardy, Dhr. 
Peters, Mevr. Morrhey, Mevr. Dortu, Dhr. Vangrinsven 
Equipe : Dhr. Michiels 
Administratie : Dhr. Folens 
 
VERONTSCHULDIGD : 
 
Leden : Mevr. De Koster, Mevr. Bangels 
Administratie : Mevr. Delpierre 
 
 
Dhr. Peters zit de vergadering voor. 
 

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 13 februari 2003 
 
Het verslag zal goedgekeurd worden tijdens de volgende vergadering. 
 

Theorie MVG & staffing 
 
Naast zware complicaties bestaan er ook heel wat minder zware complicaties die 
belangrijk kunnen zijn in de zorg voor de patiënt. 
 
Staffingsvariabelen 
 
De mogelijkheid zou moeten bestaan een opsplitsing te maken binnen de 
personeelscategorie “overige disciplines”. 
 
Niet alle ziekenhuizen beschikken over een psycholoog.  De wetgever ziet een rol 
weggelegd voor de gegradueerde verpleegkundige in het bezig zijn met psychische en 
sociale aspecten bij de patiënt.  De huidige wetgeving voorziet in de aanwezigheid 
van een spelbegeleidster of psychosociaal medewerkster op een pediatrische dienst.  
Opgemerkt wordt dat er enerzijds ziekenhuizen bestaan die deze personeelsleden 
gefinancierd krijgen in het kader van de verpleegdagprijs en anderzijds ziekenhuizen 
bestaan die deze personeelsleden gefinancierd krijgen van vzw’s. 
 
De spelbegeleidster wordt bij gebrek aan personeel in sommige ziekenhuizen onder 
meer ingeschakeld in de verzorging.  Hierbij zou een verschil bestaan naargelang het 
spellokaal al dan niet deel uitmaakt van de pediatrische dienst.  In de meeste 
algemene ziekenhuizen maakt het spellokaal deel uit van de pediatrische dienst waar 
dat in kinderziekenhuizen een aparte entiteit vormt.  Opgemerkt wordt dat niet in alle 
ziekenhuizen waar het spellokaal deel uitmaakt van de pediatrische dienst de 
spelbegeleidster ingeschakeld wordt in de verzorging. 
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Vooraleer de wetgever voorzag in de aanwezigheid van een spelbegeleidster of 
psychosociaal medewerkster op een pediatrische dienst werd deze functie vaak 
waargenomen door een verpleegkundige.  Sinds de wetgever dit voorziet wordt deze 
functie waargenomen door een kleuterleidster of een ergotherapeute die niet 
participeert in de zorg voor de patiënt. 
Het MVG-instrument dient ook in de toekomst beperkt te blijven tot een minimaal 
registratie-instrument. 
 
De huidige MVG-registratie voorziet in de registratie van studenten doch deze 
categorie komt niet voor in de nationale feedback.  Studenten zijn niet aanwezig op 
een dienst met het oog op het vervangen van verpleegkundigen maar met het oog op 
het aanleren van zaken.  De aanwezigheid van studenten kan dan ook een bijkomende 
last teweegbrengen op een dienst.  Opgemerkt wordt dat de gegevens over studenten 
behouden moeten worden teneinde ze te gebruiken om de werklast op een dienst te 
kennen.  Studenten kunnen de werklast op een dienst doen toenemen.  Er is veelal 
permanent toezicht vereist op de door hen uitgevoerde handelingen. 
 
Het meer en meer inschakelen van logistiek assistenten en zorgkundigen zal tot 
gevolg hebben dat verpleegkundigen nog meer zullen moeten instaan voor het 
toezicht op door anderen uitgevoerde handelingen.  Opgemerkt wordt dat dit veelal 
afhangt van de manier waarop men tewerk gaat bij de invulling van deze functies. 
 
Het meer en meer inschakelen van logistiek assistenten en zorgkundigen kadert in een 
politiek die erop gericht is het aantal verpleegkundigen te beperken.  Opgemerkt 
wordt dat de ziekenhuisdirectie instaat voor de verdeling van de logistiek assistenten 
en zorgkundigen. 
 
De mogelijkheid zou moeten bestaan alle verpleegkundigen te registreren die een 
opleiding gevolgd hebben die gepaard gaat met het verkrijgen van een attest.  
Opgemerkt wordt dat uitsluitend de opleiding die leidt tot het behalen van de 
bijzondere beroepstitel inzake intensieve zorgen en spoedgevallen wettelijk erkend is.  
Bovendien dient er geen registratie plaats te vinden omwille van de registratie.  
Opgemerkt wordt dat er teveel variatie bestaat in de opleidingen die aanleiding geven 
tot attestering.  Opgemerkt wordt dat het de bedoeling is zoveel mogelijk gegevens te 
registreren in het kader van een minimaal registratie-instrument.  Onderzoek wijst 
bovendien uit dat de kwaliteit van de verpleegkundige zorg toeneemt naarmate 
verpleegkundigen beter opgeleid zijn. 
 
Organisatievariabelen 
 
De praktijk wijst uit dat de samenstelling van de mobiele equipe naar de kwalificatie 
van de verpleegkundigen heel belangrijk is.  Men beschikt binnen de mobiele equipe 
veelal niet over een pediatrische verpleegkundige.  Bovendien is het zo dat algemene 
ziekenhuisverpleegkundigen vrijwel geen stage meer lopen op een pediatrische dienst. 
 
Opgemerkt wordt dat de arbeidssatisfactie moeilijk kan gemeten worden.  Bovendien 
kan de periode van het jaar de arbeidssatisfactie beïnvloeden. 
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Men moet zich steeds afvragen wat het belang is van de registratie van gegevens in 
functie van de werklast waarmee de registratie ervan gepaard gaat.  Er zal steeds 
iemand moeten aangesteld worden om de gegevens te registreren en te behandelen.  
Bovendien betreffen de human resource indicatoren indicatoren waarvan de invulling 
van dag tot dag kan wijzigen. 
 
De mogelijkheid zou moeten bestaan de seizoenen te registreren.  Opgemerkt wordt 
dat de verlofperiodes van verpleegkundigen en de schoolvakanties tevens 
geregistreerd zouden moeten kunnen worden. 
Outcomevariabelen 
 
De praktijk wijst uit dat diep veneuze tromboses zelden voorkomen binnen een 
pediatrische dienst.  Nosocomiale infecties komen daarentegen heel wat vaker voor 
binnen een pediatrische dienst. 
 
Het Rous’ sarcomavirus, het rotavirus en allerhande infectieuse aandoeningen komen 
heel frequent voor binnen een pediatrische dienst.  Hierbij kan men ervoor kiezen alle 
infectieziektes te specifiëren of alle infectieziektes onder te brengen onder de 
algemene noemer “infectieuse aandoeningen”.  Opgemerkt wordt dat minstens een 
onderscheid moet gemaakt worden tussen de gastro-intestinale aandoeningen en de 
luchtwegaandoeningen. 
 
Het al dan niet tijdig opmerken van de eerste symptomen van shock of sepsis kan 
gehanteerd worden als outcomemaat in de zorg voor een kind.  De praktijk wijst uit 
dat het niet systematisch kunnen opvolgen van ernstige diarree bij een kind aanleiding 
kan geven tot het onstaan van hypovolemische shock.  Opgemerkt wordt dat dit zich 
kan voordoen als gevolg van een tekort aan personeel.  Bovendien blijkt uit de 
praktijk dat de pas afgestudeerde verpleegkundigen de laatste jaren over minder 
kennis beschikken als vroeger.  Opgemerkt wordt dat het aantal pediatrische 
verpleegkundigen die afstuderen de laatste jaren is afgenomen.  Bovendien komt 
enkel de minder complexe pathologie bij kinderen aan bod tijdens de opleiding tot 
algemene ziekenhuisverpleegkundige. 
 
De praktijk wijst uit dat pediatrische patiënten vlugger ontslagen worden tijdens de 
wintermaanden als gevolg van een gebrek aan beschikbare bedden.  De hoge werklast 
die hiermee gepaard gaat kan mogelijks aanleiding geven tot een toename van het 
aantal nosocomiale infecties. 
 
Men zal niet vlug geneigd zijn om aan het ministerie gegevens te verstrekken omtrent 
fouten in de medicatietoediening.  Opgemerkt wordt dat het risico op fouten in de 
medicatietoediening toeneemt naarmate er een tekort is aan personeel.  Een tekort aan 
personeel zorgt ervoor dat de medicatie geruime tijd op voorhand klaargezet wordt. 
 
Het toezicht bij convulsies, het toezicht op een infuus, dehydratatie, extravasatie, 
cathetersepsis, valaccidenten, bloeding na biopsie, bloeding na hartcatheterisatie, 
hypoglycemie, regressie en hospitalisme dienen opgenomen te worden onder de 
outcomevariabelen. 
De volgende vergadering zal doorgaan op donderdag 13 maart om 10 u. 
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Werkgroep “pediatrie” actualisatie MVG – vergadering 13 maart 2003 
 
AANWEZIG : 
Leden : Mevr. De Koster, Dhr. Van de Heijning, Mevr. Bangels, Mevr. Eeckhout, 
Mevr. Struyf, Mevr. Leonardy, Dhr. Peters, Mevr. Morrhey, Mevr. Dortu, Dhr. 
Vangrinsven 
Equipe : Dhr. Michiels 
Administratie : Dhr. Folens 
 
VERONTSCHULDIGD : 
Administratie : Mevr. Delpierre 
 
Dhr. Peters zit de vergadering voor. 
 

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 13 februari 2003 
 
Het verslag is goedgekeurd. 
 

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 27 februari 2003 
 
Het rotavirus, RSV en allerhande infectieuse aandoeningen komen heel frequent voor 
binnen een pediatrische dienst.  Hierbij kan men ervoor kiezen alle infectieziektes te 
specifiëren of alle infectieziektes onder te brengen onder de algemene noemer 
“infectieuse aandoeningen”.  Opgemerkt wordt dat minstens een onderscheid moet 
gemaakt worden tussen de gastro-intestinale aandoeningen en de 
luchtwegaandoeningen. 
 
Het verslag is goedgekeurd. 
 

Discussie zorgitems 
 
Het zou wenselijk zijn in de toekomst de hoogste score toe te kennen aan de 
basiszorgen bij kinderen onder een bepaalde leeftijdsgrens.  Dit zou toelaten het 
permanent toezicht en volledige hulp bij kinderen niet langer te scoren.  Het al dan 
niet vastleggen van die grens op 5 of 6 jaar kan evenwel nog voorwerp uitmaken van 
discussie. 
 
Men mag niet uit het oog verliezen dat er gekomen zal worden tot een algemene 
module en een supplementaire module die verschilt naargelang het zorgprogramma.  
De algemene module dient voor de diverse zorgprogramma’s dezelfde te zijn. 
 
Het zou wenselijk zijn de leeftijdsgrens lager te leggen dan 5 of 6 jaar. 
 
Het gevaar bestaat dat er geen verschil meer zal kunnen gemerkt worden tussen de 
diverse diensten indien elke pediatrische dienst de hoogste score toekent aan de 
basiszorgen bij kinderen onder de 5 of 6 jaar. 
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De basiszorgen dienen gescoord te worden met het oog op de link met de 
staffingsgegevens. 
 
Het toekennen van de hoogste score dient beperkt te blijven tot de basisitems. 
 
Men mag aan de basisitems niet de hoogste score toekennen indien men het 
onderscheid wil kennen tussen de verpleegkundige zorg bij kinderen en bij 
volwassenen. 
 
item 1 
 
De praktijk wijst uit dat een verpleegkundige minstens evenveel en soms meer tijd 
besteed aan het houden van toezicht op de hygiënische zorgen die door de ouder 
gegeven wordt aan het kind. 
Men mag niet uit het oog verliezen dat de MVG-registratie eenvoudig dient te blijven. 
 
Het doel van het nieuwe MVG-instrument bestaat erin de complexiteit van de zorg op 
pediatrische diensten aan te tonen. 
 
Het gevaar bestaat dat de MVG-registratie bij kinderen zal komen te vervallen tot een 
onderdeel van de MVG-registratie bij volwassenen. 
 
Het toekennen van de hoogste score aan alle MVG-items laat geen verfijning toe. 
 
Het voortdurend toezicht houden bij de patiënt en/of de ouder dient toegevoegd te 
worden aan de definitie van volledige hulp. 
 
Het voortdurend toezicht houden bij een kind onder de 6 jaar zou kunnen 
gelijkgesteld worden met het zelf uitvoeren van de zorg aan het kind. 
 
item 2 
 
Het eerste voorstel laat toe een score 3 toe te kennen aan het item mobiliteit bij oudere 
kinderen die niet zelfstandig kunnen stappen omwille van verplichte bedrust of 
psychomotorische retardatie.  Immobiliteit en verminderde mobiliteit zijn vaak het 
gevolg van een sterk verschillende pathologie.  Het eerste voorstel maakt geen 
onderscheid tussen de ouders en de verpleegkundige. 
 
De praktijk wijst uit dat een volwassene mits de nodige instructies zelf naar een 
onderzoek kan gaan in vergelijking met een kind dat begeleid moet worden.  
Hetzelfde geldt voor de speelzaal en de ziekenhuisschool. 
 
Het aspect begeleiding zou kunnen ondergebracht worden in het item 14 ‘zorg aan 
gedesoriënteerde patiënt’. 
 
Het aspect begeleiding zou kunnen deel uitmaken van een item ‘toezicht op 
veiligheid’. 
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De zorg voor de omgeving maakt deel uit van de afgekeurde items.  Het zou wenselijk 
zijn een pediatrisch accent te leggen in de basisitems. 
 
De zorg voor veiligheid zou ondermeer fixatie en valpreventie kunnen omvatten.  
Hierbij zou opnieuw een leeftijdsgrens tot 5 jaar gehanteerd kunnen worden. 
 
item 3 
 
Het zou wenselijk zijn terug te keren naar de 3 scoremogelijkheden die eerder 
opgegeven zijn geworden.  Het toedienen van een lavement aan een patiënt moet 
hoger gerangschikt worden dan het eenmalig sonderen van een patiënt. 
 
De vereiste verpleegkundige zorg na het toedienen van een lavement is verschillend 
naargelang de ouders bijvoorbeeld aanwezig zijn en het kind naar het toilet kunnen 
begeleiden.  De eerste 3 basisitems zouden de scoremogelijkheden kunnen krijgen uit 
voorstel 2. 
 
Er wordt teveel uitgegaan van de situatie van de patiënt en te weinig rekening 
gehouden met de verpleegkundige werklast.  De frequentie waarmee een 
verpleegkundige bepaalde handelingen stelt kan momenteel niet aangegeven worden. 
 
Het is uitsluitend in het kader van de registratie van fysische en vitale parameters dat 
de frequentie kan aangegeven worden. 
 
Het zou wenselijk zijn een onderscheid te maken tussen de zorg met betrekking tot 
mictie en de zorg met betrekking tot defeacatie.  Het sonderen van een patiënt en het 
toedienen van een lavement aan een patiënt vergen een verschillende verpleegkundige 
zorg. 
 
De hulp aan een patiënt die niet in staat is om op autonome wijze in te staan voor 
mictie en/of defaecatie. 
 
item 4 
 
De aanwezigheid van de verpleegkundige is constant gedurende het ganse verloop 
van de maaltijd vereist door een fysische stoornis, een fysiologische stoornis, een 
psychische stoornis, een stoornis die eigen is aan de leeftijd of bij een psychiatrische 
patiënt. 
 
Het toedienen van sondevoeding en het hydrateren via een sonde dient samengebracht 
te worden onder het item voeding.  Anders zou kunnen verondersteld worden dat de 
patiënt geen voeding toegediend krijgt. 
 
De praktijk wijst uit dat indien de melkkeuken geen deel uitmaakt van de keuken er 
geen financiering plaatsvindt voor personeel.  Het gebeurt dan ook soms dat er 
personeel wordt overgeplaatst van de pediatrische dienst naar de melkkeuken. 
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Het bereiden van voeding in de melkkeuken betreft geen verpleegkundige activiteit. 
De aanwezigheid van een verpleegkundige is evenwel vereist om toezicht te houden 
op de bereiding van voeding door logistiek personeel. 
 
item 5 
 
De mogelijkheid zou moeten bestaan 3 scoremogelijkheden te voorzien waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen het plaatsen van een sonde, het plaatsen van en het 
houden van toezicht (minstens 1 uur) op een sonde en het al dan niet toedienen van 
sondevoeding.  Hierbij dient tevens telkens het aantal sondes geregistreerd te worden. 
 
Een andere mogelijkheid bestaat erin 3 scoremogelijkheden te voorzien waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen het houden van toezicht op een sonde, het plaatsen 
van en het houden van toezicht op een sonde en de aanwezigheid van meerdere 
sondes. 
 
Sondevoeding en ORS zouden kunnen ondergebracht worden onder score 4. 
 
item 8 
 
De praktijk wijst uit dat de hulp bij dagkledij een handeling betreft die als 
vanzelfsprekend beschouwd wordt op een pediatrische dienst. 
 
De mogelijkheid zou moeten bestaan dit item meerdere keren per dag te registreren 
aangezien de dagkledij bij kinderen vaak dient te worden vervangen na braken.  
 
De hulp bij dagkledij omvat een handeling die gesteld wordt bij patiënten van alle 
leeftijden. 
 
item 9 
 
Het toedienen van aërosol dient ondergebracht te worden onder de medicatie. 
 
De praktijk wijst uit dat het toedienen van aërosol veel meer tijd vergt dan het 
toedienen van medicatie. 
 
De hoge frequentie waaraan aërosol wordt toegediend veroorzaakt een hoge 
verpleegkundige werklast.   Het toedienen van aërosol zou dan ook ondergebracht 
moeten worden onder het item 21 ‘medicatie oraal, enteraal, topicaal, rectaal’ of het 
item 9 ‘respiratoire zorg’. 
 
Het toedienen van aërosol wordt bovendien vaak gevolgd door aspiratie of 
wisselhouding. 
 
De praktijk wijst uit dat er steeds vaker gewerkt wordt met puffs die medicatie 
bevatten en minder ingrijpend zijn dan aërosol. 
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Het zou wenselijk zijn de zesdelige classificatie (1 : aspiratie, 2 : aërosol, 3 : 
zuurstoftherapie, 4 : tracheacanule, 5 : CPAP, 6 : kunstmatige ventilatie) over te 
nemen die eerder is voorgesteld geworden. 
 
Deze classificatie geeft niet het verschil in werklast weer die gepaard gaat met de 
diverse handelingen. 
 
Het toedienen van aërosol moet worden opgenomen onder het item 9 ‘respiratoire 
zorg’. 
 
item 10 
 
Het gevaar bestaat dat indien het item 10 ‘verpleegkundig anamneseverslag’ 
weggelaten wordt er niet langer tijd zal besteed worden aan het afnemen van een 
verpleegkundige anamnese. 
 
Het afnemen van een verpleegkundige anamnese behoort tot de opdrachten van een 
verpleegkundige. 
 
De mogelijkheid zou moeten bestaan het afnemen van een verpleegkundige anamnese 
meerdere keren te registreren. 
 
De verpleegkundige anamnese laat toe de toestand van het kind te kennen bij opname.  
Het anamneseverslag dient dan ook om informatie over te brengen. 
 
item 11 
 
Men mag niet uit het oog verliezen dat men consequent moet zijn in het in rekening 
brengen van de aanwezigheid van de ouders voor de diverse items.  Het educeren en 
trainen van ouders en familieleden dient geïncludeerd te worden in de definitie. 
 
item 12 
 
Het zou wenselijk zijn de ouderschapsbegeleiding te behouden als een specifiek 
pediatrisch item. 
 
Ouderschapsbegeleiding en emotionele opvang vertonen heel wat gelijkenissen met 
elkaar.  Het zou wenselijk zijn de items ‘ouderschapsbegeleiding’ en ‘emotionele 
opvang van ouders’ te combineren. 
 
Het item 12 ‘ouderschapsbegeleiding’ is algemener dan het item 11 ‘educatie en/of 
(zelfstandigheids)training’.  
 
De mogelijkheid zou moeten bestaan de aanwezigheid van de ouders aan te geven of 
een gradatie toe te kennen. 
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Het zou wenselijk zijn de tijdsduur te kunnen aangeven gedurende dewelke de ouders 
aanwezig zijn bij het kind.  De permanente aanwezigheid van de ouders wordt soms 
niet toegestaan. 
 
item 13 
 
De mogelijkheid zou moeten bestaan de emotionele opvang van ouders met sociale en 
psychologische problemen te registreren. 
 
De criteria die gehanteerd zullen worden teneinde dit item te kunnen scoren dienen 
goed omschreven te worden. 
 
Het zou wenselijk zijn de emotionele opvang uit te breiden tot sociale, psychische en 
culturele opvang. 
 
item 14 
 
De mogelijkheid zou moeten bestaan specifieke maatregelen die genomen worden 
met het oog op het voorkomen van brandwonden en verstikking te registreren. 
 
Het zou wenselijk zijn een onderscheid te maken tussen kinderen die jonger en ouder 
zijn dan 5 jaar en gesedeerde en geretardeerde kinderen. 
 
item 15 
 
Het toepassen van een protocol inzake ziekenhuishygiëne zou moeten deel uitmaken 
van de registratiecriteria. 
item 16 
De diverse geregistreerde vitale parameters zouden moeten kunnen gecumuleerd 
worden. 
 
Het zou wenselijk zijn een limiet vast te leggen voor de registratie van vitale 
parameters met behulp van een monitor. 
 
item 17 
 
Het aantal observatiemomenten zou moeten kunnen geregistreerd worden. 
 
item 18 
 
Het uitoefenen van toezicht op een draagdoek zou moeten geregistreerd kunnen 
worden. 
 
item 19 
 
Het verlenen van bijstand door een verpleegkundige aan een andere verpleegkundige 
bij het afnemen van een bloedstaal zou moeten geregistreerd kunnen worden onder 
een afzonderlijk item ‘assistentie’. 
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item 20 
 
Het toedienen van medicatie via intrathecale en lumbale weg zou moeten kunnen 
geregistreerd worden. 
 
item 22 
 
Het zou wenselijk zijn niet langer oplosmiddelen te moeten meetellen bij de 
registratie van intraveneuze medicatie. 
 
Het toedienen van eerder samengevoegde medicatie zou moeten beschouwd worden 
als de toediening van één geneesmiddel. 
 
item 23 
 
Het zou wenselijk zijn 3 scoremogelijkheden (0 : geen infuus, 1 : uitoefenen van 
toezicht op één infuus, 2 : uitoefenen van toezicht en plaatsen van één infuus, 3 : 
uitoefenen van toezicht op twee of meer infusen) te voorzien. 
 
item 24 
 
Het zou wenselijk zijn de zorg aan chirurgische wonden en de zorg aan traumatische 
wonden niet samen te brengen. 
 
De mogelijkheid moet bestaan een onderscheid te maken tussen een wonde met een 
droog aseptisch verband, een gesloten wonde, een gesloten wonde met een drain, een 
open wonde en een open wonde met een drain. 
 
Een andere mogelijkheid bestaat erin een onderscheid te maken naar de aard van het 
verband. 
 
algemeen afgekeurde items 
 
Het vervangen van een sonde, het plaatsen van een catheter, het verlenen van 
assistentie bij het plaatsen van een centrale catheter, het klaarmaken van medicatie die 
zal worden toegediend door de arts zou kunnen deel uitmaken van een afzonderlijk 
item ‘specifieke zorgen’. 
 
De laatste vergadering van de werkgroep “pediatrie” wordt hierbij afgesloten. 
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BIJLAGE 3. PV’s Werkgroep Intensieve Zorgen 
 

Verslag 1 Vergadering van 20/03/2003 
 
 
Présents. 
 
Equipe de recherche: Jean Codognotto, Dominik Michiels. 
 
Administration: Ghislaine Delpierre, Bert Folens. 
 
Membres: K. Van Canneyt, B. Claes, D.Temmerman, L. Schouppe, C. Van Boven, 
M. Taulet, C. Vastrade, J-L Angillis, F. De Marré, J. Quintens, C. Parmentier, S. 
Monard, P. Nieberding, M. Hermans 
 
Excusées :  
 
1. Inleiding 
 
Jean Codognotto stelt het onderzoeksteam van de KUL en de Ulg alsmede de 
vertegenwoordigers van de administratie voor. 
Elke deelnemer wordt verzocht zich voor te stellen. 
 
2. Theoretisch kader en methodologie. 
 
Jean Codognotto stelt het geheel van het theoretische kader en de werkmethodologie 
voor de MVG-actualisering voor (zie tijdens de vergadering uitgedeelde teksten). 
Een lid vraagt of de wijze van registratie van de MVG hetzelfde blijft, dat de MVG-
actualisering m.a.w. dus gedurende het hele jaar uitgevoerd wordt, en of de huidige 
gegevens bewaard en vervolledigd zullen worden ? 
>Er werd aangetoond dat de huidige steekproefregistraties representatief waren voor 
de verpleegkundige activiteit (op basis van de continue registraties over 2 maanden in 
1996). 
De zorgvariabilitiet alsmede de ernst van de pathologieën werden aangetoond. Er 
zullen dus geen continue registraties zijn. 
>Het design van de MVG-gegevens zal misschien veranderen. 
 
3. Oefeningen. 
 
Dominik Michiels stelt de tijdens de verschillende werkvergaderingen voorgestelde 
oefeningen voor. 
Na een theoretische uitleg over de NIC (verschillende verpleegkundige interventies) 
legt hij de 2 oefeningen uit die op de verantwoorde zorg betrekking hebben. 
>De eerste betreft de toekomstige toepassingen van de MVG 
>De tweede betreft de selectie van de interventies inzake verpleegkundige zorg in 
functie van de NIC-lijst. 
Die oefeningen moeten tegen vrijdag 28/3/2003 uitgevoerd en per e-mail aan 
Dominik Michiels toegestuurd worden. 
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Er wordt een versie in Excell naar elk groepslid gestuurd. De oefeningen moeten in 
deze vorm uitgevoerd worden om de verwerking van de gegevens door de 
onderzoekers te vergemakkelijken. 
 
4. Praktische aspecten 
 
>Voorzitterschap : 
De werkgroep moet een voorzitter kiezen. 
Die voorzitter wordt de moderator van de werkgroep, een tussenschakel tussen de 
groep en het onderzoeksteam, en die erop moet toezien dat alle deelnemers gedurende 
elke werkvergadering een duidelijk inzicht hebben in het project. 
Het is wenselijk dat de voorzitter een Franstalige is, aangezien de onderzoeker die de 
werkvergaderingen leidt, al een Nederlandstalige is. Dat die Franstalige voorzitter 
Nederlands begrijpt is uiteraard meer dan wenselijk. 
Zijn aanwezigheid op elke vergadering is verplicht. 
De kandidaatstellingen moeten vóór 31/3/2003 per e-mail aan Ghislaine Delpierre 
toegestuurd worden. 
>Elkeen mag in zijn eigen taal praten, maar wel duidelijk en traag, zodat iedereen kan 
begrijpen wat er gezegd wordt. 
 
>Notulen 
De notulen van de vergadering, de uitnodigingen alsmede de sneuvelteksten worden 
door de administratie verzorgd. 
Elke deelnemer moet zijn e-mailadrs aan de administratie bezorgen. 
>Verloop van de andere vergaderingen. 
Men stelt voor om de namiddagvergaderingen te behouden zodat de oefeningen in 
groep gedaan kunnen worden. De maaltijd kan aan de FOD voorgesteld worden. 
>Kosten 
Op elke vergadering dient men een aanwezigheidsfiche te tekenen met het oog op de 
uitbetaling van een kilometer- en aanwezigheidsvergoeding. 
Elkeen wordt derhalve in dat kader verzocht om een formulier met persoonlijke 
gegevens in te vullen. 
 
Ik dank u voor uw actieve medewerking. 
 

Ghislaine Delpierre 
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Verslag 2 Vergadering van 03-04-03 
 
Aanwezig: 
Onderzoeksequipe: Dominik Michiels 
Administratie: Ghislaine Delpierre 
Leden: J.L. Angillis, B. Claes, F. De Marré, S. Monard, P. Nieberding, C. Parmentier, 
E. Peters, J. Quintens, M. Taulet, D. Temmerman, C. Van Boven, C. Van Canneyt, C. 
Vastrade, R. Verschille (ter vervanging van M. Hermans) 
Afwezig: 
Administratie: B. Folens 
Leden: L. Schouppe 
 

1. Benoeming van de voorzitter 
 
Mevr. Françoise De Marré is benoemd tot Voorzitster van de werkgroep. Ze stelt zich 
voor aan de leden van de groep. 
Voorts voegt een lid zich bij de groep: E. Peters. Hij vertegenwoordigt de 
“pediatrische” intensieve zorg en zorgt ook voor de link met de werkgroep 
“Actualisering Pediatrie”. 
 

2. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 20/03/2003  
 
Het verslag wordt zonder opmerkingen en commentaar goedgekeurd. 
 

3. Voorstelling van de resultaten van de oefening “Waarom MVG gebruiken?” 
 
Dominik Michiels becommentarieert de documenten die tijdens de vergadering 
worden uitgedeeld. Hij merkt op dat de MVG-toepassingen vooral van financiële aard 
zijn en dienen voor de toekenning van personeel. (slide 4) 
In de rangorde van de prioriteiten inzake MVG-toepassingen voor alle werkgroepen, 
komt het personeelsbestand op de eerste plaats. (slide 5) Daarna volgen: 

• de financiering 
• de zorgkwaliteit (adequate zorg) 
• de kwalificatiegraad van het personeel 
• AEP: de verantwoording van het verblijf 
• verschillende interne toepassingen 
• vergelijken van de verpleegkundige zorg 
• wetenschappelijke validatie 
• informatisering/automatisatie, enz. 

Voor de werkgroep “Intensieve zorg” daarentegen ziet de rangorde van de prioriteiten 
er als volgt uit: 

• de zorgkwaliteit 
• de financiering 
• AEP 
• het personeelsbestand 
• de kwalificatie van het personeel 
• vergelijken van de verpleegkundige zorg 
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• informatisering/automatisatie 
• ... 

De prioritaire toepassingen voor de MVG 2 zijn: 
1. het personeelsbestand 
2. de financiering 
3. de zorgkwaliteit/zorgafstemming 
4. de kwalificatiegraad 
5. AEP 

 
4. Voorstelling van de resultaten van de oefening “Selectie NIC-items” 

Dominik Michiels herhaalt de verschillende domeinen en klassen... van de NIC 
(classificaties van de ingrepen inzake verpleegkundige zorg). (slides 8 en 9) 
Hij stelt de resultaten voor van de oefening van de groep “Intensieve zorg” over de 
frequentie van de verpleegkundige ingrepen/de selectie van de ingrepen/de koppeling 
van de belangrijkste NIC’s en de huidige MVG. 
Een ingreep was relevant wanneer minstens een score lager 7 werd behaald (op 13 
leden) (slides 10 en 11) 
 

5. Voorstelling van de vertaling van NIC in registratie van de MVG-items 
 
Tijdens de vergadering worden documenten uitgedeeld. 
 
Alle MVG-items worden in de loop van de vergadering overlopen om een eerste 
inzicht te krijgen in wat elk lid thuis zal moeten doen. Vervolgens wordt elk item 
becommentarieerd. 
De aangevraagde oefeningen zijn: 

• Is parallellisme tussen NIC en MVG goed? 
• Is de huidige definitie van het item juist? En van de scores? 
• Is dit item relevant? Wat ontbreekt er? 

 
Item 1 Hygiëne 

 
Is het nodig om de zorg m.b.t. hygiëne systematisch te registreren omdat elke patiënt 
die verblijft op intensieve zorg volledig moet worden gewassen? Zijn patiënten soms 
autonoom? Is het mogelijk een frequentie toe te voegen? Zie item “Uitscheiding”. 
 

Item 2 Mobiliteit 
 
De codering moet verschillend zijn. 
Bv.: voor het installeren van een patiënt in coma, kan men momenteel enkel de score 
3 gebruiken. 
Men moet nagaan of bepaalde situaties niet in een ander item voorkomen. Bepaalde 
verplaatsingen van patiënten zijn zeer zwaar en nemen heel veel tijd in beslag (bv. 
patiënten die moeten worden beademd)... 
 

Item 3 Uitscheiding 
 
Een rectale sonde plaatsen? 
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Score 4 moet hergedefinieerd worden. 
Alle soorten van zorg, het aantal en de frequentie,... in aanmerking nemen. 
Men moet ook in overweging nemen dat bepaalde gegevens in ICD9 worden 
geregistreerd. 
Wat met dialyse uitgevoerd door personen die niet behoren tot het team Intensieve 
Zorg? 
Wat met de andere items zoals de parameters? 
 
“Het zorgteam” moet hergedefinieerd worden. 
Bepaalde zware technieken herzien die gebruikt worden op intensieve zorg. 
 
Wat ICD9 betreft: bepaalde artsen registreren bepaalde handelingen niet aangezien ze 
d.m.v. de verpleegkundige zorg worden geregistreerd. 
Lavement?  
Aangeven of verduidelijken indien incontinentie of blaassonde. 
Wat met de urineculturen? 
 
Wat is het verschil IF of IC... in de NIC-gegevens? 
 
Item 4 Voeding 
 
Verschil tussen volledige hulp om te drinken en volledige hulp om te drinken en te 
eten? 
De frequenties toevoegen? vooral voor de baby’s. 
Voor dit item heeft de groep Pediatrie volgende positie ingenomen: <6 en >6. 
De 4 afhankelijkheidsniveaus moeten worden behouden. 
 
Item 5 Sondevoeding 
 
Zijn er meer scores nodig? 
Wat met de evacuerende maagsonde? 
Zou men niet alles kunnen registreren wat met drainage te maken heeft? En zou men 
niet alles wat met voeding te maken heeft, kunnen samenbrengen? Een voorstel doen. 
 
Item 6 Mondzorg  Er moet niets bijzonders worden gewijzigd. 
 
Item 7 decubituspreventie 
 
Zou men i.p.v. de Norton-schaal niet beter een risicoschaal gebruiken? bv. voor 
hersentrauma’s. 
De intensieve zorg zou onder het gemiddelde liggen wat de wisselhoudingen betreft. 
Hoe moet men te werk gaan voor de intensieve zorg? Welk  materiaal? Toestand van 
de patiënt en wisselhouding? 
Bij deze actualisatie moet men technologische evoluties een kans geven. 
Zou men de instellingen er niet toe kunnen aansporen om performante middelen te 
verkrijgen via de MVG? 
Opgelet: de MVG is een ander instrument dat dient voor het evalueren van de 
werklast. 
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Wisselhoudingen: de scores zouden vanaf 0 in aanmerking moeten worden genomen 
en niet zoals nu het geval is. 
Bv. : / categorie 
           Bijgevoegde lijst van het gebruikte materiaal... 
 
Item 8 Dagkleding 
 
Dit item moet voor de kinderen en overledenen worden behouden. 
Men zou dit item ook kunnen laten vallen en een nieuw creëren: opvang van de 
familie voor elk soort van probleem??? 
 
Item 9 Tracheacanule 
 
Dit item herdefiniëren: respiratoire zorg? en er het geheel van de zorg in opnemen.   
Er ook de Cpap in opnemen en andere soorten van respiratoire hulp. 
Dit item is relevant voor de intensieve zorg. 
 
Item 10 Anamnese 
 
Moet dit item al dan niet worden behouden? De verpleegkundige zamelt gegevens via 
de familie in. Kan dit item nog worden beschouwd als een gestructureerd onderhoud? 
Als dit soort van gegevensinzameling systematisch gebeurt, moet men dit nog 
registreren? 
 
Item 11 Zelfstandigheidstraining 
 
Mag dit item worden geschrapt? 
 
Item 12 Emotionele crisis 
 
Hoe moet de tijd om de familie telefonisch in te lichten over de toestand van de 
patiënt in rekening worden gebracht? 
Zie voorstel item: opvang van de familie? 
Systematische handeling? 
 
Item 13 Desoriëntatie 
 
Het is moeilijk om aan dit item een score toe te kennen gezien de toestand van de 
patiënt. Een voorstel doen? 
Is dit item relevant? 
 
Item 14 Afzondering 
 
OK 
 
Item 15 Vitale parameters 
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Veeleer de soorten parameters registreren die door de verpleegkundigen worden 
genomen dan wel de frequenties. 
Wat met monitoring? 
 
Item 16 Fysische paramters 
 
Idem als voor item 15. 
Waarom een onderscheid maken tussen 15 en 16? 
 
Item 17 Tractie 
 
OK 
 
Item 18 Afnemen bloedstaal 
 
OK, maar het is niet normaal dat alle manieren van bloedafname op gelijke voet 
worden geplaatst. 
 
Item 19 Medicatie IM/SC/ID 
 
De ID’s schrappen. 
Het aantal producten tellen (zoals voor IV) 
Waar moet peridurale verdoving worden genoteerd? 
Wat doen met de substitutievloeistoffen tijdens de dialyse bv.? 
 
Item 20 Medicatie IV 
 
Voorstel om IV en bolus IM enz. in een item samen te brengen. 
 
Item 21 Intraveneus infuus 
 
Alle infuusvormen opnemen zelfs als ze geen 24 uur lopen. 
Ervoor zorgen dat het niet te moeilijk is om dit item te tellen. 
De andere groepen vragen wat ze voor dit item gedaan hebben: > dit item eenvoudiger 
maken. 
Ervoor zorgen dat dit item voor zo weinig mogelijk interpretatie vatbaar is. 
Wat voor een coronaro-sonde? 
 
Item 22 Chirurgische wonde 
 
Volgende zaken in dit item opnemen: verband centrale weg, drain, drainage,... 
Wat met verschillende kleine wonden? 
In acht nemen dat per categorie het aantal soorten van zorg opgenomen is. 
 
Andere bijkomende items 
Pijn 
Catheter: periduraal, percutaan...? 
Voorstel: geen apart item, maar het item intraveneus infuus aanvullen. 



 69

 
Begeleiding in geval van overlijden 
 
Voorstel: dit item opnemen in het item zorg m.b.t. hygiëne, dagkleding, emotionele 
crisis 
Geen speciaal item. 
 
Enterale medicatie 
 
 De aërosols toevoegen. 
 
Neurologische zorg 
 
Intracraniale drainage met alle soorten van drainages. 
Anders opnemen in fysieke parameters 
Een onderscheid maken tussen wat permanent en af en toe wordt bewaakt. 
 
Voorbereiding voor onderzoek, ingreep,... 
 
Opnemen in het item “wassen, vervoer (mobilisatie)”. 
De aanwezigheid op onderzoeken in aanmerking nemen (zie hoger). 
 
Thermoregulatie 
 
Geen apart item: het item in de andere parameters in rekening brengen. 
 
Circulatoire zorg 
 
De artsen moeten dit registreren in ICD9. 
 
Hulp 
 
De studie hernemen die door Mont Godinne werd uitgevoerd. (zal later worden 
toegestuurd of uitgedeeld tijdens de volgende vergadering) 
 
Tegen 23/04/2003 
Voor elk item moet op volgende vragen worden geantwoord: 

- Waarom is het huidige of het nieuwe item relevant? Geeft het meer 
kwaliteit? Op welke manier geeft het betere informatie? 

- Meet dit item de belangrijke aspecten van wat men wil weergeven? 
(score of afhankelijkheidsniveau,...) 

- Is de definitie OK? 
- Hoe kan men die registratie objectief weergeven in het dossier? 

 
Dit verslag moet per e-mail aan Dominik Michiels worden overgezonden. Hij zal een 
synthese van de werkzaamheden maken. 
 
Verslag opgesteld door Ghislaine Delpierre. 
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Verslag 3 Vergadering van 30 april 2003 
 
 

Aanwezig: 
Onderzoeksequipe: Dominik Michiels 
Administratie: Ghislaine Delpierre 
Leden: B.Claes, Fr.De Marré, M.Hermans, S.Monard, Ph.Nieberding, C.Parmentier, 
E.Peters, J.Quintens, M.Taulet, D.Temmerman, C.Van Boven, C.Van Canneyt, 
C.Vastrade,  

Afwezig: 
Administratie: B. Folens 
Leden: J.L. Angillis, L. Schouppe 
 
1. Goedkeuring van het rapport van de vergadering van 03/04/2003. 
 
Het rapport wordt goedgekeurd zonder opmerkingen of commentaar. 
 
2. Synthese van de opmerkingen over de MVG-actualisatie (slide 2) 
 
Dominik Michiels geeft commentaar bij de documenten die tijdens de vergadering 
werden rondgedeeld. 
 
1. Keuze van de toepassingen 
4 indicatoren: 
 
Geen andere opmerkingen 
 
2. Toepassingen bepalen welke items uit de NIC-lijst worden gekozen  
In dit geval met betrekking tot Intensieve zorg. 
Hoe zal men dit registreren? 
Geen andere opmerkingen. 
 
3. Waarom geen specifieke taal voor de registratie op Intensieve zorg? 
Eenzelfde taal voor iedereen 
 
4. Zijn de oefeningen te moeilijk? 
Voorstellen doen, de onderzoekers zullen de items definiëren. 
 
5. De beschikbare tijd voor de oefeningen is te kort. 
Aangezien de MVG zullen worden geactualiseerd voor een periode van 15 jaar (!), 
zijn alle woorden van belang! 
De beschikbare tijd voor de oefeningen is dan ook echt te kort. 
De proefperiode kan de definities geldig of ongeldig verklaren. De actualisatie zal niet 
voltooid zijn op het einde van de maand juni! 
Een lid geeft zijn/haar moeilijkheden te kennen om met zijn/haar ploeg te werken om 
representatief te zijn voor Intensieve zorg. Ook moeten de verpleegkundigen worden 
gemotiveerd om de MVG in te vullen. 
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Dominik Michiels presenteert opnieuw de verschillende opmerkingen die aan de 
oefeningen rond NIC en MVG voorafgingen. 
 
6. Methodologie (slide 6) 
Op basis van de geselecteerde NIC’s en de opmerkingen over de MVG zal de MVG 
worden geactualiseerd. Hiertoe worden de klassen van sommige NIC-domeinen in de 
documenten in het grijs weergegeven: die klassen zijn door leden van de groep 
geschrapt, aangezien de activiteiten in kwestie weinig of niet voorkomen op 
Intensieve zorg. Indien de groep de geschrapte activiteit toch wenst te behouden, moet 
dat in een nieuwe definitie opnieuw worden verduidelijkt. 
 
3. Discussie omtrent de zorgitems 
 
3.1. Oefening 1 bestaat erin elk NIC-domein en elke NIC-klasse te overlopen en de 
definities grondig te herlezen, omdat een activiteit elders kan zijn geregistreerd op 
basis van de tijdens de vergadering uitgedeelde documenten. 
 
⇒ Domein 1 
 

- Klasse A: geschrapt 
Kan de activiteit van een paramedicus worden geregistreerd? Niet alleen rekening 
houden met wat een verpleegkundige verwezenlijkt. 

 
⇒ Domein 3 
 

- Klasse O: geschrapt 
Opmerking: NIC 30 – 4516: behandeling van drugsverslaving? De precieze 
definitie van drugs op voorschrift. In verband hiermee moeten de interventies 3 O 
– 4512 en 3 O – 4514 niet worden opgenomen. 

 
- Klasse Q, S: geschrapt 
Opmerking: moet er een bijkomende klasse worden gecreëerd als de interventies 
in een huidig item terug te vinden zijn? 
Voorbeeld: training en informatie moeten niet worden opgenomen in emotionele 
crisis → Moet de informatie worden geregistreerd?? Er moet worden gelet op de 
toename van de registratiemogelijkheden. → Gestructureerde informatie. 

 
- Klasse T: geschrapt 
3 T – 5820: vermindering van de angst: in MVG-item 12: opvang emotionele 
crisis. 

 
⇒ Domein 4 
 

- Klasse U: crisisbeheer zou worden geschrapt, maar de groep is van mening dat 
de interventies 6200, 6320 en 6140 in aanmerking moeten worden genomen. 

Deze interventies worden verschillend geïnterpreteerd in de MKG. 
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“Reanimatie” zal worden weergegeven door andere items behalve hartmassage 
en defibrillatie. Voor een minimale registratie is het moeilijk om reanimatie te 
registreren. 
Waarom niet vragen om dit item te registreren door ja of neen? 
Bovendien de aanwezigheid van de verpleegster opgeven: 2 u of 3 u. 
De groep vestigt de aandacht op het verschil tussen bij een geïntubeerde 
patiënt te blijven om hem te begrijpen en te blijven voor een reanimatie. 

 
- Klasse V: behouden 

 
⇒ Domein 5 
 

- Klasse W: geschrapt, maar de groep vraagt om de interventies 1052, 1054, 
5608, 6710, 6820 op te nemen voor het pediatrische gedeelte, de Intensieve 
zorg vangt ook vrouwen ante en post partum op. 

 
- Klasse X: Zorg met betrekking tot de levenscyclus. 

Steun aan de familie = opvang emotionele crisis. De aanwezigheid van 
familieleden vergt meer begeleiding. 
De groep Pediatrie beschouwt de aanwezigheid van de ouders als een 
wezenlijk deel van de pediatrische zorg. De training van de ouders om zich 
met het kind te kunnen bezighouden moet kunnen worden geregistreerd. 

 
⇒ Domein 6 
 

- Klasse Y: de groep vindt dat de planning van het vertrek van de patiënt (7370) 
tijd in beslag neemt en dat hetzelfde geldt voor de aankomst van de patiënt. 

Vergeleken met een algemene verpleegeenheid is het patiëntenverloop bij 
intensieve zorg hoger, wat een hogere werklast met zich meebrengt. 

Kan het verloop in aanmerking worden genomen via het aantal observaties 
voor de registratieperiode en het aantal erkende bedden? 

 
3.2. Oefening 2 betreft de definities. 
 
⇒ Domein 1: OK. 
 

- Klasse A: OK 
 

- Klasse B: 
 

o Hemofiltratie en peritoneale dialyse weglaten uit de zorghandelingen 
in verband met uitscheiding, maar ze opnemen in de klassen H en N. 
OF een item Dialyse invoeren met als score: neen 
                discontinu 
                continu. 

o Voor uitscheidingszorg: de groep vraagt het aantal zorghandelingen toe 
te voegen en een onderscheid te maken tussen fecaal en urinair → zie 
definitie op slide 11 → poging om de zorghandelingen te differentiëren 
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zonder hiërarchie, maar met een opsomming. Door antwoorden te 
combineren kan men een profiel verkrijgen en vervolgens een 
hiërarchie volgens die profielen en volgens een personeelsbestand. Zal 
het beeld duidelijk zijn? 

o Voorstel: 
Definitie van een item, differentiatie van de scores volgens bv. fecaal, urinair; beide 

En een validatie door ja of neen. 
En de frequentie? Het is belangrijk de registratie niet te verzwaren en 
eventueel intervallen weer te geven. 
Dit is geobjectiveerd voor uitscheiding, maar nog niet voor de andere 
items. 
Wat bijvoorbeeld met continue spoeling in de urologie? 

 
- Klasse C: Mobiliteit 

o Verplaatsing naar de onderzoeken: met bed, zonder bed, alleen of met 
begeleiding.. 

o Mobiliteit in bed: de huidige scores niet behouden 
→ maar een onderscheid maken tussen de scores onderling gezien de 
zwaarte van een bewusteloze patiënt die in een bepaalde houding moet 
worden gelegd. 
 een verschil maken tussen in bed / in de zetel 
Het zou interessant zijn te vertrekken van combinaties van 
verschillende scores. 

 
- Klasse D: Voeding 
Naar aanleiding van de voorgaande opmerkingen: voorstel om een onderscheid te 
maken tussen de verschillende vormen van afhankelijkheid bij de patiënt en de 
verschillende voedingswijzen. 

Parenterale voeding moet samengaan met IV. 
 
Algemene opmerking: 
Doordat de registratiefilosofie verschillend is, is het moeilijk kritiek over te 
brengen tijdens de vergadering. 
 
 
 
 
 

Verslag opgesteld door Ghislaine Delpierre 
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Verslag 4 Vergadering van 8 mei 2003 
 
 
Aanwezig: 
Onderzoeksequipe: Dominik Michiels 
Administratie: Ghislaine Delpierre 
Leden: K. Van Canneyt, B. Claes, D. Temmerman, L. Schouppe, C. Van Boven, M. 
Taulet, C. Vastrade, J-L Angillis, F. De Marré, J. Quintens, C. Parmentier, S. Monard, 
L. De Geyter (ter vervanging van P. Nieberding), M. Hermans,   
 
Afwezig : 
 
Administratie: B.Folens. 
 
Leden: E. Peters 
 

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 30/04/2003  
 
Het verslag werd niet goedgekeurd aangezien het te laat werd verzonden en er enkel 
een Franse versie bestond. 
 

2. Discussie m.b.t. de MVG-registratie in het kader van de NIC 
 
Dominik Michiels deelt tijdens de vergadering documenten uit m.b.t.: 

- het vervolg van de MVG-oefeningen in het kader van de NIC 
- artikels betreffende “TISS” 

De Franse vertaling van de documenten die tijdens de vergadering van 30/04/2003 
werden uitgedeeld en van de ingrepen inzake verpleegkundige zorg (NIC) worden 
tijdens de vergadering uitgedeeld. 
 

1. Herneming van de algemene opmerkingen (slide 3) 
2. Herneming van de methodologie voor de herziening van de MVG-registratie 

in het kader van de NIC (slides 4, 5, 6, 7, 8). 
3. Ter herinnering: domeinen en geselecteerde klassen. (slides 9 en 10) 

 
Domein 1 (slide 12). 
 
Voor meer details kunnen de TISS-gegevens worden gebruikt. 
 
Klasse A: niet opgenomen (slide 13) 
 
Klasse b: beheer van de uitscheiding (slides 14, 15, 16) 

- opsplitsing tussen fecale uitscheiding en urine-uitscheiding. 
Bijzonderheden van de intensieve zorg ten aanzien van de Sp-diensten? 
Wens om de registatie niet door de frequentie te bemoeilijken 
- geen bijzonderheden toe te voegen. 

 
Klasse C: beheer van de immobiliteit (slides 17, 18, 19) 
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- autonomie weinig relevant in intensieve zorg! 
- transport: apart item maken met hulp of aanwezigheid van een aantal 

personen, met of zonder extra materiaal? Omvat de voorbereiding, de 
begeleiding, de aanwezigheid en herinstallatie van de patiënt. 

- de houding van de patiënt in bed, stoel of rechtop zetten. 
- Is de zorg m.b.t. tractie volledig? Er bestaan veel verschillen, maar er 

blijft een minimumregistratie. 
 
Klasse D: Hulp bij voeding (slides 20, 21, 22) 

- de autonomie van de patiënt bewaren (bv. infarct) 
- Moet men een onderscheid maken tussen drinken en eten? De definitie 

veranderen 
- Nazien “drinken”: 1860 revalidatie van het slikken 
- Item 1120 “voedingstherapie”: die definitie is niet voor iedereen 

duidelijk en dit item is niet specifiek voor intensieve zorg: wanneer de 
patiënt niet autonoom is, heeft hij een parenterale toediening 8. 

 
Klasse E: bevordering van het fysieke comfort (slides 23, 24, 25) 

- pijnevaluatie is in andere items opgenomen: fysieke parameters, 
medicatie IV, houding... 

- geeft een kwalitatieve visie op de zorg 
- ??? 

 
Klasse F: vergemakkelijken van de persoonlijke zorg (slides 26, 27, 28). 

- zorg aan overledenen verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis 
- Frequentie? 
- Differentiatie van het wassen en niet enkel douches/bad. 
- Hydrotherapie bij verbranden 
- Mondzorg: bijzonderheden en complexiteiten op intensieve zorg 
Te combineren met de respiratoire zorg? 
- Wat met de oogzorg? Medicaties? 
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Verslag 5 Vergadering van 22 mei 2003 
 
Aanwezig: 
 
Onderzoeksequipe: Dominik Michiels 
Administratie: Ghislaine Delpierre 
Leden: B. Claes, Fr. De Marré, M. Hermans, S. Monard, C. Parmentier, E.Peters, J. 
Quintens, M. Taulet, D. Temmerman, C. Van Boven, C. Van Canneyt, C. Vastrade, L. 
Schouppe, L. De Geyter, J-L. Angillis 
Afwezig: 
Administratie: B. Folens 
 
Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 30/04/2003 en van 08/05/2003  
 
De leden vinden het spijtig dat ze de notulen te laat ontvingen. 
De verslagen zijn kort: in feite wordt er enkel in weergegeven waarover de groep het 
eens is, en niet de volledige ermee samenhangende discussie. De werkgroep vindt een 
consensus, de onderzoekers nemen de beslissing. 
 

1. Discussie m.b.t. de geformuleerde opmerkingen 
 
Luc Schouppe licht de groep in over de nota aan Walter Sermeus betreffende o.a. de 
methodologie van het onderzoek en de timing. 
De groep reageert vooral op de timing: bv. problemen om met de teams op het terrein 
van gedachten te wisselen tussen de vergaderingen door  
Er wordt bevestigd dat de beslissingen omtrent de items niet vooraf gepland zijn. De 
derde testfase in de ziekenhuizen zal ook dienen om de items te definiëren en te 
bekrachtigen.  
Er wordt tevens opgemerkt dat er geen bijzondere opmerkingen werden gemaakt op 
de begeleidingscommissie van 7 mei. 
Sommige leden hebben met hun Directeur van het Verpleegkundig Departement 
gediscussieerd. 

• Zal de vergelijking tussen VE’s mogelijk zijn? Men compliceert de 
diensten. Bepaalde Verpleegeenheden Intensieve Zorg vinden hun sterke 
punten niet terug in de werklast. 

• Er wordt transparantie en een visie op toekomstige activiteiten gevraagd. 
Daarom zal een oefening rond de AEP’s worden gemaakt aangezien de 
nieuwe financiering op de verantwoorde activiteiten is gebaseerd. 

 
2. Oefeningen omtrent de verpleegkundige activiteiten in het kader van de NIC’s 

 
In de voorgestelde slides heeft Dominik de opmerkingen van de groep in elk domein 
en elke klasse opgenomen. Daarna stelt hij nieuwe items voor. 
 
Domein II: Complexe fysiologische behoeften 
 
Klasse G hydro-elektrolytisch en zuur-basisch beheer 
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Definitie en overeenstemming met het vroegere item: Toezicht op de fysische 
parameters. 
De frequentie in aanmerking nemen? 

• Kwaliteitscriterium: aantal gecontroleerde parameters → voorstellen het aantal 
verschillende gecontroleerde parameters alsook de frequentie van de meest 
gecontroleerde parameter op te trekken. 

• Hetzelfde doen als voor de vitale parameters 
• De resultaten die in het dossier zijn genoteerd, verantwoorden dat. 
Dit item kan worden gekoppeld aan de MKG voor het combineren van de 
verschillende toezichten. 
• Voor de frequentie: verschillende klassen met intervallen opstellen. 
Interpretatierisico’s moeten zo veel mogelijk worden vermeden. 
Het hoofdkenmerk van de Verpleegeenheid Intensieve Zorg is het belang van de 
continuïteit van het toezicht. 
Moet men een onderscheid maken tussen de continu opgenomen of de op een 
andere manier opgenomen parameters? 
Zijn er PC’s in alle Verpleegeenheden Intensieve Zorg? 
Dit toezicht op parameters is nog steeds gekoppeld aan de klinische procedure!! 
• De intermitterende dialyse? 
Men moet kunnen aangeven of de dialyse door het team Intensieve Zorg of door 
een andere dienst wordt uitgevoerd. Het begrip team moet dan goed omschreven 
worden!! 
De voorbereiding voor de dialyse is lang, maar het gaat om indirecte zorg. 
Er wordt opgemerkt dat de indirecte zorg in elk ziekenhuis verschillend is!!! 
• Parenterale toediening: gedefinieerd in de MKG. Parenterale toediening moet 

dus niet als dusdanig in de MVG voorkomen. 
 
Klasse H: Beheer van de geneesmiddelen 
 

• Men moet een onderscheid maken tussen toedienen van geneesmiddelen op 
continue wijze en in bolus. 

De definitie moet dus worden herzien. 
Wat doen voor het tellen van de geneesmiddelen? 
Ofwel het aantal verschillende ampullen tellen. 
Ofwel de definitie van het item herzien: differentiatie tussen de geneesmiddelen? 
Momenteel maakt dit item al een onderscheid tussen de VE’s. 
• Het huidige item behouden, maar de definitie verduidelijken. 
• Toediening van bloedderivaten blijft in IV. 
Discussie over het gemak van de registratie voor de verpleegkundigen! 
• De infusen van minder dan 24 uur kunnen tellen (maar vanaf wanneer moet 

men de infuuslijn tellen?) alsook de infusen langs een andere weg dan IV (bv. 
arterieel, periduraal,...) 

• Wat met de buretten in de pediatrie? 1 infuuslijn tellen + 1 IV 
• De nieuwe lijst met handelingen (2002) in aanmerking nemen. 
Er wordt een opmerking gemaakt over de registratie van patiënten die ’s nachts 
vanuit de operatiezaal aankomen, bv.: het is normaal gezien de VE die de patiënt 
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opneemt, die de MVG van de patiënt registreert. Bijgevolg, welk profiel in VE 
Intensieve Zorg? Er moet een oplossing worden gevonden. 

 
Klasse I: Neurologische functie 
 
Het toezicht op die patiënten is begrepen in de vitale en fysische parameters. 

• De parameters per systeem voorstellen? 
• Een inventaris opmaken van de zorg aan die patiënten? 

 
Klasse J: peri-operatieve zorg. 
 
Is de pre-operatieve zorg inbegrepen? 

• Het grootste deel van de zorg bevindt zich elders. 
• Dit item niet behouden. 

 
Klasse K: Respiratoire functie. 
 
HFJV = Hoge frequentieventilatie 
In de toekomst andere technieken plannen? 
Een onderscheid maken tussen de stadia van respiratoire afhankelijkheid. 

• Voorstel van Mont Godinne: 
0 = niks 
1 = respiratoire zorg zonder aspiratie, canule of andere. 
2 = endotracheale tube of tracheotube zonder apparaat 
3 = met apparaat maar niet-invasief bv.: CPAP 
4 = endo- of tracheotube. Met kunstmatige ventilatie. 
5 = endotracheale tube of tracheotube en kunstmatige ventilatie + buikligging 

 
Moet de frequentie van de aspiraties bv. worden genoteerd? 
Intubatie of extubatie? score in de MKG. 
Tracheo-zorg : is opgenomen bij de wondzorg. 
Mondzorg met endotracheale tube of zonder? 
 
Klasse L: beheer van de huid en de wonden 
 

• Een onderscheid maken tussen de wonden 
• Voorstel van Mont Godinne 

1. Catheters en drains 
2. Traumatische wonden 
3. Chirurgische wonden 
4. Brandwonden 

• Frequentie van de zorg? De verbanden zijn steeds minder open. 
• Een onderscheid maken tussen droge wonden en andere, open wonden en 

andere. 
• Traumatische wonden, met uitzondering van decubituswonden, zouden in de 

chirurgische wonden worden opgenomen. 
• Wat met de dermatologische wonden? 
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• Wat met de oppervlakten? 
 
Klasse M: Thermoregulatie 
 
Alle zorg in dat verband is elders opgenomen. 
Afkoeling via apparatuur is niet opgenomen, maar is niet eigen aan de VE’s 
Intensieve Zorg. 
 
Klasse N: Weefselperfusie 
 
Bij onderzoek van NIC, kunnen we het volgende vaststellen: 

• De catheters bevinden zich in de wonden, 
• De infusen bevinden zich in de factoren 20 en 21 van de MVG. 
• De circulatoire ondersteuning is in ICD9 (MKG) opgenomen. 
• Hemodynamiek en toezicht zijn ook in andere items opgenomen. 

 
• De bloedafnames behouden en niet alleen de bloedafnames langs IV-weg, 

maar ook die langs arteriële en capillaire,... weg meetellen. 
• Voorstellen om items m.b.t. toezicht per systeem te groeperen? 

 
Domein III: Gedrag 

 
Op basis van de documenten die tijdens de vergadering zijn uitgedeeld. 
 
Klasse O: geschrapt 
Klasse P: Cognitieve therapie 
 

• In de MVG, zorg aan gedesoriënteerde patiënten 
 
Klasse Q: verbetering van de communicatie: geschrapt. 
Klasse R: Hulp inzake aanpassingsstrategieën 
 

• In de MVG is deze klasse opgenomen in “Opvang emotionele crisis” 
 
Klasse S: training van de patiënt 
 

• Opgenomen in het item “Training van de patiënt of zijn familie”. 
 
Klasse T: bevordering van het psychologisch welzijn: 
 

• Is dit zorg verstrekt door de verpleegkundigen? Bepaalde dingen: ja. 
 

Domein IV: Veiligheid 
 
Kunnen “incidenten en accidenten” zoals vallen bv. niet worden geregistreerd? 
 
Klasse U: beheer van de crisis: geschrapt. 
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Cardio-respiratoire reanimatie kan hieronder vallen. 
Maar waar kunnen de reanimaties worden geregistreerd die in andere VE’s door het 
team Intensieve Zorg werden verricht? Die parameters zullen in de VE worden 
geregistreerd waar de patiënt verblijft. 
 
Klasse V: risicobeheer 
 
Deze klasse vinden we in de MVG onder “Isolering”, “Vitale parameters”. 

• Decubituspreventie behouden: gebruik van een schaal om de risico’s te 
evalueren moet een score krijgen alsook het gebruik van preventiemateriaal. 

• Zorg aan gedesoriënteerde patiënten behouden. 
 

Domein V: Familie 
 
Klassen W en X worden geschrapt. 
 

Domein VI: Gezondheidssysteem 
 
Klassen Y a. en b. 
 
Zie studie Mont Godinne over assistentie aan artsen en de studie van de UIA over de 
kostprijs van Intensieve Zorg (materiaal, uren,...). 
 
De groep wordt gevraagd tegen 02/06/2003 een inventaris op te maken van zowel de 
fysische als de vitale parameters per systeem en die dan per e-mail aan Dominik toe te 
sturen. 
 
Verslag opgesteld door Ghislaine Delpierre. 
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Verslag 6 Vergadering van 05/06/2003 
 
Aanwezig: 
Onderzoeksequipe: Dominik Michiels 
 
Administratie: Ghislaine Delpierre 
 
Leden: K. Van Canneyt, B. Claes, D. Temmerman, L. Schouppe, C. Van Boven, M. 
Taulet, C. Vastrade, J-L. Angillis, Fr. De Marré, J. Quintens, C. Parmentier, S. 
Monard, P. Nieberding, M. Hermans,E. Peters 
Afwezig: 
 
Administratie: B. Folens 

             
 

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 22/05/2003 
 
De Nederlandse versie van de notulen zal later worden opgestuurd. 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
2. Discussie omtrent het AEP 
2.1. Voorstelling van het AEP 
Slides 3 tot 16. 
 
Discussie omtrent de eventuele financieringsrisico’s door het al dan niet verantwoorde 
verblijf. 
 
2.2. Verantwoording van de activiteit criterium/criterium 
De verantwoording van het verblijf valideren voor Intensieve zorg  
Vergelijking van elk criterium met RIMVG2. 
 

 Criterium II B 11: ademhalingszorg (slides 18 tot 21) 
Het verblijf is verantwoord vanaf K400 canule en endotracheale buis met 
beademing. 
 
 Criterium II B 12: IV perfusie (slides 22 tot 24) 

OK. In de MVG, 2 is veel informatie te vinden 
 
 Criterium II B 13: Vitale functies. (slides 25, 26, 27). 

Bij Intensieve zorg worden de vitale parameters sowieso vaker opgenomen. 
Anders OK. 
 
 Criterium II B 15: vloeistof- en elektrolytbalans (slides 28, 29, 30). 

Er bestaan peritoneale hemodialyses thuis! 
De frequentie is niet noodzakelijk, een gemeten constante volstaat. 
Is 1 meting van de balans voldoende? Ja, indien opname en ontslag worden 
genoteerd. 
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 Criterium II B 16: Wondverzorging (slides 31, 32, 33) 
Gewone wonden rechtvaardigen geen ziekenhuisverblijf, enkel complexe wonden. 
De definitie in het AEP is zeer restrictief, bijvoorbeeld “visualisatie door een 
arts”. Die definitie is ook niet erg expliciet: wat wordt bedoeld met “complex”? 

 
 Criterium II B 17: vitale en fysische parameters (slides 34, 35, 36) 

“Op medisch voorschrift“: Wat doet men met de B1-lijst van verpleegkundige 
handelingen: deel van de autonome activiteit van de verpleegkundigen? 

 
 Criterium II B 18: Afzonderingsmaatregelen ter voorkoming van besmetting 

(slides 37, 38, 39). 
Afzondering: OK. 

 
2.3. Verband tussen de verpleegkundige bestaffing en de resultaten bij de patiënten. 
Slides 41 tot 81. 
 
Presentatie door Dominik Michiels. 
Weinig opmerkingen. Het verband tussen de opgetreden verwikkelingen tijdens het 
verblijf van de patiënt en de bestaffing doet de werkgroep versteld staan! 
 
Verslag opgesteld door Ghislaine Delpierre. 
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BIJLAGE 4. PV’s Werkgroep Chronische zorg Sp. 
 

Verslag vergadering actualisatie MVG werkgroep SP diensten 
18 maart 2003 
 
Aanwezig :  
 
Onderzoeksequipe: J. Codognotto, W. Sermeus, K. Van Den Heede, O. Thonon 
 
Administratie: C. Verhaeghe, B. Demaerteleire, A. Dejace 
 
Leden: E. Lafosse, H. Brouwers, C. Verplancke, C. Hennissen, I. Eraly, G. Vilain, S. 
Kinon, C. Manise, W. Goethals, L. Englebert, S. Vandeperre, N. Dabe 
 
Afwezig : G. Dargent 
 
De heer Sermeus zit de werkgroep voor en hij schetst het verloop van deze 
voormiddag. Vandaag wordt het kader besproken waarbinnen de werkgroep zal 
functioneren en zullen afspraken gemaakt worden over de concrete manier van 
werken. Iedereen stelt zichzelf kort voor. Er wordt afgesproken dat elkeen in zijn 
eigen taal spreekt. Aan de leden wordt gevraagd om hun coördinaten door te geven 
zodat de informatiedoorstroming vlot kan verlopen. Er wordt voorkeur gegeven aan 
communicatie via e-mail. Elk lid krijgt in zijn eigen taal slides, die overlopen worden 
door de voorzitter. Twee leden van de administratie worden aangewezen om de 
verslagen te maken, de nadruk dient gelegd te worden op het noteren van de 
argumenten die de verschillende leden aanhalen.  
 
Voor de werkgroep wordt een voorzitter gevraagd. De  rol van deze persoon is het 
begeleiden en helpen interpreteren van de voorgestelde zaken tijdens de verschillende 
werkgroepen. Daartoe krijgt de persoon in kwestie de nodige inlichtingen van de 
onderzoeksequipe en de administratie. 
De voorzitter dient tweetalig te zijn en vlot in communicatie. Gezien de 
onderzoeksequipe Nederlandstalig is, wordt de voorkeur gegeven aan een Franstalige 
voorzitter. Kandidaturen kunnen gesteld worden per mail met motivering naar 
Christophe Verhaeghe en Koen Vandenheede. 
 
De leden van de werkgroep moeten niet de beslissing nemen over de actualisatie maar 
zij moeten wel argumenten aanhalen. Het vragen van nieuwe elementen toe te voegen 
zal een belangrijke argumentatie vergen. Tenslotte moet de set minimaal blijven. Het 
doel is te komen tot een basisset en een supplementaire module. 
 
Vraag 1 : Zal MVG gebruikt worden voor de financiering van SP-diensten? 
Antwoord : Momenteel is er geen sprake van en dit is ook niet het objectief van deze 
studie. 
 
Vraag 2 : waarom geen werkgroep rond C? 
Antwoord :  De keuze is gebaseerd op zorgprogramma’s en niet op bedindexen. 
Bijvoorbeeld cardiologie omvat C + D.  
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Slides worden getoond over het verloop van de actualisatie MVG, raamwerk timing 
en de werkwijze, het gebruik van de databanken MVG en MKG en de koppeling 
ervan. Deze koppeling is niet eenvoudig maar wel waardevol. Veel gegevens moeten 
niet in MVG geregistreerd worden omdat ze beschikbaar zijn in MKG, bv opname en 
ontslagdatum. 
 
Er worden twee oefeningen voorgesteld met de vraag de oplossing door te mailen ten 
laatste  op 27 maart 2003. 
Een eerste oefening bestaat er een rangschikking op te stellen van de gewenste 
toepassingen voor de minimale verpleegkundige gegevens. 
 
Een tweede oefening bestaat er uit aan de hand van de NIC-classificatie aan te duiden 
wat relevant is voor de verpleegkundige praktijk en wat relevant is voor registratie in 
de minimale verpleegkundige gegevens. 
 
 
Volgende vergadering : 1 april 2003 
 
 
Te noteren in de agenda : 6 juni 2003 in de voormiddag : studiedag voor alle 
deelnemers aan de 6 werkgroepen 
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Verslag vergadering actualisatie werkgroep SP diensten 
01 april 2003 
 
Aanwezig: 
Onderzoeksequipe: Koen Van Den Heede 
 
Administratie: Brigitte de Maerteleire, A. Dejace 
 
Leden: E. Lafosse, H. Brouwers, C. Verplancke, C. Hennissen, I. Eraly, G. Vilain, S. 
Kinon, C. Manise, W. Goethals, L. Englebert, S. Vandeperre, N. Dabe, F. Broekaert, 
S. Arts, H. Vanspitael 
 
Afwezig: Christophe Verhaeghe, Guy Dargent 
 
 

Agenda 
 

 goedkeuring verslag 
 verkiezing van de voorzitter 
 toepassingen toekomstige MVG  
 opdracht aan de groep 

 
Goedkeuring verslag 
 
Het verslag van 18 maart 2003 wordt goedgekeurd door de nederlandstalige leden. De 
franse versie was nog niet voorhanden.  
 
Verkiezing van de voorzitter 
 
De heer Manise Charles wordt voorgedragen en verkozen tot voorzitter van de 
werkgroep. 
 
Toepassingen toekomstige MVG  
 
De top-prioriteit van de toekomstige MVG zal komen te liggen op volgende 
toepassingen : 
 
*staffing 
*financiering 
*kwaliteit van zorg 
*functiedifferentiatie 
*verantwoording van een verblijf (AEP) 
 
Deze toepassingen werden als meest belangrijk aangeduid door de leden (72) van alle 
werkgroepen (6). Die rangorde werd ook weerhouden voor de werkgroep Sp.  
Als minder belangrijk ervaren waren de toepassingen diverse interne 
beleidstoepassingen, vergelijken van verpleegkundige zorg, informatisering en 
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wetenschappelijke onderbouwing. Curriculumplanning en epidemiologisch onderzoek 
werden als minst belangrijk genoteerd. 
 
a. Methodologie keuze NIC-items 
 
De onderzoeker kreeg gegevens van 15 leden. Op basis van meerderheid (8/15) 
werden 105 NIC-interventies weerhouden. Deze interventies werden gegroepeerd in 6 
domeinen : 
*domein 1 : elementaire fysiologische functies 
*domein 2 : complexe fysiologische functies 
*domein 3 : gedrag 
*domein 4 : omgaan met crisissituaties 
*domein 5 : gezin en familie 
*domein 6 : gezondheidszorgbeleid 
 
 
b. Bespreking van de 35 items 
 
Alle items werden kort overlopen.  
Opmerkingen van de leden : 
 
-omgaan met crisissituaties en risicobestrijding is belangrijk voor Sp-neurologie en 
Sp-psycho-geriatrie. Zijn deze afdelingen genoeg vertegenwoordigd in deze 
werkgroep ?  
Koen : Ja, het is wel belangrijk dat de leden heel concreet omschrijven wat zij 
daaronder verstaan. 
 
-moeten we de situaties kwalitatief of kwantitatief bekijken ? bv. een activiteit kan 
weinig gebeuren maar wel een zekere competentie van de verpleegkundige vragen 
en/of arbeidsintensief zijn (bv. plaatsen van een maagsonde bij een CVA patiënt) 
Koen : dit kan beter bekeken worden bij het item surveillance 
 
-item 13  
→kan pas gescoord worden indien er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, dit 
vraagt veel noteerwerk 
→in het verpleegdossier wordt vermeld : een demente met gestoord dag- en 
nachtritme, in die omschrijving zit een reeks problemen vervat (bv. verhoogd 
valrisico), een dergelijke situatie zou met de nieuwe registratie moeten kunnen 
weergegeven worden 
Koen : een aantal voorwaarden zullen moeten vervuld worden wil men kunnen 
scoren, belangrijk naar preventie en kwaliteitsbewaking blijft de rol van toezicht en 
begeleiden, een combinatie van items kunnen wel een multiplicatoreffect 
veroorzaken, de leden kunnen voorstellen doen om bij de verwerking van de gegevens 
nadien de interacties tussen de items vast te leggen 
 
-met AGGIR kunnen groepen van personen met gelijkaardige zorgen /problemen 
gegroepeerd worden, kan er geen koppeling gedaan worden tussen MVG en AGGIR ? 
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Koen : de registratie dient dan wel op hetzelfde moment te gebeuren, bij MVG blijft 
men de uitgevoerde zorg registreren 
 
-item 14 : is van belang voor Sp wegens veel MRSAbesmettingen (kort verblijf op bv. 
een interne dienst waar de patiënt besmet wordt  en daarna langdurig verblijf op Sp) 
 
-item 15-16 : voor deze items kunnen andere registratiemodaliteiten aangegeven 
worden bv. niet meer de meest frequent genoteerde parameter laten tellen 
 
-item 17 : dit item wordt in eerste instantie niet weerhouden maar komt wel voor op 
Sp-locomotorische 
Koen : de leden kunnen wel kiezen om dit item te behouden, in de testfase start men 
met een lange lijst met items en nadien wordt beslist welke items behouden blijven. 
Er worden twee testfasen voorzien, een in december 2003 en een in maart 2004. 
 
-de cutoff werd bepaald op 8, welke items werden aangeduid door bv. 7 leden 
Koen : ik zal een berekening maken en op de volgende vergadering voorstellen, de 
methodologie werd enkel gekozen om alles beter te kunnen structureren 
 
-ziekenhuizen moeten veel registreren bv. decubitus, FONA,…, kan er geen 
koppeling gebeuren met MVG 
Koen : in de testfase kunnen de MVG resultaten gekoppeld worden met de outcomes 
van een ziekenhuis bv. het aantal decubituswonden met de registratie preventie 
decubitus 
 
-het restitem actief luisteren is erg belangrijk voor Spdiensten 
Koen : actief luisteren is moeilijk te registreren, dit wordt best in een totaal pakket 
gezien (opname en ontslag, het tweewekelijks gesprek met de familie, algemene 
communicatie,…), deze zaken moeten in elk geval goed omlijnd worden, 
registreerbaar en verifieerbaar zijn 
 
Opdracht aan de groep 
 
Aan de leden wordt gevraagd om de 35 items en de bijhorende NIC-interventies 
grondig te bestuderen. De vraag die men dient te stellen is of de huidige MVG-items 
kunnen behouden blijven of dat het is wenselijk om een nieuw item te maken. 
Eventueel kan men de definitie van een item veranderen of het anders benoemen. De 
onderzoeker vraagt telkens om argumenten aan te brengen en om indien mogelijk met 
voorbeelden te concretiseren. Er wordt gevraagd dat binnen een termijn van 3 weken 
de opdracht kan volbracht worden en dat de gegevens doorgemaild worden aan Koen 
VDH. ten laatste voor 23/4. 
 
Volgende vergadering : 29 april 2003 
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Verslag vergadering actualisatie werkgroep SP diensten 
29 april 2003 
 
Aanwezig: 
 
Onderzoeksequipe: Koen Van Den Heede 
 
Administratie: Brigitte de Maerteleire, A. Dejace, Christophe Verhaeghe, Mieke 
Keppens 
 
Leden: E. Lafosse, H. Brouwers, C. Verplancke, C. Hennissen, I. Eraly, G. Vilain, S. 
Kinon, C. Manise, W. Goethals, L. Englebert, S. Vandeperre, F. Broekaert, H. 
Vanspitael 
 
Afwezig administratie: Guy Dargent 
 
Afwezig leden: N. Dabe, S. Arts 
 
 

1. goedkeuring vorig verslag 
 
Geen opmerkingen vorig verslag. 
De datums met betrekking tot de volgende vergaderingen werden niet doorgegeven. 
Dit wordt nagekeken en de data worden per mail verstuurd. 
 

2. bespreking 
 
vraag :  
Heeft de actualisatie betrekking op een herbekijken van de huidige 23 items of mag 
alles herbekeken worden ? 
 
Antwoord : 
Belangrijk is om binnen het kader van de NIC-classificatie te blijven. Deze NIC-
classificatie bestaat uit 6 domeinen en 27 klassen. 
Er wordt dieper ingegaan op de NIC-classificatie aan de hand van de verkregen 
commentaar van de werkgroepleden. De bedoeling is om op een gestructureerde 
manier de juiste woorden te vinden voor wat we willen weten. 
In vergelijking met andere werkgroepen is het nodig de NIC te groeperen volgens de 
zorginhoud. 
 
Er wordt een lijst overhandigd aan de werkgroepleden waarbij een overzicht mogelijk 
is tussen de geselecteerde NIC-elementen uit de verschillende werkgroepen. De 
bedoeling is om overeenkomsten terug te vinden en op deze manier  tot een 
basismodule te komen. 
 
*discussie zorgitems 
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De leden moesten in deze oefening aangeven welke elementen (zorginhoud, aspecten, 
…) voor de SP-diensten in de minimale verpleegkundige gegevens dienen aanwezig 
te zijn. 
Op deze vergadering worden enkel domeinen 1 & 2 besproken, op de volgende 
vergadering worden de domeine 3 tot en met 6 besproken. 
 
Opmerking van leden : het regelen van pijnregistratie bij fysische parameters 
Antwoord : het is niet duidelijk welke akte gedaan wordt, dit moet inhoudelijk 
afgebakend worden. De waarden moeten vooreerst gekozen worden bv. incontinentie, 
daarna worden de registratiemodaliteiten bepaald. De proefregistratie zal uitgebreider 
zijn dan de definitieve registratie.  
 
 
-domein 1 : zorg bij elementair fysiologische functies 
 
klasse A : bevorderen van activiteiten & lichaamsbeweging 
 
Voor deze klasse werden geen items weerhouden, nochtans is dit een belangrijke 
klasse voor SP-diensten. Dit moet herbekeken worden. 

Klasse B : zorg voor uitscheiding 
 
Er wordt een samenvatting getoond van de verkregen opmerkingen. 
 
Andere opmerkingen zijn : 
• Manier van verwerken van de gegevens wordt in vraag gesteld 
• Score 3 is niet per definitie zwaarder dan een score 4. 
• Naar toekomst toe : score 4 moet effectief zwaardere zorg vertegenwoordigen 
 
Opmerking : 
Moet men kijken naar de zorginhoud of naar de zorgzwaarte (werkbelasting) ? 
 
Antwoord :  
vooreerst kijken naar de zorginhoud, pas dan naar de zorgzwaarte 
 
opmerking : 
Welke criteria gebruiken als het criteria zorgbelasting wegvalt ? Het aspect tijd zal 
altijd een rol spelen. 
 
Antwoord : 
Wat betekent het voor de patiënt ? 
Kan men op basis van ‘sondage’ een groep patiënten samenbrengen ? Het 
uiteindelijke doel is om verpleegkundige zorgprofielen te onderscheiden voor gebruik 
in financiering en staffing. 
 
Opmerking : 
Moet men uitgaan van de behoefte van zorg (soins requis) ? 
 
Antwoord : 
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Er is de optie genomen om te kijken naar de verstrekte zorg. 
 
Opmerking :  
De zorginhoud moet meer gedefinieerd worden, een score 3 kan anders zijn bij 
verschillende patiënten. 
Het is van belang rekening te houden met bv. de volgende situatie, 
zelfstandigheidstraining bij het eten. Met 2 verpleegkundigen in de zorg kan dit niet 
bij alle patiënten gebeuren. De patiënten hebben de behoefte aan dit type van zorg 
maar dit kan niet gegeven worden wegens gebrek aan personeel. 
 
Antwoord :  
MVG blijft naar de gegeven zorg kijken, er is wel een vergelijking mogelijk tussen 
patiëntenproblemen via andere registratiesystemen. 
Is het zinvol om bij uitscheiding een onderscheid te maken tussen urinaire en fecale 
zorg ? En  welke soort zorg wordt er gegeven los van de zwaarte ? 
 
Iedereen is hiermee akkoord. 
 
Opmerking : 
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen blaassondage, het onderhoud van de 
verblijfssonde en de mogelijke reëducatie wat in een andere zorg kan resulteren. 
 
Antwoord : 
Er moet rekening worden gehouden met de volgende elementen ; het niveau van hulp, 
materieel, educatie en welke hulp wordt er gegeven aan de patiënt ? 
 
Opmerking : 
Dit is ook afhankelijk van de mogelijkheden van de patiënt. 
 
Antwoord : 
Dit komt terug neer op het aspect ‘tijd’. 
Opmerking : 
Kan men per domein geen (zwaarte)profielen opmaken ? 
Bijkomend opmerking : dit profiel zal anders zijn bij SP 2 en SP 6. 
 
Antwoord : Men moet eerst naar de inhoud van de zorg kijken, daarna wordt de 
zwaarte eraan gekoppeld. 
 
Opmerking : 
Het aspect educatie moet na elk aspect geplaatst kunnen worden met telkens 
vermelding in het verpleegkundig dossier. 
 
Voorstel van een lid : 
Bij elke verpleegkundige activiteit dienen de gebruikte middelen en het aspect 
educatie aangeduid te worden.  
 
Vraag van Koen Vandenheede 
Wat met het eerste luik van de hulp ? Hierop kwam er geen antwoord. 
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Opmerking : 
Wat indien een verpleegkundige activiteit verschillende keren per dag gebeurt ? 
 
Antwoord van een lid : 
Dit kan later mee in rekening gebracht worden. 
 
Koen Vandenheede 
Jullie blijven erbij dat de zorgzwaarte mee bepaald moet worden. 
 
Opmerking : 
Dit geldt zeker voor de 4 basisitems, verpleegkundigen willen in de MVG 
terugvinden wat ze gedaan hebben. 
 
Koen Vandenheede maakt een samenvatting op voor het onderdeel uitscheiding, wat 
moet erin ? Zorgzwaarte, inhoudelijk aspect (+ educatie). Voor het inhoudelijk aspect 
moet er onderscheid gemaakt worden tussen verschillende types zorg, zorgzwaarte en 
educatie. 
Dit is voor hem niet duidelijk genoeg. Is bv. iemand sonderen zwaardere zorg dan 
iemand op het toilet plaatsen ? Belangrijk is om niet verder te gaan op ordinaliteit 
maar verder te gaan op inhoud van zorg en vermelden wat er nog extra bij moet. 
 
Samenvattend, eerst moet de inhoud van de zorg besproken worden, de volgende stap 
is de zwaarte van de gepresteerde zorg beoordelen. 
Men begint aan een nieuwe poging. 
 
Koen Vandenheede 
Wat is het type zorg dat gegeven wordt ? 
 
Opmerking : 
Alleen sondage behouden, de rest bij hygiëne en mobiliteit onderbrengen 
 
Opmerking :  
Wat met een incontinente patiënt die rondloopt ? 
 
Koen Vandenheede 
Men moet redeneren vanuit het probleem en wat er aan hulp gegeven wordt. 
 
 
Urinair stelsel Fecaal stelsel 
Aanreiken van hulpmiddelen Idem 
Sondage, stomazorg Lavement, wegnemen fecalomen, 

stomazorg 
Educatie Idem 
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Opmerking : 
Zelfstandigheidstraining moet apart behouden en gewaardeerd worden. In de huidige 
situatie kun je drie dingen educeren maar slechts 1 scoren. 
 
Antwoord : 
Het is altijd gevraagd om educatie te integreren in andere items. 
 
Opmerking : 
Best integreren om het profiel van de SP-dienst naar voor te brengen. 
 
Opmerking : 
Geen hulp, incontinentie, retentie, combinatie van zorgen, sondage, hieruit is het 
moeilijk om een zorgprofiel te maken. Het profiel gaat over gegeven zorg op het 
niveau van gegevensverwerking waarbij nagegaan wordt welke scores samenhoren, 
dit kan niet bekeken worden op het niveau van items. 
 
Opdracht :  
Duidelijk inhoudelijk zeggen wat de verpleegkundige taken zijn per klasse van de 
NIC, hieruit kunnen dan zorgprofielen opgemaakt worden. 
Koen Vandenheede zal de resultaten meer gedetailleerd uitschrijven en zal een 
voorstelregistratie doen. Dit heeft als nadeel dat de indruk kan gewekt worden dat het 
voorstel effectief van de onderzoeksequipe komt. 
Het voorstel wordt ten laatste gemaild naar alle werkgroepleden op 15 mei. 
 
Het doel is deze gegevens te bekijken op vlak van semantiek, taal en niet op niveau 
van zorgzwaarte. 
 
Agenda 
 
De vergadering van 6 mei wordt geannuleerd en wordt vervangen door het 
organiseren van twee vergaderingen gedurende de volledige dag op 20 mei en 3 juni.  
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Verslag vergadering actualisatie werkgroep SP diensten 
20 mei 2003 
 
Aanwezig: 
 
Onderzoeksequipe: Koen Van Den Heede en Olivier Thonon 
 
Administratie: Brigitte de Maerteleire,Christophe Verhaeghe 
 
Leden: E. Lafosse, H. Brouwers, C. Verplancke, C. Hennissen, I. Eraly, G. Vilain, S. 
Kinon, C. Manise, W. Goethals, L. Englebert, S. Vandeperre, F. Broekaert, H. 
Vanspitael, S. Arts 
 
Afwezig administratie: Guy Dargent 
 
Afwezig leden: N. Dabe 
 
 
Goedkeuring vorig verslag 
 
*In de franse versie van het verslag wordt op pg. 3 onder klasse b vermeld : ‘un score 
3 ne représente pas, par définition, des soins plus lourds qu’un score 4’, uiteraard 
moeten de scores omgekeerd worden. 
 
*Op pg. 8 wordt vermeld dat : ‘Koen Vandenheede transcrira de façon plus détaillée 
les résultats et formulera une proposition d’enregistrement.  Cela a le désavantage de 
donner l’impression que la proposition émane de l’équipe de chercheurs.’ Koen heeft 
dit duidelijk verwoord in de vorige vergadering dat de voostellen in het 
werkdocument van de onderzoeksequipe komen en dus geen  voorstellen van de 
werkgroep zijn. Dit gegeven moet echter niet als negatief beschouwd worden. De 
voorstellen in het werkdocument dienen vandaag  besproken te worden.  
 
*Om de laatste pg. staat vermeld dat : ‘Het doel is deze gegevens te bekijken op vlak 
van semantiek, taal en niet op niveau van zorgzwaarte.’  Koen bedoelde dat naast 
semantiek ook de zorgzwaarte zal bekeken worden. 

 
Bespreking van de domeinen I en IV 
 
Vandaag worden de domeinen I en IV besproken, op de volgende vergadering zullen 
de overige domeinen aanbod komen en zal er feedback gegeven worden over de 
resultaten van de andere werkgroepen. Aan de hand van slides (copies) wordt de 
werkwijze van de actualisatie nog eens overlopen. De NIC kent 6 domeinen, 26 
klassen (de equipe heeft de twee laatste klassen samengenomen) en 433 interventies. 
Deze gegevens kunnen zowel algemeen als in detail bekeken worden. De details 
zullen een specifiek beeld per zorgprogramma kunnen geven, terwijl op het niveau 
van de klassen een vergelijking mogelijk zal zijn tussen de verschillende 
verpleegeenheden. De equipe denkt aan de invoering van een flexibelsysteem van 
(minimale) scoremogelijkheden per klasse. Dit in tegenstelling met de huidige set van 
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23 items. In eerste instantie zal men starten met een papierenregistratie, met bv. een 
apart gekleurd blad voor de basismodule en een ander gekleurd blad voor de 
specifieke module. Naar de toekomst toe zal men een electronische versie voorzien. 
De basismodule moet zo ruim mogelijk opgevat worden voor de 6 zorgprogramma’s 
en de supplementaire module moet eerder beperkt worden (deze module moet echt de 
specificiteit van elk zorgprogramma duiden). Feedback kan gebeuren op niveau van 
de klassen. Op maandag 26/5 zal het werkdocument klaar zijn over de vier andere 
domeinen en zal dit doorgemaild worden naar de leden. Gezien er maar drie dagen 
zijn tussen de volgende vergadering van 3/6 en de vergadering van 6/6 waar de 
nieuwe MVG zal voorgesteld worden, zal de equipe geen tijd hebben om alle 
voorstellen te verwerken. Na deze twee vergaderingen zal de equipe een voorstel tot 
proefregistratie formuleren. De derde week van september zal dit aan alle 
ziekenhuizen voorgesteld worden. Elk ziekenhuis zal zich tot eind september kunnen 
kandidaat stellen om aan de proefregistratie deel te nemen. De selectie van de 
ziekenhuizen zal begin oktober gebeuren. In totaal zullen 12 ziekenhuizen 
geselecteerd worden : 5 Vlaamse, 5 Waalse en 2 Brusselse ziekenhuizen. Na een 
opleiding in oktober zal de eerste proefregistratie van start kunnen gaan in december 
(gelijktijdig met de bestaande MVG registratie). Een tweede proefregistratie zal 
doorgaan in maart 2004. Vlaamse ziekenhuizen zullen begeleid worden door KUL 
Leuven, Waalse door CHU te Liège en de Brusselse ziekenhuizen door beide 
onderzoeksequipes.  
 
Opm. : zal de PATHOS  registratie gekoppeld worden met MVG? 
Antw. Koen : dit zal niet tijdens de proefregistratie gebeuren, later kan gekeken 
worden of dit zinvol en mogelijk is 
 
2a : Bespreking domein I Zorg bij de elementair fysiologische functies : klasse A 
(bevorderen van activiteiten en lichaamsbeweging) 
 
Deze klasse werd oorspronkelijk niet weerhouden door de werkgroep. De vraag wordt 
gesteld of men deze klasse dient te behouden en indien ja, of men het onderscheid 
moet behouden tussen niet gestructureerde en gestructureerde lichamelijke 
oefeningen.   
 
Opmerkingen van de leden omtrent de keuzemogelijkheden : 
 
*de activiteiten vermeld in klasse A komen in de revalidatiesector wel voor 
*in het WE valt de continuïteit van ergo/kine weg 
*het doorleren wordt verder gezet door een verpleegkundige 
*deze activiteiten worden inderdaad door een verpleegkundige gedaan, maar moet het 
daarom geregistreerd worden? 
*deze klasse werd niet weerhouden omdat we op het ogenblik dat de klassen moesten 
aanduid worden, we nog geen duidelijke uitleg gekregen hadden 
*men kan klasse A behouden met uitsluiting van klasse C 
*indien men de niet gestructureerde lichamelijke oefeningen weerhoudt, hoe kunnen 
die dan gevalideerd worden, hoe kan men deze activiteit bewijzen bij een 
auditbezoek? 
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*het item zelfstandigheidstraining is geïntegreerd geworden in verschillende andere 
items, bij klasse A gaat het echt over lichamelijke oefeningen 
*kan klasse A niet verwerkt worden in het item mobiliteit? Antwoord van Koen : 
Beide klassen zullen elkaar waarschijnlijk overlappen 
*klasse A dient duidelijker omschreven te worden (scherpe omlijning), het staat los 
van mobiliteit en dient geïllustreerd te worden met voorbeelden 
*op Sp-psychogeriatrie worden er meer niet gestructureerde lichamelijke oefeningen 
gedaan door de verpleegkundige 
*wat wordt bedoeld met ‘revalidatieschema’? antwoord van Koen : een 
revalidatieschema wordt gemaakt door een multidisciplinair team en de doelstellingen 
worden gepland 
*als men te veel regels oplegt, dan zullen veel spontane activiteiten niet geregistreerd 
worden 
 
Antwoord van Koen : volgens mij wordt deze klasse beter weerhouden want zij geeft 
een ruimer beeld van de verpleegkundige activiteit 
 
Opmerkingen van de leden omtrent de scoremogelijkheden : 
 
*geen minuten noteren, wel ja/neen en de frequentie 
*alleen de oefeningen die het meest gebeuren noteren 
*naar kwaliteit van zorg biedt de registratie van minuten meer bij dan de frequentie 
*frequentie zegt niets over de intensiteit van de oefening 
*de frequentie tellen van die activiteiten die veel tijd in beslag nemen 
*meer of minder dan 30 minuten noteren 
 
Antwoord van Koen : de scoremogelijkheid van het noteren in minuten komt op vraag 
van de werkgroep zelf. Er zal nagedacht worden over een andere manier van 
weergave van tijd. 
 
2b : Bespreking domein I : klasse B (zorg voor de uitscheiding) 
 
Opmerkingen van de leden omtrent de keuzemogelijkheden : 
 
*vragen aan een patiënt of hij geurineerd heeft is een fysieke parameter, antwoord van 
Koen : het item fysieke parameter verdwijnt en wordt opgenomen in verschillende 
activiteiten, de items zorg aan uitscheiding en voeding bevatten verschillende 
bestaande MVG items 
*er wordt geen onderscheid gemaakt tussen activiteiten gedaan door 1 
verpleegkundige of door meerdere verpleegkundigen 
*bij uitscheiding is de frequentie belangrijker dan het aantal personen 
*zal de link gemaakt worden met mobiliteit? Indien er 2 verpleegkundigen nodig zijn 
voor mobiliteit dan zijn er meestal ook  2 verpleegkundigen nodig om bv. te sonderen 
*misschien kan men de frequentie vermenigvuldigen met het aantal verpleegkundigen 
*naar werkbelasting toe : staat het vervangen van een luier gelijk aan het vervangen 
van een stomazakje? 
*soms wordt het woord educatie gebruikt, soms training, antwoord van Koen : het 
moet educatie en/of training zijn 
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*kan punt 4.2 geïntegreerd worden in punt 3?, een aantal leden vinden van niet 
*waarom wordt een onderscheid gemaakt tussen via natuurlijke weg en 
incontinentie?, antwoord van Koen : via natuurlijke weg moet vervangen worden door 
continente patiënt 
*op pg. 3, punt b1, moet het woord autonoom weggelaten worden want het gaat alleen 
over een normaal mictiebeleid 
*op pg 6 wordt vermeld dat slechts 1 code kan gescoord worden, wat indien men 
verschillende activiteiten doet? Antwoord van Koen : de hoogste score noteren, de 
meest frequente (frequentie maal aantal verpleegkundigen), is belangrijk om een 
onderscheid te maken tussen een ‘gewone’ sondage en een sondage bij een spastische 
patiënt 
 
Samenvatting klasse B : 
 
-het onderscheid tussen urinaire en faecale uitscheiding blijft behouden 
-training en educatie wordt zonder training en/of educatie of met training en/of 
educatie 
-de niveau’s worden aangehouden 
-scoremogelijkheid wordt uitgebreid met frequentie maal het aantal verpleegkundigen 
-bij de activiteiten : plaatsen sonde, blaasspoeling en manueel verwijderen van 
faecalomen, wordt de frequentie als scoremogelijkheid niet genoteerd 
-bij de andere activiteiten wordt vermeld : training ja/nee en de frequentie 
-voor de activiteit ‘instilleren’ moet nog bepaald worden bij welke activiteit dit kan 
ondergebracht worden 
 
2c : Bespreking domein I : klasse C (zorg bij immobiliteit) 
 
Opmerkingen van de leden omtrent de keuzemogelijkheden : 
 
*op pg. 11 wordt onder punt b. vermeld : ‘vervoer,verplaatsen’, bedoeld men hiermee 
in de kamer of buiten de kamer? 
*wat is het verschil tussen verplaatsen/installeren/vervoer/transfert? Waar trekt men 
de grens? Antwoord van enkele leden : binnen de kamer spreekt men van installeren 
en buiten de kamer spreekt men van verplaatsen (vervoer). 
*wordt met ‘een ondersteunend hulpmiddel’ ook de hulp bij het inbrengen van oog-
,gehoor- en tandprothese hier ook onder bedoeld? Antwoord van Koen : enkel 
spalken, tractie, gipsverband,orthese, prothese, corset en externe fixator komen in 
aanmerking. 
 
Koen stelt voor om de benaming van klasse C nog te veranderen 
 
Opmerkingen van de leden omtrent de scoremogelijkheden : 
 
*de term autonoom dient verwijderd te worden bij installatie 
*bij gedeeltelijke hulp moet ook melding gemaakt worden van ‘door hulp van 1 of 
twee (meerdere) verpleegkundigen 
 
2d : Bespreking domein I : klasse D (zorg voor de voeding) 
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Opmerkingen van de leden omtrent de keuzemogelijkheden : 
 
*opm. van Koen : gegevens over kunstmatige voeding kunnen volledig uit de MKG 
registratie gehaald worden. Tijdens de proefregistratie nieuwe MVG zal dit toch 
opgevraagd worden om te controleren hoe betrouwbaar de MKG registratie is. 
*het inbrengen van een maagsonde bv. postoperatief (zonder de bedoeling van 
voedseltoediening) wordt niet geregistreerd. Antwoord van Koen : misschien kunnen 
we dit bij de exclusiecriteria plaatsen. 
 
Opmerkingen van de leden omtrent de scoremogelijkheden : 
 
*op pg. 15, punt 4, moet onder volledige hulp alleen de –en- weerhouden worden ipv. 
en/of 
*de omschrijving ‘helpen met eten en drinken’ mag blijven 
 
2e : Bespreking domein I : klasse E (bevorderen van lichamelijk comfort) 
 
Opmerkingen van de leden omtrent de keuzemogelijkheden : 
 
*Opm. van Koen : de benaming van klasse E blijft behouden, maar alleen de 
interventie pijnbestrijding werd weerhouden   
 
Opmerkingen van de leden omtrent de scoremogelijkheden : 
 
*de scoremogelijkheden zijn te beperkt, er zijn verschillende fasen in pijnbestrijding 
*het exclusiecriteria ‘toepassing van warmte, koude’ moet verwijderd worden, dit is 
een inclusiecriteria 
*is pijnbestrijding specifiek voor Sp ? Antwoord van Koen : dit is afhankelijk of er al 
dan niet een pijnbeleid is (dwz. anamnese, gebruik pijnschaal,…), deze registratie is 
belangrijk om de palliatieve afdelingen te onderscheiden. Koen zal meer uitleg vragen 
over dit onderwerp aan specialisten pijnbestrijding werkzaam in het KUL. 
 
2f : Bespreking domein I : klasse F (ondersteunen van de persoonlijke zorg) 
 
Opmerkingen van de leden omtrent de keuzemogelijkheden : 
 
*verschil tussen dag- en nachtkledij wordt beter weggelaten 
*patiënten met wegloopgedrag krijgen enkel een pyjama aan 
*minder begoede patiënten hebben dikwijls geen propere kledij bij en worden dan 
gekleed met een hemd of pyjama van het ziekenhuis 
*vraag van Koen : draagt dagkledij bij tot het zelfbeeld van de patiënt? Ja, dus blijft 
dagkledij behouden. Onder punt c. zorg mbt. zelfbeeld horen ook volgende 
activiteiten : maquilage, aandoen van juwelen, pruik,… 
Een ander vb. van bijzondere mondzorg is de preventieve en curatieve zorg bij een 
patiënt met een verhoogd risico bv. bij slikstoornissen. 
 
2g : Bespreking domein IV Veiligheid : klasse U (omgaan met crisissituaties) 
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De keuzemogelijkheden ‘reanimatie’ en ‘eerste hulp verlenen’ worden niet 
weerhouden. 
 
2h : Bespreking domein IV : klasse V (risicobestrijding) 
 
a. Decubituspreventie 
 
Opmerkingen van de leden omtrent de keuzemogelijkheden : 
 
*opm. van Koen : integenstelling met de bestaande MVG registratie wordt nu ook het 
preventief materiaal in aanmerking genomen 
*dit item behouden in klasse V ? Antwoord van Koen : de decubituspreventie hoort in 
klasse V en de curatieve behandeling van decubituswonden hoort in klasse L. 
*het gebruik van decubitusschalen wordt door een aantal onderzoekers in twijfel 
getrokken (oa. T. Defloor). Ervaring en competentie van de verpleegkundige worden 
als belangrijk(er) ervaren. Antwoord van Koen : een decubitusschaal kan men blijven 
invullen maar wordt niet verplicht gemaakt. 
*het aspect educatie ontbreekt (bv. zelfinspectie, uitleg over voeding,…) 
 
Samenvatting klasse V : 
 
-het gebruik van een decubitusschaal is geen noodzakelijke voorwaarde tot registratie 
-het educatieve aspect zal opgenomen worden binnen de keuzemogelijkheden 
-in het verpleegdossier moet wel vermeld worden of een patiënt een risico heeft op 
decubitus als men dit item wenst te registreren 
 
Opmerkingen van de leden omtrent de scoremogelijkheden : 
 
*het gebruik van antidecubitusmateriaal maakt dat de frequentie van wisselhouding 
anders kan zijn. Antwoord van Koen : beiden kunnen gescoord worden (gebruik van 
materiaal en de frequentie van de wisselhouding). Alleen indien de patiënt een risico 
op decubitus heeft dan kan men het gebruik van materiaal aanduiden. 
 
b. Bewaking van vitale parameters 
 
*opm. van Koen : bij continue monitoring geldt alleen de score genoteerd in het 
verpleegdossier (een print geldt als 1 score). 
 
 
c. Surveillance 
 
Dit item wordt niet weerhouden. 
 
d. Isolatie 
 
Opmerkingen van de leden omtrent de keuzemogelijkheden : 
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*men heeft een besmette patiënt die verward is, de verwarring zal een effect hebben 
op alle andere activiteiten, Antwoord van Koen : bij de verwerking van de gegevens 
zal men daar rekening met houden en eventueel werken met een multiplicatoreffect 
*het aspect educatie wordt niet vermeld. Antwoord van Koen : dit wordt in het item 
informatie aan de patiënt, procedure en behandeling opgenomen 
*educatie hoort bij het item isolatie, automatisch wordt de patiënt geïnformeerd 
 
e. Desoriëntatiezorg en beschermingsmaatregelen : 
 
Opmerkingen van de leden omtrent de keuzemogelijkheden : 
 
*is de opsplitsing tussen afdelingsgebonden maatregelen en plaatsen van bv. 
armbandjes noodzakelijk? 
*niet alle patiënten op een gesloten afdeling vertonen wegloopgedrag, moeten we dan 
alle patiënten scoren? Antwoord van Koen : alleen patiënten die een risico op 
weglopen vertonen en waar dit genoteerd wordt in het verpleegdossier worden 
geregistreerd. De aandacht moet voornamelijk gaan naar de maatregelen die de 
verpleging dient te nemen en minder naar het gebruikte materiaal. 
 
Agenda 
 
De volgende vergadering gaat door op dinsdag 3/6 in zaal 507-508, van 10u tot 16u. 
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Verslag MVG actualisatie MVG werkgroep SP-diensten 
3 juni 2003 
 
Aanwezig: 
 
Onderzoeksequipe: Koen Van Den Heede 
 
Administratie: Christophe Verhaeghe, Brigitte Demaerteleire, Alain Dejace 
 
Leden: E. Lafosse, H. Brouwers, C. Verplancke, C. Hennissen, I. Eraly, G. Vilain, S. 
Kinon, C. Manise, W. Goethals, L. Englebert, S. Vandeperre, F. Broekaert, H. 
Vanspitael 
 
Afwezig: N. Dabe, S. Arts 
 
Agenda 
 

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering dd. 20 mei 2003 
2. Bespreking domeinen 2,3,5 en 6 
3. Diversen 

 
1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering dd. 20 mei 2003 

 
Het wordt betreurd dat het verslag van 20 mei 2003 momenteel nog niet in het Frans 
beschikbaar is. Dit was te wijten aan de werkdruk ter voorbereiding van 6 juni bij de 
vertaaldienst. 
 
Opmerking : 
Er is de vrees dat reeds alles vooraf is beslist. Er wordt als voorbeeld aangehaald dat 
« de fysische parameters zullen verdwijnen ». Wie heeft dit beslist? 
 
Antwoord : Uit de eerste golf van werkgroepen is gebleken dat het item fysische 
parameters zal verdwijnen als item op zich maar wel terug te vinden zullen zijn in 
domein II. 
 
Opmerking : 
Waarom werd er geen feedback gegeven wat in andere werkgroepen werd beslist ? 
 
Antwoord : 
Op 6 juni zal er een eerste overzicht geboden van het werk van de 6 werkgroepen. 
Verder zal een cd-rom bezorgd worden met alle verslagen en presentaties van de 6 
werkgroepen. 
 
AEP en staffing werd niet besproken in de werkgroep SP-diensten. Informatie wordt 
hierover doorgemaild aan de werkgroepleden. 
 
Opmerking : 
Wordt op 6 juni 2003 een voorstel tot registratie geformuleerd ? 
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Antwoord : 
Neen, dit is wel het geval op een studiedag in de loop van de derde week van 
september. Het is niet de bedoeling om op 6 juni tot een consensus te komen, iedereen 
kan opmerkingen bezorgen aan de onderzoeksequipe. 
 
Opmerking : 
Was het niet de bedoeling een aparte registratie te bekomen voor de SP-diensten ? 
 
Antwoord :  
Neen, het doel is te komen tot 1 registratieinstrument met een deel 
gemeenschappelijke zaken en een aantal specifieke items. Het zal een flexibele lijst 
zijn met meer keuzemogelijkheden. De SP-diensten moeten afspreken welke 
mogelijkheden zullen ingevuld worden. 
Voorheen was het idee te komen tot ongeveer 10 vaste items en 10 variabele items, 
terwijl nu een flexibele lijst. 
 
Opmerking :  
De registratie zal uitgebreider worden ? 
 
Antwoord : 
Neen, de registratie zal beperkt zijn maar inhoudelijk worden de mogelijkheden wel 
uitgebreid. 
Het betrof vandaag 3 juni 2003 de voorlopig laatste vergadering. Na de testfase 
worden de verschillende werkgroepen teruggeroepen om de resultaten van de testfase 
te bespreken. In tussentijd wordt er contact gehouden via email. 
De concrete planning wordt aanstaande vrijdag vermeld. 
 
2. Bespreking domeinen 2,3,5 en 6 
 
Domein 2 
 

Klasse G : zorg voor de elektrolytenbalans en het zuur-base evenwicht 
 
G100 & G200 : mogelijkheid om beiden te scoren 
G110 & G120 : slechts 1 score mogelijk 
 

Koen Vandenheede 
G100 moet nog verder uitgewerkt worden. Zijn er suggesties? 
 
Antwoord 
Als de werkgroep IZ dit verder uitwerkt, dan zal dit voor de werkgroep SP ook goed 
zijn. De deelnemer wil weten wat de werkgroep IZ voorstelt. 
 

Koen Vandenheede 
Is er een specifiek voorstel vanuit de werkgroep SP ? 
 
Geen opmerkingen 
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Besluit  
 
G100 : frequentie optellen 
G200 : meest frequente scoren 
 
Klasse H : zorg bij geneesmiddelengebruik 
 
 
H100 : Is het de bedoeling om elke pil te tellen ? Neen. Misschien kan het nuttig zijn 
om na te gaan of er groepen gemaakt kunnen worden van het aantal pillen (bv tussen 
2 en 4 pillen, meer dan 15 pillen, …) Het toezicht is hierbij heel belangrijk. 
 
 
De toestand van de patiënt weegt meer op de werkbelasting, anderzijds is dit even 
belangrijk als de hoeveelheid medicatie. 
 
Eventueel kan men een grens bepalen voor voorkomen van multipharmacologie, maar 
dit betekent wel dat je moet de hoeveelheid medicatie moet tellen. 
 
Suggestie is om de toedieninsmomenten te tellen. 
 
 
Klasse I : neurologische zorg 
 
Dit is niet relevant voor SP-diensten. 
 
 
Klasse J : peri-operatiore zorg 
 
Dit wordt nog verder uitgeschreven maar moet niet gescoord worden gezien dit 
gehaald kan worden uit de koppeling MVG-MKG. 
 
 
Klasse K : zorg voor ademhaling 
 
 
Deze klasse kan nog verder worden uitgewerkt.  
 
Aspireren kan bijvoorbeeld gecatologeerd worden onder K200. 
De notitie van frequentie kan achterwege gelaten worden en vervangen worden door 
aan- of afwezigheid van de hulp, verder zijn de condities belangrijk (bv met 2 
personen werken) 
 
Het toedienen van zuurstoftherapie is belangrijk indien er voorgaandelijke condities in 
gebouwd worden, met het oog op verschillende eenheden te differentiëren. 
 
Er wordt gevraagd om aandacht te hebben voor het educatieaspect binnen deze zorg. 
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Samenvattend voor de klasse ; 
 
*zuurstoftherapie behouden mits voorwaarden om pulmonaire verpleegeenheden te 
onderscheiden 
*K300 wordt aspiratie met vermelding van frequentie en aantal verpleegkundigen 
*K200 wordt K210,220, 230 : geen frequentievermelding, wel ja/neen 
*educatieaspect in vervatten 
 
 
Klasse L : huid- en wondverzorging 
 
Het huidige onderscheid tussen chirurgische en traumatische wondzorg is niet zo 
eenvoudig en belangrijk.  
 
Suggesties worden gevraagd om dit te hervormen. 
 
Er wordt gesuggereerd om voor decubituszorg de biomed classificatie te gebruiken. 
Voor andere types wondzorg kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
basiswondzorg en gecompliceerde wondzorg, met telkens de vermelding van de 
frequentie. 
 
Voor deze klasse wordt nog het advies gevraagd aan wondspecialisten. 
 
 
Klasse M : temperatuurregeling 
 
M110 : er wordt gesuggereerd om ‘bloed’ te vervangen door haemoculturen en de 
frequentie te scoren. 
 
 
Klasse N : bevordering weefseldoorbloeding 
 
Met betrekking tot deze klasse zijn er nog een aantal vragen/suggesties en moet deze 
klasse nog verder uitgewerkt worden. 
 
Suggesties/opmerkingen : 
-N300 moet het ook het plaatsen van infusen omvatten 
-aantal lijnen of aantal toedieningen nemen ? 
-SC-infusen ? Enkel nemen als het doel vocht toe te dienen 
-morfinepomp ? medicatie tellen bij de klasse H 
-afstappen van het principe dat het infuus 24h aanwezig moet zijn 
-N300 : IV toegangspoorten uitsluiten 
-waarom klasse N niet overbrengen in klasse H ? Zorg voor infuus uitsluiten bij de 
klasse H (exclusiecriteria) 
-transfusie vraagt specifieke eisen (exclusie in klasse H) 
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domein 5 : gezin en familie 
 
Klasse W : zorg rondom geboorte  
 
Niet relevant voor SP-diensten 
 
Klasse X :  zorg voor gezin en familie 
 
Voor de deelnemers is de definitie niet duidelijk genoeg en wordt gevraag om dit te 
herformuleren. 
 
Moet de graad van participatie vermeld worden ? 
 
De particpatie kan vervuld worden door familie of een significante andere met en 
zonder rooming-in. 
 
 
Domein 6 : gezondheidszorgbeleid 
 
Klasse Y :  bemiddeling in de zorg 
 
Dit heeft als doel de registratie mogelijk te maken voor het inroepen van een tolk. 
 
Geen suggesties/opmerkingen 
 
 
Klasse Z : beheer van zorgvoorzieningen en informatiebeheer 
 
Z100 : de ondersteuning moet gebeuren door een verpleegkundige, bv. helpen van de 
patiënt bij het uitkleden voor een doktersauscultatie kan in dit geval geregistreerd 
worden, het louter meegaan op zaalronde met de dokter wordt geexcludeerd. 
 
De Franstalige definitie is niet duidelijk, de Nederlandstalige is de correcte. 
Tenslotte wordt de vraag gesteld om de registratie hiervan, in de juiste klasse zit. Dit 
wordt nagegaan. 
 
 
Z200 : Het georganiseerd multi-discipliniair overleg moet vooraf gepland zijn met 
duidelijke doelstellingen. Het overleg moet bestaan uit tenminste 3 disciplines. 
 
Huisbezoeken voor registratie onder Z300 kan enkel als de betrokken patiënt reeds 
gehospitaliseerd is. 
 
Zowel Z200 als Z300 worden als zinvol beschouwd in het kader van 
ontslagvoorbereiding. 
 
In het zorgprogramma geriatrie wordt melding gemaakt van interne en externe liaison. 
Koen kijkt de gevolgen hiervan na. 
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Domein 3 : gedrag 
 
Klasse O : gedragstherapie 
 
Momenteel wordt de activiteit vermeld maar het resultaat wordt niet altijd genoteerd. 
Het steeds moeten noteren van resultaten werkt te restrictief. 
 
Het probleem is echter ook anders, welke van de activiteiten mogen gescoord als ze 
door bepaalde personeelsleden worden uitgevoerd. Bv. activiteiten georganiseerd door 
een ergotherapeute verbonden aan de eenheid kunnen gescoord worden. 
Ieder ziekenhuis is verschillend georganiseerd.  De suggestie werd gedaan om 1 maal 
per jaar een jaarlijkse registratie te organiseren naar de organisatie van het ziekenhuis. 
Aldus kan er een omslagsleutel berekend worden voor diensten ten behoeve van 
patiënten (patiëntenvervoer, spelbegeleiding, …) en aangevuld worden met de 
gegevens uit gewone verpleegkundige equipe. 
 
 
De ondersteuning bij middelenmisbruik wordt algemeen als te restrictief beschouwd 
(‘stoppen’). Het voorstel wordt gedaan om dit te wijzigen naar ‘zorg in 
middelenmisbruik’ met het volgend onderscheid : 
 
• 310 : alcohol 
• 320 : drugs 
• 330 : roken 
 
 
gedragsactieplan uitwerken met een patiënt 
Het plan wordt soms opgemaakt door een ander personeelslid maar de 
verpleegkundige volgt dit op en rapporteert. 
Rond dit item is er een tweezijdig gevoel, enerzijds relevant voor SP-diensten maar 
anderzijds te vaag. 
Dit moet verduidelijkt worden om te kunnen weerhouden. 
 
Zorg met betrekking tot zelfmutilatie 
De suggestie wordt gedaan om dit te veranderen in suicidepreventie. 
 
 
Klasse P : cognitieve therapie 
 
geen opmerkingen 
 
 
Klasse Q : bevorderen van de communicatie 
 
Er moet steeds instructie gegeven worden aan de patiënt, gewoon een bril geven is 
niet genoeg 
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Klasse R :  ondersteunen bij probleemhantering 
 
R100 : basis emotionele ondersteuning : geen verslag nodig 
R300 : gerichte emotionele ondersteuning i.f.v. therapie en ziekte (verslag is 
noodzakelijk) 
Hierbij werd de opmerking gemaakt dat de scoremogelijkheid te beperkt is, het 
rouwproces kan reeds gestart zijn voor het overlijden. Het item stervensbegeleiding is 
niet weerhouden gezien dit meer betreft rond omgaan met verlies. 
 
Voor R400 (spirituele/godsdienstige begeleiding) wordt voorgesteld dit te hernemen 
in een andere keuzemogelijkheid. 
 
 
Klasse S : patiëntenvoorlichting 
 
Voor de S110 en S120 wordt geadviseerd om enkel het ziekteproces te weerhouden. 
Bij de voorlichting procedure/operatie worden ook de onderzoeken bedoeld, dit zal 
worden toegevoegd. 
 
Klasse T : bevorderen van het psychisch welbevinden 
 
De term psychologische technieken zijn moeilijk te definiëren. Verder zijn deze 
achteraf moeilijk te controleren, tenzij met veelvuldige verslaggevingen. 
 
 
3. diversen 
 
Als afsluiting van deze werkgroepvergadering wordt een overzicht gegeven van AEP, 
staffing en organisatievariabelen en de gebruiksmogelijkheden hiervan voor de 
minimale verpleegkundige gegevens. 
 
AEP is een instrument om een verblijf binnen een ziekenhuis te verrechtvaardigen. 
Het doel van het gebruik van AEP binnen de MVG-actualisatie is indicatoren van 
‘verantwoord verblijf’ te halen uit MVG/MKG. 
 
Voor de staffing kijkt men naar de kwalificatiegraad en het aantal verpleegkundigen 
en naar de outcome van de zorg. Dit wordt bekomen uit de MKG. Uit onderzoek 
blijkt dat hoe meer personen en hoe beter de organisatie, hoe minder adverse outcome 
en hoe beter de kwaliteit van de zorg. 
 
Naast de staffingvariabelen zal men ook 1 maal per jaar organisatievariabelen (HRM, 
absenteïsme, …) opvragen. 
Aan de deelnemers worden suggesties gevraagd naar nog andere 
organisatievariabelen.  
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BIJLAGE 5. Samenstelling Begeleidingscommissie 
 
Iris hopitaux 
Mme. Cécile Fontaine 
Dejonckerstraat 46 
1060 Brussel 
 
Hôpital du Bois de lé’Abbaye et de Hesbaye 
Mr. Hasard Daniel 
Rue Laplace 40 
4100 Seraing 
 
CHU Brugmann 
Mme. Louis Jacqueline 
Place A. Van Gehuchten 4 
1020 Bruxelles 
 
CHU Tivoli 
Mr André le Maire 
Avenue Max Buset 64 
7100 La Louvière 
 
Anne Delvaux 
Analyste-statisticien 
SPF Santé Publique, sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
Organisation des Etablissements de Soins 
 
Mr. Ruelle Yvan 
Rue d’Harmigniers 22 
7032 Spiennes 
 
Mr Delvaux Philippe 
Chaussée de Marche 604 
5101 Erpeut 
 
Mme Vincianne Smeesters 
Chaussée de Marche 604 
5101 Erpeut 
 
Prof. Dr. A. Vleugels 
Director 
Centre for Health Services and Nursing Research 
Catholic University Leuven 
Kapucijnenvoer 35 
3000 Leuven 
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UZ Antwerpen 
Mevr. Nancy Van Genechten 
Wilrijkstraat 10 
2610 Edegem 
 
AZ VUB  
Mevr. Deleye Arlette 
Loonbeeklaan 101 
1090 Jette 
 
CHU St. Pierre 
Mme. patricia Kirkove 
Rue Haute 322 
1000 Brussel-1 
 
Sint-Vincentiusziekenhuis v.z.w. 
Mevr. Frieda Ghekiere 
Schutterijstraat 34 
9800 Deinze 
 
Ministère de la Région Walonne 
Direction générale de l’action sociale et de la santé 
Direction de la santé curative 
Mr. Jacques Moyaux 
Vavenue Bovesse 100 
5100 Namur 
 
Association Francophone d’Institutions de Santé 
Mr. Colette Jacob 
Rue Saint-Jean 32 
1000 Bruxelles 
 
AS Maria Middelares Sint-Jozef 
Mr Colpaert Luk 
Kortrijksesteenweg 1026 
9000 Gent 
 
AZ Sint Jan AV 
Dr. Dirk Bernard 
Ruddershove 10 
8000 Brugge 
 
NVKVV 
Dhr. B. Beke 
St. Mauritiuslaan 13 
2950 Kapellen 
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NVKVV 
Dhr. Michel Foulon 
Vergote Square 43 
1030 Brussel 
 
Mr. Cyrus Etemadi 
Rue du Chêne 11 
7870 Lens 
 
Dhr. Geert Briers 
Vlaamse Gemeenschap 
Adm. Gezondheidszorg 
Afd. Verzorgingsvoorzieningen (4de verd.) 
Markusstraat 1 
1000 Brussel 
 
Dhr. Marc Van STeertegem 
Koolstraat 35 
1000 Brussel 
 
St- Elisabethziekenhuis Turnhout 
Dhr. Geert Debbaut 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommiessie van Brussel-Hoofdstad 
Mevr. Verhaegen Sophie 
Louizalaan 183 
1050 Brussel 
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BIJLAGE 6. AEP-Formulier 
 

Date de l’enregistrement (jj/mm/aaaa): 
Service : 
Indice : 
Spécialité : 
 
Numéro de séjour : 
Date d’admission (jj/mm/aaaa): 
Date de naissance (mm/aaaa) : 
Sexe :     M /  F  

 
 
 
 

ETIQUETTE 

 
Entrée :  urgence   programmée
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N° Intitulés  
X0 Le patient retourne ce jour  
N° Intitulés des critères liés à l’activité médicale  
A1 Intervention chirurgicale ce jour  

nécessitant :    une anesthésie générale ou régionale,  
                   ou l'utilisation de matériel ou de services seulement 
disponibles à 
                        l'hôpital.    

 

A2 Consultation ou bilan préopératoire extraordinaire requis par 
l’intervention du lendemain  
et nécessitant impérativement la surveillance du patient. 

 
A3 Cathétérisme cardiaque ce jour  
A4 Angiographie ce jour autre que A3  
A5-A6 Procédure diagnostique invasive ce jour , autre que A1 A4,  

                nécessitant   un contrôle 
                et  une observation clinique 
Laquelle : -------------------------------------------------------------------------
-- 

 

A7 N’importe quel examen ou test  
nécessitant un contrôle et une surveillance nutritionnels ou  
diététiques stricts 

 
A8 Prescription d’un traitement 

nécessitant un ajustement  fréquent des doses sous supervision  
médicale    directe  
ou faisant craindre une réaction toxique. 

 
A9  Patient nécessitant une surveillance clinique effectuée par un 

médecin au moins 3X/jour.  
A10 Premier jour, post-opératoire ou post-traitement à haut potentiel 

de risque  
 1)après une intervention chirurgicale  
 2)après un cathétérisme cardiaque  
 3)après une angiographie  
 4)après une procédure invasive  

N° Intitulés des critères liés à l’activité de nursing  
B11 Soins respiratoires:assistance respiratoire continue ou intermittente ( au 

moins 3 fois/jour) .  
B12  Perfusion IV (continue, intermittente,  alimentation parentérale, voie 

centrale, injection médicamenteuse) ou épidurale ou artère.  
B13  Evaluation des fonctions vitales au moins toutes les 2h. 

pendant au min 8h.  
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B15 Equilibre hydro-électrolytique, balance entrée-sortie sur  24h.  
B16 Soins de plaie opératoire ou post traumatique majeure  

ou présence de drains,  
y compris la  surveillance du site opératoire au moins 3X/Jour 
( hormis sonde gastrique et sonde vésicale à demeure) 

 
B17 Surveillance infirmière rapprochée de l’état clinique du patient 

sur prescription médicale, au moins 3X/jour.  
B18 Mesures d’isolement pour la prévention de la contamination  

 
N° Intitulés des critères liés à l’état du patient  

C18 Absence de transit ou rétention urinaire dans les dernières 24h,  
non-imputable à un dérèglement neurologique et nécessitant   des 
soins cliniques aigus   

C19 Transfusion nécessaire  suite à la perte de sang dans les dernières 
48h et nécessitant une intervention thérapeutique aiguë.  

C20 Arythmie, 
mise en évidence par ECG ou holter 
avec répercussions hémodynamiques 
et nécessitant la surveillance de paramètres au moins 3X/jour. 

 

C201 Présence d’ischémie aiguë dans les dernières 48h  
mise en évidence par ECG.  

C21 Température persistante (axil.>38°C ou >38.8° rectale ou auriculaire 
)dans les dernières 48h, survenue en cours d’hospitalisation (admis pour 
une autre raison que l’hyperthermie) ou depuis plus de 5 jours avant 
l’admission. 

 

C22- 
C23- 
C25 

Dysfonctionnement  aigu ou à progression rapide, qui handicape 
sérieusement le patient  
et nécessite son hospitalisation  

 

                    
                 1. sensoriel  

                  2. moteur  
                  3. métabolique  
 4. état confusionnel, inconscience ou désorientation 

d’installation                                                                          
récente, non lié à un état d’ébriété.  

 

                  5. Coma d’au moins 1h dans les dernières 48h  
C24 Problèmes hématologiques aigus  

nécessitant une intervention diagnostique ou thérapeutique ce jour 
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A remplir uniquement le jour de l’admission à l’hôpital. 
N° Intitulés  

AD1 Fréquence du pouls inférieure à 50/min ou supérieure à 140/min  
AD2 Pression artérielle systolique<90 ou >200 mm Hg ou pression 

artérielle diastolique<60 ou >120 mm Hg  
AD3 Troubles  sévères électrolytiques ou des gaz sanguins :   
 Na<123 ou >156mEq/l  
 K<2.5 ou >6.0 mEq/l  
 HCO3<20 ou >36mEq/l  
 pH artériel<7.3 ou >7.45  
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 A remplir si aucun critère de la section 1 n’est validé 
N° Intitulés  
D1 Patient en attente d’une intervention chirurgicale ou médicale 

nécessitant le bloc opératoire  
 - Abdominale  
 - Cardio-vasculaire  
 - Curiethérapie  
 -  Glandes endocrines  
 - Gynécologique  
 - Maxillo-faciale  
 - Neurochirurgicale  
 - Ophtalmologique  
 - ORL  
 - Orthopédique  
 - Urologique  
 - Autres : …………………………………….  

D2 Patient en attente d’une procédure thérapeutique ou 
diagnostique  
ne nécessitant pas le bloc opératoire 

 
 - Artériographie  
 - Coronarographie ou électrophysiologie   
 - Cystoscopie  
 - Examen ophtalmologique  
 - Echographie   
 - Examen technique ORL  
 - Examen cardiologique non-invasif  
 - Echographie cardiaque ou doppler VX  
 - Fibroscopie pulmonaire/colonoscopie  
 - Gastroscopie  
 - Radiologie conventionnelle   
 - RMN   
 - Scanner   
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 - Scintigraphie  
 - Autres : …………………………………….  
D3 Patient en attente d’avis médical :  
 - Cardiologie  
 - Chirurgie  
 - Dermatologie  
 - Endocrinologie  
 - Gastro-entérologie  
 - Gynécologie  
 - Néphrologie  
 - Neurologie  
 - Ophtalmologie  
 - Physiothérapie  
 - Pneumologie  
 - Psychologie, Psychiatrie  
  

-Autres : …………………………………….  
D4 Examen ou intervention aurait pu avoir lieu ce jour mais…  
 1.Patient refuse l’examen ou l’intervention  
 2.Examen non demandé à temps par le service  
 3.Demande écrite refusée car non complète  
 4.Mauvaise préparation du malade  
 5.Rendez-vous non pris par mauvaise transmission de 

l’information médicale  
 6. Problème de planification du service technique ou de la salle 

d’op  
 7.Structure de soins à domicile non disponible   
 8.Impossibilité pour le plateau technique de prendre ce jour, en 

urgence, un patient hospitalisé.  
 9. Impossibilité de programmer un rendez-vous rapide:   
 - existence d’une liste d’attente .  
 - examen réalisé seulement certains jours.  
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 10. En raison d’une non disponibilité des produits 
consommables, produits , médicaments nécessaires à 
l’intervention ou examen 

 

 11. Autres : …………………………………….  
D5 Patient en attente de résultats d’un examen :  
 1. Anatomopathologie   
 2. Cardiologie  
 3. Chirurgie   
 4. Dermatologie  
 5. Endocrinologie   
 6. Gastro-entérologie  
 7. Gynécologie  
 8. IRM   
 9. Laboratoire  
 10. Néphrologie  
 11. Neurologie  
 12. Ophtalmologie  
 13. Pneumologie  
 14. Psychologie, Psychiatrie  
 15. Radiologie   
 16. Scanner   
 17. Autre :……………………………………………  
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D6 Le patient pourrait sortir, mais sa sortie est retardée car :  
 - Le médecin responsable a pris la décision trop tardivement.  
 - Pas d’accord entre les différents traitements médicaux.  
 - Les papiers de sortie non encore rédigés. 

  

 - Famille insiste pour une prolongation de l’hospitalisation  
 - Moyen de transport non disponible  
D6-1 Retour prévu à DOMICILE  
  - patient refuse de retourner  
 - mais environnement non adapté à son retour   
 - risque pour la continuité des soins ou de non 

observance du traitement  

 - équipement des soins primaires non encore 
disponible  

 - pas de moyens financiers pour soins à domicile.  
 - pas de famille pour le prendre en charge  
 - Autre 

raison :…………………………………………………………. 
 

 

D6-2  Transfert  prévu :    EN MR/MRS  
                                 CONVALESCENCE  
 - Demande de prise en charge trop tardive auprès du 

service social   

 - Prise en charge trop tardive de la part du service social  
 - Attente d’une place malgré procédure établie.  
 - Patient ne peut plus habiter seul mais refuse le 

placement.  

 - Autre raison :…………………………………………..  
D6-3 Autre : ……………………………………………..  
D7 Autre explication de la présence du patient alors que la JH est 

injustifiée: 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………… 
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Si aucun critère de la section 1 n’est validé, et que vous estimez 
cependant que la journée d’hospitalisation est opportune, veuillez 
préciser pourquoi : 
 
………………………………………………………………………………………………………

………… 

………………………………………………………………………………………………………

…………. 

………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………

……………………. 

………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………

……………………. 

………………………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………… 
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BIJLAGE 7. SAS-programma ivm. AEP-oefening (opmerking: afleiding uit 
MVG-MKG dient verder geoperationaliseerd te worden) 
 
/***************************************************************** 
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ 
 
 
     Er wordt gewerkt met een gekoppeld bestand  
     MVG-MKG. 
     Dit bestand is een samenvoegsel van de zes MKG 
     bestanden 2000 
     (geriatrie, cardiologie, pediatrie, 
     oncologie, ICU en Sp)   
     Dit werd gekoppeld met MVG 2000 (volledig). 

verpleegdagen van pasgeborenen die niet 
gefactureerd kunnen  

     --> verwijderd 
     verpleegdagen zonder opnamedatum  
     --> verwijderd 
     volledig psychiatrisch verblijf 
     --> verwijderd 
     dagziekenhuis 
     --> verwijderd 
 
 
     Programma  voor AEP-toepassing MVG-MKG 
  
 
 
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ 
*******************************************************************/ 
libname algemeen 'C:\Documents and Settings\Koen\Mijn 
documenten\BESTANDJESVOORTHUIS\algemeen'; run; 
 
 
data algemeen  
(drop=cleannr vb mkvgnr los type bedden eigenaar uniekdia uniekpr); 
 set algemeen.AEP; 
  if hosptype3='01' then delete; 
  if zhtv='D' then delete; 
  if hosptype3='25' then delete; 
  if hosptype3='05' then delete; 
  if hosptype3='14' then delete; 
run; 
 
 
data algAEP; 
 set algemeen; 
 tijdpre= ICDUUR-VBDAG; 
 tijdpost=VBDAG-ICDUUR; 
 ontdag=zhduur-VBDAG; 
 if tijdpre= -1  then PREOPt=1;  
 else PREOPt=0; 
 
 if tijdpost= 1  then POSTOPt=1;  
 else POSTOPt=0; 
 
 if tijdpost= 0  then procdag=1;  
 else procdag=0; 
 
 if vbdag=0  then opname=1;  else opname=0; 
 if ontdag=0 then ontslag=1; else ontslag=0; 
run; 
 
data AEPMVKG; 
  format IC3DIG $3.  ; 
  set algAEP ; 
  IC3DIG=substr(ICCODE,1,3); 
  /*Criterium X0: dag van ontslag*/ 
 
  if opname=1 and ontslag=1 then X0=1; else X0=0; 
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  /*Criterium A1: Dag van heelkundige ingreep, dewelke een algemene of 
  regionale verdoving vereist  OF materiaal noodzaakt dat  
  enkel in het ziekenhuis beschikbaar is*/ 
 
  if (ICANES= '3' /*PROCEDURE MET LOCO-REGIONALE ANESTHESIE*/  
  or ICANES = '4' /*PROCEDURE MET ALGEMENE ANESTHESIE*/ 
  or ICANES = '5' /*PROCEDURE MET RACHI - ANESTHESIE*/ 
  or ICANES = '6' /*PROCEDURE MET PERIDURALE - ANESTHESIE*/ 
  or ICANES = '8' /*PROCEDURE MET ALGEMENE + PERIDURALE ANESTHESIE*/ 
  or ICANES = '9' /*PROCEDURE MET ALGEMENE + LOCO-REGIONALE ANESTHESIE*/ 
  or ICANES = 'H') /*PROCEDURE METHYPNOSE*/ and procdag=1 
  then  A1 = 1; else 
  A1 = 0;   
 
 
  /*A2: PROCEDURE IN DE OPERATIEZAAL DE VOLGENDE DAG DIE KLINISCHE  
  OBSERVATIE VERGT*/ 
  if (ICANES = '4' /*PROCEDURE MET ALGEMENE ANESTHESIE DE VOLGENDE DAG*/ 
  or ICANES = '8' /*PROCEDURE MET ALGEMENE + PERIDURALE ANESTHESIE DE  

VOLGENDE DAG*/ 
or ICANES = '9') /*PROCEDURE MET ALGEMENE + LOCO-REGIONALE ANESTHESIE 
DE VOLGENDE DAG*/ 

  and PREOPt=1 
  then  A2 = 1; else 
  A2 = 0;  
 
 
  /*A3: CARDIALE CATHETERISATIE*/ 
  if (ICCODE= '3721' /*RIGHT HEART CATHETERISATION*/  
  or ICCODE = '3722' /*LEFT HEART CATHETERISATION*/ 
  or ICCODE = '3723' /*COMBINED RIGHT & LEFT HEART CATHETERISATION*/ 
  or ICCODE = '3724' /*BIOPSY OF PERICARDIUM*/ 
  or ICCODE = '3725' /*BIOPSY OF HEART*/ 
  or ICCODE = '3726' /*CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGIC STIMALATION 
  AND RECORDING STUDIES*/ 
  or ICCODE = '3734') /*CATHETER ABLATION OF LESION OR TISSUES OF HEART*/  
  and procdag=1 
  then  A3 = 1; else 
  A3 = 0;  
 
  /*A4: ANGIOGRAFIE*/  
  if (ICCODE= '885' /*ANGIOCARDIOGRAPHY USING CONTRAST MATERIAL*/  
  or ICCODE = '8850' /*ANGIOCARDIOGRAPHY, NOT OTHERWISE SPECIFIED*/ 
  or ICCODE = '8851' /*ANGIOCARDIOGRAPHY OF VENAE CAVAE*/ 
  or ICCODE = '8852' /*ANGIOCARDIOGRAPHY OF RIGHT HEART STRUCTURES*/ 
  or ICCODE = '8853' /*ANGIOCARDIOGRAPHY OF LEFT HEART STRUCTURES*/ 
  or ICCODE = '8854' /*COMBINED RIGHT AND LEFT ANGIOCARDIOGRAPHY*/ 
  or ICCODE = '8855' /*CORONARY ARTERIOGRAPHY USING A SINGLE CATHETER*/  
  or ICCODE = '8856' /*CORONARY ARTERIOGRAPHY USING TWO CATHETERS*/ 
  or ICCODE = '8857' /*OTHER AND UNPECIFIED COROARY ARTERIOGRAPHY*/ 
  or ICCODE = '8858' /*NEGATIVE CONTRAST ROENTGENOGRAPHY*/ 
  or ICCODE = '884' /*ARTERIOGRAPHY USNG CONTRAST MATERIAL*/ 
  or ICCODE = '8840' /*ARTERIOGRAPHY USNG CONTRAST MATERIAL, UNSPECIFIED  

SITE*/ 
  or ICCODE = '8841' /*ARTERIOGRAPHY OF CEREBRAL ARTERIES*/  
  or ICCODE = '8842' /*ARTERIOGRAPHY */    
  or ICCODE = '8843' /*ARTERIOGRAPHY OF PULMONARY ARTERIES*/    
  or ICCODE = '8844' /*ARTERIOGRAPHY OF OTHER INTRATHORACIC VESSELS*/  
  or ICCODE = '8845' /*ARTERIOGRAPHY OF RENAL ARTERIES*/ 
  or ICCODE = '8846' /*ARTERIOGRAPHY OF  PLACENTA*/  

or ICCODE = '8847' /*ARTERIOGRAPHY OF OTHER INTRA - ABDOMINAL 
ARTERIES*/  

  or ICCODE = '8848' /*ARTERIOGRAPHY OF FEMORAL AND OTHER LOWER EXTREMITY  
ARTERIES*/   

  or ICCODE = '8849' /*ARTERIOGRAPHY OF OTHER SPECIFIED SITES*/  
  or ICCODE = '8850' /*ANGIOCARDIOGRAPHY, NOT OTHERWISE SPECIFIED*/  
  or ICCODE = '8851' /*ANGIOCARDIOGRAPHY OF VENAE CAVAE*/  
  or ICCODE = '8852' /*ANGIOCARDIOGRAPHY OF RIGHT HEART STRUCTURES*/  
  or ICCODE = '8853' /*ANGIOCARDIOGRAPHY OF LEFT HEART STRUCTURES*/  
  or ICCODE = '8854' /*COMBINED RIGHT AND LEFT ANGIOCARDIOGRAPHY*/  
  or ICCODE = '8860' /*PHLEBOGAPHY USING CONTRAST MATERIAL, UNSPECIFIED  

SITE*/  
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or ICCODE = '8861' /*PHLEBOGAPHY OF VEINS OF HEAD AND NECK USING 
CONTRAST MATERIAL*/  

  or ICCODE = '8862' /*PHLEBOGAPHY OF PULMONARY VEINS USING CONTRAST  
MATERIAL*/  
or ICCODE = '8863' /*PHLEBOGAPHY OF OTHER INTRATHORACIC VEINS USING 
CONTRAST MATERIAL*/  

  or ICCODE = '8864' /*PHLEBOGAPHY OF PORTAL VENOUS SYSTEM USING CONTRAST  
MATERIAL*/  
or ICCODE = '8865' /*PHLEBOGAPHY OF OTHER INTRA-ABDOMINAL VEINS USING 
CONTRAST MATERIAL*/  
or ICCODE = '8866' /*PHLEBOGAPHY OF FEMORAL AND OTHER LOWER EXTREMITY 
VEINS USING CONTRAST MATERIAL*/  
or ICCODE = '8867') /*PHLEBOGAPHY OF OTHER SPECIFIED SITES USING 
CONTRAST MATERIAL*/  

  and procdag=1 
  then  A4 = 1; else 
  A4 = 0;  
 
  /*A5 - A6: Invasieve diagnostische procedure dewelke controle en  
  klinische observatie vereist*/ 
  if (ICCODE= '5422' /*BIOPSY OF ABDOMINAL WALL*/  
  or ICCODE = '2811' /*BIOPSY OF ADENOID*/ 
  or ICCODE = '0711' /*BIOPSY OF ADRENAL GLAND, CLOSED*/ 
  or ICCODE = '0712' /*BIOPSY OF ADRENAL GLAND, OPEN*/ 
  or ICCODE = '2412' /*BIOPSY OF ALVEOLUS*/ 
  or ICCODE = '4923' /*BIOPSY OF ANUS*/ 
  or ICCODE = '4526' /*BIOPSY OF APPENDIX*/ 
  or ICCODE = '3821' /*BIOPSY OF ARTERY (ANY SITE)*/ 
  or ICCODE = '5114' /*BIOPSY OF BILE DUCTS, CLOSED*/    
  or ICCODE = '5113' /*BIOPSY OF BILE DUCTS, OPEN*/ 
  or ICCODE = '5112' /*BIOPSY OF BILE DUCTS, PERCUTANEOUS*/ 
  or ICCODE = '5733' /*BIOPSY OF THE BLADDER, CLOSED*/ 
  or ICCODE = '5734' /*BIOPSY OF THE BLADDER, OPEN*/   
  or ICCODE = '3821' /*BIOPSY OF BLOOD VSSEL (ANY SITE)*/ 
  or ICCODE = '7740' /*BIOPSY OF THE BONE*/ 
  or ICCODE = '7744' /*BIOPSY OF THE CARPAL, METACARPAL*/ 
  or ICCODE = '7741' /*BIOPSY OF THE CLAVICLE*/   
  or ICCODE = '7611' /*BIOPSY OF THE FACIAL BONE*/ 
  or ICCODE = '7745' /*BIOPSY OF THE FEMUR*/ 
  or ICCODE = '7747' /*BIOPSY OF THE FIBULA*/ 
  or ICCODE = '7742' /*BIOPSY OF THE HUMERUS*/   
  or ICCODE = '4131' /*BIOPSY OF THE BONE MARROW*/ 
  or ICCODE = '7746' /*BIOPSY OF THE PATELLA*/ 
  or ICCODE = '7749' /*BIOPSY OF THE PELVIC*/ 
  or ICCODE = '7749' /*BIOPSY OF THE PHALANGES*/   
  or ICCODE = '7743' /*BIOPSY OF THE RADIUS*/ 
  or ICCODE = '7741' /*BIOPSY OF THE SCAPULA*/ 
  or ICCODE = '7749' /*BIOPSY OF THE BONE SPECIFIED SITE*/ 
  or ICCODE = '7748' /*BIOPSY OF THE TARSAL, METATARSAL*/ 
  or ICCODE = '7747' /*BIOPSY OF THE TIBIA*/ 
  or ICCODE = '7743' /*BIOPSY OF THE ULNA*/ 
  or ICCODE = '0113' /*BIOPSY OF THE BRAIN, CLOSED*/ 
  or ICCODE = '0114' /*BIOPSY OF THE BRAIN, OPEN*/ 
  or ICCODE = '8511' /*BIOPSY OF THE BREAST, CLOSED*/   
  or ICCODE = '8512' /*BIOPSY OF THE BREAST, OPEN*/ 
  or ICCODE = '3324' /*BIOPSY OF THE BRONCHUS, CLOSED*/   
  or ICCODE = '3325' /*BIOPSY OF THE BRONCHUS, OPEN*/ 
  or ICCODE = '8321' /*BIOPSY OF THE BURSA*/ 
  or ICCODE = '4414' /*BIOPSY OF THE CARDIOESOPHAGAL JUNCTION, CLOSED*/
   
  or ICCODE = '4415' /*BIOPSY OF THE CARDIOESOPHAGAL JUNCTION, OPEN*/ 
  or ICCODE = '4525' /*BIOPSY OF THE CECUM, CLOSED*/ 
  or ICCODE = '4526' /*BIOPSY OF THE CECUM, OPEN*/ 
  or ICCODE = '0111' /*BIOPSY OF THE CEREBRAL MENINGES, CLOSED*/ 
  
  or ICCODE = '0112' /*BIOPSY OF THE CEREBRAL MENINGES, OPEN*/ 
  or ICCODE = '6712' /*BIOPSY OF CERVIX*/ 
  or IC3DIG = '672' /*BIOPSY OF THE CERVIX, CONIZATION*/ 
  or ICCODE = '3423' /*BIOPSY OF THE CHEST WALL*/ 
  or ICCODE = '7111' /*BIOPSY OF THE CLITORIS*/ 
  or ICCODE = '4525' /*BIOPSY OF THE COLON, CLOSED*/ 
  or ICCODE = '4526' /*BIOPSY OF THE COLON, OPEN*/ 
  or ICCODE = '1021' /*BIOPSY OF CONJUNCTIVA*/ 
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  or ICCODE = '1122' /*BIOPSY OF THE CORNEA*/ 
  or ICCODE = '7023' /*BIOPSY OF CUL-DE-SAC*/ 
  or ICCODE = '3427' /*BIOPSY OF DIAPHRAGM*/ 
  or ICCODE = '4514' /*BIOPSY OF THE DUODENUM, CLOSED*/ 
  or ICCODE = '4515' /*BIOPSY OF THE DUODENUM, OPEN*/ 
  or ICCODE = '1812' /*BIOPSY OF EAR*/ 
  or ICCODE = '2032' /*BIOPSY OF THE MIDDEL OR INNER EAR*/ 
  or ICCODE = '6711' /*BIOPSY OF ENDOCERVIX*/ 
  or ICCODE = '6959' /*BIOPSY OF ENDOMETRIUM BY ASPIRATION CURETTAGE*/ 
  or ICCODE = '6909' /*BIOPSY OF ENDOMETRIUM BY DILATATION AND  

CURETTAGE*/ 
  or ICCODE = '6816' /*BIOPSY OF ENDOMETRIUM CLOSED*/ 
  or ICCODE = '6813' /*BIOPSY OF ENDOMETRIUM OPEN*/ 
  or ICCODE = '6301' /*BIOPSY OF THE EPIDIDYMIS*/ 
  or ICCODE = '4224' /*BIOPSY OF ESOPHAGUS, CLOSED*/ 
  or ICCODE = '4225' /*BIOPSY OF ESOPHAGUS, OPEN*/ 
  or ICCODE = '1501' /*BIOPSY OF THE EXTRAOCULAR MUSCLE OR TENDON*/ 
  or ICCODE = '1623' /*BIOPSY OF THE EYE*/ 
  or ICCODE = '0811' /*BIOPSY OF THE EYELID*/ 
  or ICCODE = '6611' /*BIOPSY OF FALLOPIAN TUBE*/ 
  or ICCODE = '8321' /*BIOPSY OF FASCIA*/ 
  or ICCODE = '7533' /*BIOPSY OF THE FETUS*/ 
  or ICCODE = '5114' /*BIOPSY OF THE GALBLADDER, CLOSED*/ 
  or ICCODE = '5113' /*BIOPSY OF THE GALBLADDER, OPEN*/ 
  or ICCODE = '5112' /*BIOPSY OF THE GALBLADDER, PERCUTANEOUS*/ 
  or ICCODE = '0411' /*BIOPSY OF THE GANGLION, CLOSED*/ 
  or ICCODE = '0412' /*BIOPSY OF THE GANGLION, OPEN*/   
  or ICCODE = '0511' /*BIOPSY OF THE GANGLION, SYMPATHETIC NERVE*/ 
  or ICCODE = '2411' /*BIOPSY OF THE GUM*/ 
  or ICCODE = '3725' /*BIOPSY OF THE HEART*/  
  or ICCODE = '0715' /*BIOPSY OF THE HYPOPHYSIS*/ 
  or ICCODE = '4514' /*BIOPSY OF THE ILEUM, CLOSED*/  
  or ICCODE = '4515' /*BIOPSY OF THE ILEUM, OPEN*/  
  or ICCODE = '4527' /*BIOPSY OF THE INTESTINE*/  
  or ICCODE = '4525' /*BIOPSY OF THE LARGE INTESTINE, CLOSED*/  
  or ICCODE = '4526' /*BIOPSY OF THE LARGE INTESTINE, OPEN*/ 
  or ICCODE = '5424' /*BIOPSY OF THE INTRA-ABDOMINAL MASS*/  
  or ICCODE = '1222' /*BIOPSY OF THE IRIS*/  
  or ICCODE = '4514' /*BIOPSY OF THE JEJUNUM, CLOSED*/  
  or ICCODE = '4515' /*BIOPSY OF THE JEJUNUM, OPEN*/  
  or IC3DIG = '803' /*BIOPSY OF THE JOINT STRUCTURE*/ 
   or ICCODE = '5523' /*BIOPSY OF THE KIDNEY, CLOSED*/  
  or ICCODE = '5524' /*BIOPSY OF THE KIDNEY, OPEN*/  
  or ICCODE = '7111' /*BIOPSY OF THE LABIA*/   
  or ICCODE = '0911' /*BIOPSY OF THE LACRIMAL GLAND*/  
  or ICCODE = '0912' /*BIOPSY OF THE LACRIMAL SAC*/   
  or ICCODE = '3143' /*BIOPSY OF THE LARYNX, CLOSED*/   
  or ICCODE = '3145' /*BIOPSY OF THE LARYNX, OPEN*/   
  or ICCODE = '2723' /*BIOPSY OF THE LIP*/   
  or ICCODE = '5011' /*BIOPSY OF THE LIVER, CLOSED*/   
  or ICCODE = '5012' /*BIOPSY OF THE LIVER, OPEN*/   
  or ICCODE = '3326' /*BIOPSY OF THE LUNG, ENDOSCOPIC*/ 
  or ICCODE = '3327' /*BIOPSY OF THE LUNG, TRANSBRONCHIAL*/   
  or ICCODE = '3324' /*BIOPSY OF THE LUNG, BRUSH*/   
  or ICCODE = '3328' /*BIOPSY OF THE LUNG, OPEN*/   
  or ICCODE = '4011' /*BIOPSY OF THE LYMPATHIC STRUCTURE*/   
  or ICCODE = '3425' /*BIOPSY OF THE MEDIASTINUM CLOSED*/   
  or ICCODE = '3426' /*BIOPSY OF THE MEDIASTINUM, OPEN*/   
  or ICCODE = '0111' /*BIOPSY OF THE MENINGES, CLOSED*/   
  or ICCODE = '0112' /*BIOPSY OF THE MENINGES, OPEN*/   
  or ICCODE = '0332' /*BIOPSY OF THE MENINGES, SPINAL*/   
  or ICCODE = '5423' /*BIOPSY OF THE MESENTERY*/   
  or ICCODE = '2724' /*BIOPSY OF THE MOUTH*/   
  or ICCODE = '8321' /*BIOPSY OF THE MUSCLE*/   
  or ICCODE = '2912' /*BIOPSY OF THE NASOPHARYNX*/   
  or ICCODE = '0411' /*BIOPSY OF THE NERVE, CLOSED*/   
  or ICCODE = '0412' /*BIOPSY OF THE NERVE, OPEN*/   
   or ICCODE = '0511' /*BIOPSY OF THE NERVE, SYMPATHETIC*/   
  or ICCODE = '2212' /*BIOPSY OF THE NOSE, OPEN*/   
  or ICCODE = '2211' /*BIOPSY OF THE NOSE, CLOSED*/   
  or ICCODE = '1501' /*BIOPSY OF THE OCULAR MUSLE OR TENDON, OPEN*/   
  or ICCODE = '5423' /*BIOPSY OF THE OMENTUM*/   
  or ICCODE = '1623' /*BIOPSY OF THE ORBIT*/   
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  or ICCODE = '1622' /*BIOPSY OF ORBIT, BY ASPIRATION*/   
  or ICCODE = '6512' /*BIOPSY OF THE OVARY*/  
  or ICCODE = '6511' /*BIOPSY OF THE OVARY BY, ASPIRATION*/  
  or ICCODE = '6513' /*BIOPSY OF THE OVARY BY, LAPARASCOPIC*/ 
  or ICCODE = '2721' /*BIOPSY OF THE BONY PALATE*/  
  or ICCODE = '2722' /*BIOPSY OF THE SOFT PALATE*/  
  or ICCODE = '5211' /*BIOPSY OF THE PANCREAS, CLOSED*/  
  or ICCODE = '5212' /*BIOPSY OF THE PANCREAS, OPEN*/  
  or ICCODE = '5214' /*BIOPSY OF THE PANCREATIC DUCT, ENDOSCOPIC*/ 
   or ICCODE = '5211' /*BIOPSY OF THE PANCREATIC DUCT, NEEDLE*/  
  or ICCODE = '0613' /*BIOPSY OF THE PARATHYROID GLAND*/  
  or ICCODE = '6411' /*BIOPSY OF THE PENIS*/   
  or ICCODE = '4922' /*BIOPSY OF THE PERIANAL TISSUE*/  
  or ICCODE = '3724' /*BIOPSY OF THE PERICARDIUM*/   
  or ICCODE = '6015' /*BIOPSY OF THE PERIPROSTATIC*/   
  or ICCODE = '4826' /*BIOPSY OF THE PERIRECTAL TISSUE*/   
  or ICCODE = '5921' /*BIOPSY OF THE PERIRENAL TISSUE*/   
  or ICCODE = '5423' /*BIOPSY OF THE PERITONEAL IMPLANT*/   
  or ICCODE = '5824' /*BIOPSY OF THE PERIURETHRAL TISSUE*/ 
  or ICCODE = '5921' /*BIOPSY OF THE PERIVESCICAL TISSUE*/  
  or ICCODE = '0717' /*BIOPSY OF THE PINEAL GLAND*/   
  or ICCODE = '0715' /*BIOPSY OF THE PITUITARY GLAND*/ 
  or ICCODE = '0713' /*BIOPSY OF THE PITUITARY GLAND TRANSFRONTAL  

APPROACH*/ 
  or ICCODE = '0714' /*BIOPSY OF THE PITUITARY GLAND TRANSPHENOIDAL  

APPROACH*/ 
  or ICCODE = '3324' /*BIOPSY OF THE PLEURA*/   
  or ICCODE = '6011' /*BIOPSY OF THE PROSTATE, CLOSED*/   
  or ICCODE = '6012' /*BIOPSY OF THE PROSTATE OPEN*/   
  or ICCODE = '4824' /*BIOPSY OF THE RECTUM CLOSED*/   
  or ICCODE = '4825' /*BIOPSY OF THE RECTUM, OPEN*/   
  or ICCODE = '5424' /*BIOPSY OF THE RETROPERITONEAL TISSUE*/   
  or ICCODE = '2611' /*BIOPSY OF THE SALIVARY GLAND OR DUCT, CLOSED*/   
  or ICCODE = '2612' /*BIOPSY OF THE SALIVARY GLAND OR DUCT, OPEN*/   
  or ICCODE = '6111' /*BIOPSY OF THE SCROTUM*/   
  or ICCODE = '6013' /*BIOPSY OF THE SEMINAL VESICLE, CLOSED*/   
  or ICCODE = '6014' /*BIOPSY OF THE SEMINAL VESICLE, OPEN*/   
  or ICCODE = '4525' /*BIOPSY OF THE SIGMOID COLON, CLOSED*/   
  or ICCODE = '4526' /*BIOPSY OF THE SIGMOID COLON, OPEN*/   
  or ICCODE = '0115' /*BIOPSY OF THE SKULL*/   
  or ICCODE = '2212' /*BIOPSY OF THE SPERMATIC CORD*/   
  or ICCODE = '2211' /*BIOPSY OF THE SPHINCTER OF ODDI, CLOSED*/   
  or ICCODE = '1501' /*BIOPSY OF THE SPHINCTER OF ODDI, OPEN*/   
  or ICCODE = '5423' /*BIOPSY OF THE SPINAL CORD*/   
  or ICCODE = '1623' /*BIOPSY OF THE SPLEEN, CLOSED*/   
  or ICCODE = '1622' /*BIOPSY OF SPLEEN, OPEN*/ 
   or ICCODE = '4415' /*BIOPSY OF THE STOMACH OPEN*/   
  or ICCODE = '4414' /*BIOPSY OF THE STOMACH CLOSED*/   
  or ICCODE = '2912' /*BIOPSY OF SUPRAGLOTTIC MASS*/   
  or ICCODE = '6211' /*BIOPSY OF TESTIS, CLOSED*/   
  or ICCODE = '6212' /*BIOPSY OF TESTIS, OPEN*/   
  or ICCODE = '0716' /*BIOPSY OF THE THYMUS*/ 
   or ICCODE = '0611' /*BIOPSY OF THE THYROID GLAND, CLOSED*/   
  or ICCODE = '0612' /*BIOPSY OF THE THYROID GLAND, OPEN*/   
  or ICCODE = '2501' /*BIOPSY OF THE TONGUE, CLOSED*/   
  or ICCODE = '2502' /*BIOPSY OF THE TONGUE, OPEN*/   
  or ICCODE = '2811' /*BIOPSY OF THE TONSILL*/   
  or ICCODE = '3144' /*BIOPSY OF THE TRACHEA , CLOSED*/   
  or ICCODE = '3145' /*BIOPSY OF THE TRACHEA, OPEN*/   
  or ICCODE = '6111' /*BIOPSY OF THE TUNICA VAGIALIS*/   
  or ICCODE = '5422' /*BIOPSY OF THE UMBILICUS*/  
  or ICCODE = '5634' /*BIOPSY OF THE URETER, OPEN*/   
  or ICCODE = '5632' /*BIOPSY OF THE URETER, CLOSED*/   
  or ICCODE = '5633' /*BIOPSY OF THE URETER, TRANSURETHRAL*/   
  or ICCODE = '5823' /*BIOPSY OF THE URETHRA*/   
  or ICCODE = '2722' /*BIOPSY OF THE UVULA*/   
  or ICCODE = '6301' /*BIOPSY OF THE VAS DEFERENS*/   
   
 
 
  or ICCODE= '0111' /*CLOSED BIOPSY OF CEREBRAL MENINGES*/  
  or ICCODE = '0112' /*OPEN BIOPSY OF CEREBRAL MENINGES*/ 
  or ICCODE = '0113' /*CLOSED BIOPSY OF BRAIN*/ 
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  or ICCODE = '0114' /*OPEN BIOPSY OFTHE BRAIN*/ 
  or ICCODE = '0115' /*BIOPSY OF SKULL*/ 
  or ICCODE = '0118' /*OTHER DIAGNOSTIC PROCEDURES ON BRAIN AND CEREBRAL  

MENINGES*/ 
  or ICCODE = '0119' /*OTHER DIAGNOSTIC PROCEDURES ON SKULL*/ 

or ICCODE = '033' /*DIAGNOSTIC PROCEDURES ON SPINAL CORD AND SPINAL 
CANAL STRUCTURES*/ 

  or IC3DIG = '010' /*CRANIAL PUNCTURE*/ 
  or ICCODE = '0101' /* CISTERNAL PUNCTURE*/ 
  or ICCODE = '0102' /*VENTRICULOPUNCTURE THROUGH PRIVIOUSLY IMPLANTED  

CATHETER*/ 
  or ICCODE = '0109' /*OYHER CRANIAL PUNCTURE*/ 
  or ICCODE = '0332' /* BIOPSY OF SPINAL CORD OR SPINAL MENINGES*/ 

or ICCODE = '0339' /*OTHER DIAGNOSTIC PROCEDURES ON SPINAL CORD AND 
SPINAL CANAL STRUCTURES*/ 

  or ICCODE = '0118' /*OTHER DIAGNOSTIC PROCEDURES ON BRAIN AND CEREBRAL  
MENINGES*/ 

  or ICCODE = '0119' /*OTHER DIAGNOSTIC PROCEDURES ON SKULL*/   
 
   
  or IC3DIG= '311' /*TEMPORAY TRACHEOSTOMY*/  
  or ICCODE = '3141' /*TRACHEOSCOPY THROUGH ARTIFICIAL STOMA*/ 
  or ICCODE = '3142' /*LARYNGOSCOPY AND OTHER TRACHEOSCOPY*/ 

or ICCODE = '3201' /*ENDOSCOPIC EXCISION OR DESTRCTION OF LESION OR 
TISSUE OF BRONCHUS*/ 
or ICCODE = '3228' /*ENDOSCOPIC EXCISION OR DESTRCTION OF LESION OR 
TISSUE OF LUNG*/ 

  or ICCODE = '3321' /*BRONCHOSCOPY THROUGH ARTIFICIAL STOMA*/ 
  or ICCODE = '3322' /*FIBER-OPTIC BRONCHOSCOPY*/ 
  or ICCODE = '3323'  /*OTHER BRONCHOSCOPY*/ 
  or ICCODE = '3770' /*INITIAL INSERTION OF PACEMAKER LEAD NOT OTHERWISE  

SPECIFIED*/ 
  or ICCODE = '3771' /* INITIAL INSERTION OF TRANSVENOUS LEAD INTO  

VENTRICLE*/ 
or ICCODE = '3772' /*INITIAL INSERTION OF TRANSVENOUS LEAD INTO ATRIUM 
AND VENTRICLE*/ 

  or ICCODE = '3773' /*INITIAL INSERTION OF OF TRANSVENOUS LEAD INTO  
ATRIUM*/ 
or ICCODE = '3781' /*INITIAL INSERTION OF SINGLE-CHAMBER DEVICE, NOT 
SPECIFIED AS RATE RESPONSIVE*/ 
or ICCODE = '3782' /*INITIAL INSERTION OF SINGLE-CHAMBER DEVICE,  RATE 
RESPONSIVE*/   

  or ICCODE = '3783' /*INITIAL INSERTION OF DUAL-CHAMBER DEVICE*/   
   or ICCODE = '4222' /*ESPHAGOSCOPY THROUGH ARTIFICIAL STOMA*/ 
  or ICCODE = '4223' /*OTHER ESOPHAGOSCOPY*/ 

or ICCODE = '4233' /*ENDOSCOPIC EXCISION OR DESTRUCTION LESION OR 
TISSUE OF ESOPHAGUS*/ 
or ICCODE = '4341'  /*ENDOSCOPIC EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OR 
TISSUE OF STOMACH*/ 

  or ICCODE = '4412' /*GASTROSCOPY THROUGH ARTIFICIAL STOMA*/ 
  or ICCODE = '4413' /*OTHER GASTROSCOPY*/ 
  or ICCODE = '4512' /*ENDOSCOPY OF SMALL INTESTINE THROUGH ARTIFIACIAL  

STOMA*/ 
  or ICCODE = '4513' /*OTHER ENDOSCOPY OF SMALL INTESTINE*/ 
  or ICCODE = '4522' /*ENDOSCPY OF LARGE INTESTINE THROUGH ARTIFIACIAL  

STOMA  
*/ 

  or ICCODE = '4523' /*COLONOSCOPY*/   
  or ICCODE = '4524' /*FLEXIBLE SIGMOIDOSCOPY*/   
 
  or ICCODE = '4530' /*ENDOSCOPIC EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF  

DUODENUM*/ 
  or ICCODE = '4542' /*ENDOSCOPIC POLYPECTOMY OF LARGE INTESTINE*/ 

or ICCODE = '4543' /*ENDOSCOPIC DESTRUCTION OF OTHER LESION OR TISSUE 
OF LARGE INTESTINE*/ 

  or ICCODE = '4822'  /*PROCTOSIGMOIDOSCOPY THROUGH ARTIFICIAL STOMA*/ 
  or ICCODE = '4823' /*RIGID PROCTOSIGMOIDOSCOPY*/ 
  or ICCODE = '4921' /*ANOSCOPY*/ 

or ICCODE = '4931' /*ENDOSCPOPIC EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OR 
TISSUE OF ANUS*/ 

  or ICCODE = '5110' /*ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY*/ 
  or ICCODE = '5111' /*ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOGRAPHY*/ 
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or ICCODE = '5164' /*ENDOSCOPIC EXCISION OR DESTRUCTOION OF LESION OF 
BILIARY DUCTS OR SPHINCTER OF ODDI*/   

  or ICCODE = '5184' /*ENDOSCOPIC DILATATION OF AMPULLA AND BILARY DUCT*/ 
  or ICCODE = '5185' /*ENDOSCOPIC SPHICTEROTOMY AND PAPILLOTOMY*/   
  or ICCODE = '5186' /*ENDOSCOPIC INSERTION OF NASOBILIARY DRAINAE TUBE*/   
  or ICCODE = '5187' /*ENDOSCOPIC INSERTION OF STENT INTO BILE DUCT*/   
  or ICCODE = '5213' /*ENDOSCOPIC RETROGRADE PANCREATOGRAPHY*/   

or ICCODE = '5221' /*ENDOSCOPIC EXCISIO OR DESTRUCTION OF LESION OR 
TISSUE OF PANCREATIC DUCT*/   

  or ICCODE = '5293' /*ENDOSCOPIC INSERTION OF STENT INTO PANCREATIC  
DUCT*/   

  or ICCODE = '5297' /*ENDOSCOPIC OF NASOPANCREATIC DRAINAGE TUBE*/   
  or ICCODE = '5298' /*ENDOSCOPIC DILATATION OF PANCREATIC DUCT*/   
  or ICCODE = '5521' /*NEPHROSCOPY*/   
  or ICCODE = '5522' /*PYELOSCOPY*/   
  or ICCODE = '5631' /*URETEROSCOPY*/   
  or ICCODE = '5731' /*CYSTOSCOPY THROUGH ARTIFICIAL STOMA*/   
  or ICCODE = '5732' /*OTHER CYSTOSCOPY*/   
  or ICCODE = '5822' /*OTHE URETHROSCOPY*/   
  or ICCODE = '6812' /*HYSTEROSCOPY*/   
 
 
  or ICCODE = '7021' /*VAGINOSCOPY*/   
  or ICCODE = '7022' /*CULDSCOPY*/   
  or ICCODE = '8607' /*INSERTION OF TOTALLY IMPLANTABLE VASCULAR ACCES  

DEVICE*/   
  or ICCODE = '8609' /*OTHER INCISION OF SKIN AND SUBCUTANUOUS TISSUE*/   

r IC3DIG = '863'/*OTHER LOCAL EXCION OR DESTRUCTION OF LESION OR TISSUE 
OF SKIN AND SUBCUTANUOUS TISSUE*/   

  or ICCODE = '9461' /*ALCOHOL REHABILITATION*/   
  or ICCODE = '9463' /*ALCOHOL REHABILITATION AND DETOXICATION*/   
  or ICCODE = '9464' /*DRUG REHABILITATION*/   
  or ICCODE = '9467' /*COMBINED ALCOHOL AND DRUG REHABILITATION*/   
  or ICCODE = '9469' /*COMBINED ALCOHOL AND DRUG REHABILITATIONAND  

DETOXICATION*/   
  or ICCODE = '9670' /*CONTINUOUS MECHANICAL VENTILATION OF UNSPECIFIED  

DURATION*/   
or ICCODE = '9671' /*CONTINUOUS MECHANICAL VENTILATION FOR LESS THAN 96 
CONSECUTIVE HOURS*/   
or ICCODE = '9672' /*CONTINUOUS MECHANICAL VENTILATION FOR  96 
CONSECUTIVE HOURS OR MORE*/   
or ICCODE = '9851') /*EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY OF THE 
KIDNEY, URETHER AND / OR BLADDER*/   

 
 
  and procdag=1 and item15>1 
  then  A5_6 = 1; else 
  A5_6 = 0;  
 
 

/*TOT HIER WERDEN ENKEL DE ALS NON-OR PROCEDURES AANGEDUIDE ACTEN IN 
REKENING GENOMEN. HIERONDER KUNNEN OOK DE  

 
ACTEN ZONDER SPECIFICATIE EVENTUEEL WEERGEGEVEN WORDEN VOOR IIA10, DUS 
INDIEN "EEN SERIEUZE" IMPACT*/   

 
 
  /*A10: INVASIEVE  PROCEDURES DE AFGELOPEN 24 UUR: 
  HIERVOOR NEMEN WE DE NON OPERATING ROOM PROCEDURES MET EEN INVASIEF  

KARAKTER*/ 
   
  if (ICANES= '3' /*PROCEDURE MET LOCO-REGIONALE ANESTHESIE*/  
  or ICANES = '4' /*PROCEDURE MET ALGEMENE ANESTHESIE*/ 
  or ICANES = '5' /*PROCEDURE MET RACHI - ANESTHESIE*/ 
  or ICANES = '6' /*PROCEDURE MET PERIDURALE - ANESTHESIE*/ 
  or ICANES = '8' /*PROCEDURE MET ALGEMENE + PERIDURALE ANESTHESIE*/ 
  or ICANES = '9' /*PROCEDURE MET ALGEMENE + LOCO-REGIONALE ANESTHESIE*/ 
  or ICANES = 'H') /*PROCEDURE METHYPNOSE*/  
  
 
  or (ICCODE= '3721' /*RIGHT HEART CATHETERISATION*/  
  or ICCODE = '3722' /*LEFT HEART CATHETERISATION*/ 
  or ICCODE = '3723' /*COMBINED RIGHT & LEFT HEART CATHETERISATION*/ 
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  or ICCODE = '3724' /*BIOPSY OF PERICARDIUM*/ 
  or ICCODE = '3725' /*BIOPSY OF HEART*/ 
  or ICCODE = '3726' /*CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGIC STIMALATION 
  AND RECORDING STUDIES*/ 
  or ICCODE = '3734') /*CATHETER ABLATION OF LESION OR TISSUES OF HEART*/  
   
 
  or (ICCODE= '885' /*ANGIOCARDIOGRAPHY USING CONTRAST MATERIAL*/  
  or ICCODE = '8850' /*ANGIOCARDIOGRAPHY, NOT OTHERWISE SPECIFIED*/ 
  or ICCODE = '8851' /*ANGIOCARDIOGRAPHY OF VENAE CAVAE*/ 
  or ICCODE = '8852' /*ANGIOCARDIOGRAPHY OF RIGHT HEART STRUCTURES*/ 
  or ICCODE = '8853' /*ANGIOCARDIOGRAPHY OF LEFT HEART STRUCTURES*/ 
  or ICCODE = '8854' /*COMBINED RIGHT AND LEFT ANGIOCARDIOGRAPHY*/ 
  or ICCODE = '8855' /*CORONARY ARTERIOGRAPHY USING A SINGLE CATHETER*/  
  or ICCODE = '8856' /*CORONARY ARTERIOGRAPHY USING TWO CATHETERS*/ 
  or ICCODE = '8857' /*OTHER AND UNPECIFIED COROARY ARTERIOGRAPHY*/ 
  or ICCODE = '8858' /*NEGATIVE CONTRAST ROENTGENOGRAPHY*/ 
  or ICCODE = '884' /*ARTERIOGRAPHY USNG CONTRAST MATERIAL*/ 
  or ICCODE = '8840' /*ARTERIOGRAPHY USNG CONTRAST MATERIAL, UNSPECIFIED  

SITE*/ 
  or ICCODE = '8841' /*ARTERIOGRAPHY OF CEREBRAL ARTERIES*/  
  or ICCODE = '8842' /*ARTERIOGRAPHY */    
  or ICCODE = '8843' /*ARTERIOGRAPHY OF PULMONARY ARTERIES*/    
  or ICCODE = '8844' /*ARTERIOGRAPHY OF OTHER INTRATHORACIC VESSELS*/  
  or ICCODE = '8845' /*ARTERIOGRAPHY OF RENAL ARTERIES*/ 
  or ICCODE = '8846' /*ARTERIOGRAPHY OF  PLACENTA*/  
  or ICCODE = '8847' /*ARTERIOGRAPHY OF OTHER INTRA - ABDOMINAL  

ARTERIES*/  
  or ICCODE = '8848' /*ARTERIOGRAPHY OF FEMORAL AND OTHER LOWER EXTREMITY  

ARTERIES*/   
  or ICCODE = '8849' /*ARTERIOGRAPHY OF OTHER SPECIFIED SITES*/  
  or ICCODE = '8850' /*ANGIOCARDIOGRAPHY, NOT OTHERWISE SPECIFIED*/  
  or ICCODE = '8851' /*ANGIOCARDIOGRAPHY OF VENAE CAVAE*/  
  or ICCODE = '8852' /*ANGIOCARDIOGRAPHY OF RIGHT HEART STRUCTURES*/  
  or ICCODE = '8853' /*ANGIOCARDIOGRAPHY OF LEFT HEART STRUCTURES*/  
  or ICCODE = '8854' /*COMBINED RIGHT AND LEFT ANGIOCARDIOGRAPHY*/  
  or ICCODE = '8860' /*PHLEBOGAPHY USING CONTRAST MATERIAL, UNSPECIFIED  

SITE*/  
or ICCODE = '8861' /*PHLEBOGAPHY OF VEINS OF HEAD AND NECK USING 
CONTRAST MATERIAL*/  

  or ICCODE = '8862' /*PHLEBOGAPHY OF PULMONARY VEINS USING CONTRAST  
MATERIAL*/  
or ICCODE = '8863' /*PHLEBOGAPHY OF OTHER INTRATHORACIC VEINS USING 
CONTRAST MATERIAL*/  

  or ICCODE = '8864' /*PHLEBOGAPHY OF PORTAL VENOUS SYSTEM USING CONTRAST  
MATERIAL*/  
or ICCODE = '8865' /*PHLEBOGAPHY OF OTHER INTRA-ABDOMINAL VEINS USING 
CONTRAST MATERIAL*/  
or ICCODE = '8866' /*PHLEBOGAPHY OF FEMORAL AND OTHER LOWER EXTREMITY 
VEINS USING CONTRAST MATERIAL*/  
or ICCODE = '8867') /*PHLEBOGAPHY OF OTHER SPECIFIED SITES USING 
CONTRAST MATERIAL*/  

 
  or(ICCODE= '5422' /*BIOPSY OF ABDOMINAL WALL*/  
  or ICCODE = '2811' /*BIOPSY OF ADENOID*/ 
  or ICCODE = '0711' /*BIOPSY OF ADRENAL GLAND, CLOSED*/ 
  or ICCODE = '0712' /*BIOPSY OF ADRENAL GLAND, OPEN*/ 
  or ICCODE = '2412' /*BIOPSY OF ALVEOLUS*/ 
  or ICCODE = '4923' /*BIOPSY OF ANUS*/ 
  or ICCODE = '4526' /*BIOPSY OF APPENDIX*/ 
  or ICCODE = '3821' /*BIOPSY OF ARTERY (ANY SITE)*/ 
  or ICCODE = '5114' /*BIOPSY OF BILE DUCTS, CLOSED*/    
  or ICCODE = '5113' /*BIOPSY OF BILE DUCTS, OPEN*/ 
  or ICCODE = '5112' /*BIOPSY OF BILE DUCTS, PERCUTANEOUS*/ 
  or ICCODE = '5733' /*BIOPSY OF THE BLADDER, CLOSED*/ 
  or ICCODE = '5734' /*BIOPSY OF THE BLADDER, OPEN*/   
  or ICCODE = '3821' /*BIOPSY OF BLOOD VSSEL (ANY SITE)*/ 
  or ICCODE = '7740' /*BIOPSY OF THE BONE*/ 
  or ICCODE = '7744' /*BIOPSY OF THE CARPAL, METACARPAL*/ 
  or ICCODE = '7741' /*BIOPSY OF THE CLAVICLE*/   
  or ICCODE = '7611' /*BIOPSY OF THE FACIAL BONE*/ 
  or ICCODE = '7745' /*BIOPSY OF THE FEMUR*/ 
  or ICCODE = '7747' /*BIOPSY OF THE FIBULA*/ 
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  or ICCODE = '7742' /*BIOPSY OF THE HUMERUS*/   
  or ICCODE = '4131' /*BIOPSY OF THE BONE MARROW*/ 
  or ICCODE = '7746' /*BIOPSY OF THE PATELLA*/ 
  or ICCODE = '7749' /*BIOPSY OF THE PELVIC*/ 
  or ICCODE = '7749' /*BIOPSY OF THE PHALANGES*/   
  or ICCODE = '7743' /*BIOPSY OF THE RADIUS*/ 
  or ICCODE = '7741' /*BIOPSY OF THE SCAPULA*/ 
  or ICCODE = '7749' /*BIOPSY OF THE BONE SPECIFIED SITE*/ 
  or ICCODE = '7748' /*BIOPSY OF THE TARSAL, METATARSAL*/ 
  or ICCODE = '7747' /*BIOPSY OF THE TIBIA*/ 
  or ICCODE = '7743' /*BIOPSY OF THE ULNA*/ 
  or ICCODE = '0113' /*BIOPSY OF THE BRAIN, CLOSED*/ 
  or ICCODE = '0114' /*BIOPSY OF THE BRAIN, OPEN*/ 
  or ICCODE = '8511' /*BIOPSY OF THE BREAST, CLOSED*/   
  or ICCODE = '8512' /*BIOPSY OF THE BREAST, OPEN*/ 
  or ICCODE = '3324' /*BIOPSY OF THE BRONCHUS, CLOSED*/   
  or ICCODE = '3325' /*BIOPSY OF THE BRONCHUS, OPEN*/ 
  or ICCODE = '8321' /*BIOPSY OF THE BURSA*/ 
  or ICCODE = '4414' /*BIOPSY OF THE CARDIOESOPHAGAL JUNCTION, CLOSED*/
   
  or ICCODE = '4415' /*BIOPSY OF THE CARDIOESOPHAGAL JUNCTION, OPEN*/ 
  or ICCODE = '4525' /*BIOPSY OF THE CECUM, CLOSED*/ 
  or ICCODE = '4526' /*BIOPSY OF THE CECUM, OPEN*/ 
  or ICCODE = '0111' /*BIOPSY OF THE CEREBRAL MENINGES, CLOSED*/ 
  
  or ICCODE = '0112' /*BIOPSY OF THE CEREBRAL MENINGES, OPEN*/ 
  or ICCODE = '6712' /*BIOPSY OF CERVIX*/ 
  or IC3DIG = '672' /*BIOPSY OF THE CERVIX, CONIZATION*/ 
  or ICCODE = '3423' /*BIOPSY OF THE CHEST WALL*/ 
  or ICCODE = '7111' /*BIOPSY OF THE CLITORIS*/ 
  or ICCODE = '4525' /*BIOPSY OF THE COLON, CLOSED*/ 
  or ICCODE = '4526' /*BIOPSY OF THE COLON, OPEN*/ 
  or ICCODE = '1021' /*BIOPSY OF CONJUNCTIVA*/ 
  or ICCODE = '1122' /*BIOPSY OF THE CORNEA*/ 
  or ICCODE = '7023' /*BIOPSY OF CUL-DE-SAC*/ 
  or ICCODE = '3427' /*BIOPSY OF DIAPHRAGM*/ 
  or ICCODE = '4514' /*BIOPSY OF THE DUODENUM, CLOSED*/ 
  or ICCODE = '4515' /*BIOPSY OF THE DUODENUM, OPEN*/ 
  or ICCODE = '1812' /*BIOPSY OF EAR*/ 
  or ICCODE = '2032' /*BIOPSY OF THE MIDDEL OR INNER EAR*/ 
  or ICCODE = '6711' /*BIOPSY OF ENDOCERVIX*/ 
  or ICCODE = '6959' /*BIOPSY OF ENDOMETRIUM BY ASPIRATION CURETTAGE*/ 

or ICCODE = '6909' /*BIOPSY OF ENDOMETRIUM BY DILATATION AND 
CURETTAGE*/ 

  or ICCODE = '6816' /*BIOPSY OF ENDOMETRIUM CLOSED*/ 
  or ICCODE = '6813' /*BIOPSY OF ENDOMETRIUM OPEN*/ 
  or ICCODE = '6301' /*BIOPSY OF THE EPIDIDYMIS*/ 
  or ICCODE = '4224' /*BIOPSY OF ESOPHAGUS, CLOSED*/ 
  or ICCODE = '4225' /*BIOPSY OF ESOPHAGUS, OPEN*/ 
  or ICCODE = '1501' /*BIOPSY OF THE EXTRAOCULAR MUSCLE OR TENDON*/ 
  or ICCODE = '1623' /*BIOPSY OF THE EYE*/ 
  or ICCODE = '0811' /*BIOPSY OF THE EYELID*/ 
  or ICCODE = '6611' /*BIOPSY OF FALLOPIAN TUBE*/ 
  or ICCODE = '8321' /*BIOPSY OF FASCIA*/ 
  or ICCODE = '7533' /*BIOPSY OF THE FETUS*/ 
  or ICCODE = '5114' /*BIOPSY OF THE GALBLADDER, CLOSED*/ 
  or ICCODE = '5113' /*BIOPSY OF THE GALBLADDER, OPEN*/ 
  or ICCODE = '5112' /*BIOPSY OF THE GALBLADDER, PERCUTANEOUS*/ 
  or ICCODE = '0411' /*BIOPSY OF THE GANGLION, CLOSED*/ 
  or ICCODE = '0412' /*BIOPSY OF THE GANGLION, OPEN*/   
  or ICCODE = '0511' /*BIOPSY OF THE GANGLION, SYMPATHETIC NERVE*/ 
  or ICCODE = '2411' /*BIOPSY OF THE GUM*/ 
  or ICCODE = '3725' /*BIOPSY OF THE HEART*/  
  or ICCODE = '0715' /*BIOPSY OF THE HYPOPHYSIS*/ 
  or ICCODE = '4514' /*BIOPSY OF THE ILEUM, CLOSED*/  
  or ICCODE = '4515' /*BIOPSY OF THE ILEUM, OPEN*/  
  or ICCODE = '4527' /*BIOPSY OF THE INTESTINE*/  
  or ICCODE = '4525' /*BIOPSY OF THE LARGE INTESTINE, CLOSED*/  
  or ICCODE = '4526' /*BIOPSY OF THE LARGE INTESTINE, OPEN*/ 
  or ICCODE = '5424' /*BIOPSY OF THE INTRA-ABDOMINAL MASS*/  
  or ICCODE = '1222' /*BIOPSY OF THE IRIS*/  
  or ICCODE = '4514' /*BIOPSY OF THE JEJUNUM, CLOSED*/  
  or ICCODE = '4515' /*BIOPSY OF THE JEJUNUM, OPEN*/  
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  or IC3DIG = '803' /*BIOPSY OF THE JOINT STRUCTURE*/ 
   or ICCODE = '5523' /*BIOPSY OF THE KIDNEY, CLOSED*/  
  or ICCODE = '5524' /*BIOPSY OF THE KIDNEY, OPEN*/  
  or ICCODE = '7111' /*BIOPSY OF THE LABIA*/   
  or ICCODE = '0911' /*BIOPSY OF THE LACRIMAL GLAND*/  
  or ICCODE = '0912' /*BIOPSY OF THE LACRIMAL SAC*/   
  or ICCODE = '3143' /*BIOPSY OF THE LARYNX, CLOSED*/   
  or ICCODE = '3145' /*BIOPSY OF THE LARYNX, OPEN*/   
  or ICCODE = '2723' /*BIOPSY OF THE LIP*/   
  or ICCODE = '5011' /*BIOPSY OF THE LIVER, CLOSED*/   
  or ICCODE = '5012' /*BIOPSY OF THE LIVER, OPEN*/   
  or ICCODE = '3326' /*BIOPSY OF THE LUNG, ENDOSCOPIC*/ 
  or ICCODE = '3327' /*BIOPSY OF THE LUNG, TRANSBRONCHIAL*/   
  or ICCODE = '3324' /*BIOPSY OF THE LUNG, BRUSH*/   
  or ICCODE = '3328' /*BIOPSY OF THE LUNG, OPEN*/   
  or ICCODE = '4011' /*BIOPSY OF THE LYMPATHIC STRUCTURE*/   
  or ICCODE = '3425' /*BIOPSY OF THE MEDIASTINUM CLOSED*/   
  or ICCODE = '3426' /*BIOPSY OF THE MEDIASTINUM, OPEN*/   
  or ICCODE = '0111' /*BIOPSY OF THE MENINGES, CLOSED*/   
  or ICCODE = '0112' /*BIOPSY OF THE MENINGES, OPEN*/   
  or ICCODE = '0332' /*BIOPSY OF THE MENINGES, SPINAL*/   
  or ICCODE = '5423' /*BIOPSY OF THE MESENTERY*/   
  or ICCODE = '2724' /*BIOPSY OF THE MOUTH*/   
  or ICCODE = '8321' /*BIOPSY OF THE MUSCLE*/   
  or ICCODE = '2912' /*BIOPSY OF THE NASOPHARYNX*/   
  or ICCODE = '0411' /*BIOPSY OF THE NERVE, CLOSED*/   
  or ICCODE = '0412' /*BIOPSY OF THE NERVE, OPEN*/   
   or ICCODE = '0511' /*BIOPSY OF THE NERVE, SYMPATHETIC*/   
  or ICCODE = '2212' /*BIOPSY OF THE NOSE, OPEN*/   
  or ICCODE = '2211' /*BIOPSY OF THE NOSE, CLOSED*/   
  or ICCODE = '1501' /*BIOPSY OF THE OCULAR MUSLE OR TENDON, OPEN*/   
  or ICCODE = '5423' /*BIOPSY OF THE OMENTUM*/   
  or ICCODE = '1623' /*BIOPSY OF THE ORBIT*/   
  or ICCODE = '1622' /*BIOPSY OF ORBIT, BY ASPIRATION*/   
  or ICCODE = '6512' /*BIOPSY OF THE OVARY*/  
  or ICCODE = '6511' /*BIOPSY OF THE OVARY BY, ASPIRATION*/  
  or ICCODE = '6513' /*BIOPSY OF THE OVARY BY, LAPARASCOPIC*/ 
  or ICCODE = '2721' /*BIOPSY OF THE BONY PALATE*/  
  or ICCODE = '2722' /*BIOPSY OF THE SOFT PALATE*/  
  or ICCODE = '5211' /*BIOPSY OF THE PANCREAS, CLOSED*/  
  or ICCODE = '5212' /*BIOPSY OF THE PANCREAS, OPEN*/  
  or ICCODE = '5214' /*BIOPSY OF THE PANCREATIC DUCT, ENDOSCOPIC*/ 
   or ICCODE = '5211' /*BIOPSY OF THE PANCREATIC DUCT, NEEDLE*/  
  or ICCODE = '0613' /*BIOPSY OF THE PARATHYROID GLAND*/  
  or ICCODE = '6411' /*BIOPSY OF THE PENIS*/   
  or ICCODE = '4922' /*BIOPSY OF THE PERIANAL TISSUE*/  
  or ICCODE = '3724' /*BIOPSY OF THE PERICARDIUM*/   
  or ICCODE = '6015' /*BIOPSY OF THE PERIPROSTATIC*/   
  or ICCODE = '4826' /*BIOPSY OF THE PERIRECTAL TISSUE*/   
  or ICCODE = '5921' /*BIOPSY OF THE PERIRENAL TISSUE*/   
  or ICCODE = '5423' /*BIOPSY OF THE PERITONEAL IMPLANT*/   
  or ICCODE = '5824' /*BIOPSY OF THE PERIURETHRAL TISSUE*/ 
  or ICCODE = '5921' /*BIOPSY OF THE PERIVESCICAL TISSUE*/  
  or ICCODE = '0717' /*BIOPSY OF THE PINEAL GLAND*/   
  or ICCODE = '0715' /*BIOPSY OF THE PITUITARY GLAND*/ 
  or ICCODE = '0713' /*BIOPSY OF THE PITUITARY GLAND TRANSFRONTAL  

APPROACH*/ 
  or ICCODE = '0714' /*BIOPSY OF THE PITUITARY GLAND TRANSPHENOIDAL  

APPROACH*/ 
  or ICCODE = '3324' /*BIOPSY OF THE PLEURA*/   
  or ICCODE = '6011' /*BIOPSY OF THE PROSTATE, CLOSED*/   
  or ICCODE = '6012' /*BIOPSY OF THE PROSTATE OPEN*/   
  or ICCODE = '4824' /*BIOPSY OF THE RECTUM CLOSED*/   
  or ICCODE = '4825' /*BIOPSY OF THE RECTUM, OPEN*/   
  or ICCODE = '5424' /*BIOPSY OF THE RETROPERITONEAL TISSUE*/   
  or ICCODE = '2611' /*BIOPSY OF THE SALIVARY GLAND OR DUCT, CLOSED*/   
  or ICCODE = '2612' /*BIOPSY OF THE SALIVARY GLAND OR DUCT, OPEN*/   
  or ICCODE = '6111' /*BIOPSY OF THE SCROTUM*/   
  or ICCODE = '6013' /*BIOPSY OF THE SEMINAL VESICLE, CLOSED*/   
  or ICCODE = '6014' /*BIOPSY OF THE SEMINAL VESICLE, OPEN*/   
  or ICCODE = '4525' /*BIOPSY OF THE SIGMOID COLON, CLOSED*/   
  or ICCODE = '4526' /*BIOPSY OF THE SIGMOID COLON, OPEN*/   
  or ICCODE = '0115' /*BIOPSY OF THE SKULL*/   
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  or ICCODE = '2212' /*BIOPSY OF THE SPERMATIC CORD*/   
  or ICCODE = '2211' /*BIOPSY OF THE SPHINCTER OF ODDI, CLOSED*/   
  or ICCODE = '1501' /*BIOPSY OF THE SPHINCTER OF ODDI, OPEN*/   
  or ICCODE = '5423' /*BIOPSY OF THE SPINAL CORD*/   
  or ICCODE = '1623' /*BIOPSY OF THE SPLEEN, CLOSED*/   
  or ICCODE = '1622' /*BIOPSY OF SPLEEN, OPEN*/ 
   or ICCODE = '4415' /*BIOPSY OF THE STOMACH OPEN*/   
  or ICCODE = '4414' /*BIOPSY OF THE STOMACH CLOSED*/   
  or ICCODE = '2912' /*BIOPSY OF SUPRAGLOTTIC MASS*/   
  or ICCODE = '6211' /*BIOPSY OF TESTIS, CLOSED*/   
  or ICCODE = '6212' /*BIOPSY OF TESTIS, OPEN*/   
  or ICCODE = '0716' /*BIOPSY OF THE THYMUS*/ 
   or ICCODE = '0611' /*BIOPSY OF THE THYROID GLAND, CLOSED*/   
  or ICCODE = '0612' /*BIOPSY OF THE THYROID GLAND, OPEN*/   
  or ICCODE = '2501' /*BIOPSY OF THE TONGUE, CLOSED*/   
  or ICCODE = '2502' /*BIOPSY OF THE TONGUE, OPEN*/   
  or ICCODE = '2811' /*BIOPSY OF THE TONSILL*/   
  or ICCODE = '3144' /*BIOPSY OF THE TRACHEA , CLOSED*/   
  or ICCODE = '3145' /*BIOPSY OF THE TRACHEA, OPEN*/   
  or ICCODE = '6111' /*BIOPSY OF THE TUNICA VAGIALIS*/   
  or ICCODE = '5422' /*BIOPSY OF THE UMBILICUS*/  
  or ICCODE = '5634' /*BIOPSY OF THE URETER, OPEN*/   
  or ICCODE = '5632' /*BIOPSY OF THE URETER, CLOSED*/   
  or ICCODE = '5633' /*BIOPSY OF THE URETER, TRANSURETHRAL*/   
  or ICCODE = '5823' /*BIOPSY OF THE URETHRA*/   
  or ICCODE = '2722' /*BIOPSY OF THE UVULA*/   
  or ICCODE = '6301' /*BIOPSY OF THE VAS DEFERENS*/   
   
 
 
  or ICCODE= '0111' /*CLOSED BIOPSY OF CEREBRAL MENINGES*/  
  or ICCODE = '0112' /*OPEN BIOPSY OF CEREBRAL MENINGES*/ 
  or ICCODE = '0113' /*CLOSED BIOPSY OF BRAIN*/ 
  or ICCODE = '0114' /*OPEN BIOPSY OFTHE BRAIN*/ 
  or ICCODE = '0115' /*BIOPSY OF SKULL*/ 
  or ICCODE = '0118' /*OTHER DIAGNOSTIC PROCEDURES ON BRAIN AND CEREBRAL  

MENINGES*/ 
  or ICCODE = '0119' /*OTHER DIAGNOSTIC PROCEDURES ON SKULL*/ 

or ICCODE = '033' /*DIAGNOSTIC PROCEDURES ON SPINAL CORD AND SPINAL 
CANAL STRUCTURES*/ 

  or IC3DIG = '010' /*CRANIAL PUNCTURE*/ 
  or ICCODE = '0101' /* CISTERNAL PUNCTURE*/ 
  or ICCODE = '0102' /*VENTRICULOPUNCTURE THROUGH PRIVIOUSLY IMPLANTED  

CATHETER*/ 
  or ICCODE = '0109' /*OYHER CRANIAL PUNCTURE*/ 
  or ICCODE = '0332' /* BIOPSY OF SPINAL CORD OR SPINAL MENINGES*/ 

or ICCODE = '0339' /*OTHER DIAGNOSTIC PROCEDURES ON SPINAL CORD AND 
SPINAL CANAL STRUCTURES*/ 

  or ICCODE = '0118' /*OTHER DIAGNOSTIC PROCEDURES ON BRAIN AND CEREBRAL  
MENINGES*/ 

  or ICCODE = '0119' /*OTHER DIAGNOSTIC PROCEDURES ON SKULL*/   
 
   
  or IC3DIG= '311' /*TEMPORAY TRACHEOSTOMY*/  
  or ICCODE = '3141' /*TRACHEOSCOPY THROUGH ARTIFICIAL STOMA*/ 
  or ICCODE = '3142' /*LARYNGOSCOPY AND OTHER TRACHEOSCOPY*/ 

or ICCODE = '3201' /*ENDOSCOPIC EXCISION OR DESTRCTION OF LESION OR 
TISSUE OF BRONCHUS*/ 
or ICCODE = '3228' /*ENDOSCOPIC EXCISION OR DESTRCTION OF LESION OR 
TISSUE OF LUNG*/ 

  or ICCODE = '3321' /*BRONCHOSCOPY THROUGH ARTIFICIAL STOMA*/ 
  or ICCODE = '3322' /*FIBER-OPTIC BRONCHOSCOPY*/ 
  or ICCODE = '3323'  /*OTHER BRONCHOSCOPY*/ 
  or ICCODE = '3770' /*INITIAL INSERTION OF PACEMAKER LEAD NOT OTHERWISE  

SPECIFIED*/ 
  or ICCODE = '3771' /* INITIAL INSERTION OF TRANSVENOUS LEAD INTO  

VENTRICLE*/ 
or ICCODE = '3772' /*INITIAL INSERTION OF TRANSVENOUS LEAD INTO ATRIUM 
AND VENTRICLE*/ 

  or ICCODE = '3773' /*INITIAL INSERTION OF OF TRANSVENOUS LEAD INTO  
ATRIUM*/ 
or ICCODE = '3781' /*INITIAL INSERTION OF SINGLE-CHAMBER DEVICE, NOT 
SPECIFIED AS RATE RESPONSIVE*/ 
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or ICCODE = '3782' /*INITIAL INSERTION OF SINGLE-CHAMBER DEVICE,  RATE 
RESPONSIVE*/   

  or ICCODE = '3783' /*INITIAL INSERTION OF DUAL-CHAMBER DEVICE*/   
   or ICCODE = '4222' /*ESPHAGOSCOPY THROUGH ARTIFICIAL STOMA*/ 
  or ICCODE = '4223' /*OTHER ESOPHAGOSCOPY*/ 

or ICCODE = '4233' /*ENDOSCOPIC EXCISION OR DESTRUCTION LESION OR 
TISSUE OF ESOPHAGUS*/ 
or ICCODE = '4341'  /*ENDOSCOPIC EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OR 
TISSUE OF STOMACH*/ 

  or ICCODE = '4412' /*GASTROSCOPY THROUGH ARTIFICIAL STOMA*/ 
  or ICCODE = '4413' /*OTHER GASTROSCOPY*/ 
  or ICCODE = '4512' /*ENDOSCOPY OF SMALL INTESTINE THROUGH ARTIFIACIAL  

STOMA*/ 
  or ICCODE = '4513' /*OTHER ENDOSCOPY OF SMALL INTESTINE*/ 
  or ICCODE = '4522' /*ENDOSCPY OF LARGE INTESTINE THROUGH ARTIFIACIAL  

STOMA  
*/ 

  or ICCODE = '4523' /*COLONOSCOPY*/   
  or ICCODE = '4524' /*FLEXIBLE SIGMOIDOSCOPY*/   
 
  or ICCODE = '4530' /*ENDOSCOPIC EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF  

DUODENUM*/ 
  or ICCODE = '4542' /*ENDOSCOPIC POLYPECTOMY OF LARGE INTESTINE*/ 

or ICCODE = '4543' /*ENDOSCOPIC DESTRUCTION OF OTHER LESION OR TISSUE 
OF LARGE INTESTINE*/ 

  or ICCODE = '4822'  /*PROCTOSIGMOIDOSCOPY THROUGH ARTIFICIAL STOMA*/ 
  or ICCODE = '4823' /*RIGID PROCTOSIGMOIDOSCOPY*/ 
  or ICCODE = '4921' /*ANOSCOPY*/ 

or ICCODE = '4931' /*ENDOSCPOPIC EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OR 
TISSUE OF ANUS*/ 

  or ICCODE = '5110' /*ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY*/ 
  or ICCODE = '5111' /*ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOGRAPHY*/ 

or ICCODE = '5164' /*ENDOSCOPIC EXCISION OR DESTRUCTOION OF LESION OF 
BILIARY DUCTS OR SPHINCTER OF ODDI*/   

  or ICCODE = '5184' /*ENDOSCOPIC DILATATION OF AMPULLA AND BILARY DUCT*/ 
  or ICCODE = '5185' /*ENDOSCOPIC SPHICTEROTOMY AND PAPILLOTOMY*/   
  or ICCODE = '5186' /*ENDOSCOPIC INSERTION OF NASOBILIARY DRAINAE TUBE*/   
  or ICCODE = '5187' /*ENDOSCOPIC INSERTION OF STENT INTO BILE DUCT*/   
  or ICCODE = '5213' /*ENDOSCOPIC RETROGRADE PANCREATOGRAPHY*/   

or ICCODE = '5221' /*ENDOSCOPIC EXCISIO OR DESTRUCTION OF LESION OR 
TISSUE OF PANCREATIC DUCT*/   

  or ICCODE = '5293' /*ENDOSCOPIC INSERTION OF STENT INTO PANCREATIC  
DUCT*/   

  or ICCODE = '5297' /*ENDOSCOPIC OF NASOPANCREATIC DRAINAGE TUBE*/   
  or ICCODE = '5298' /*ENDOSCOPIC DILATATION OF PANCREATIC DUCT*/   
  or ICCODE = '5521' /*NEPHROSCOPY*/   
  or ICCODE = '5522' /*PYELOSCOPY*/   
  or ICCODE = '5631' /*URETEROSCOPY*/   
  or ICCODE = '5731' /*CYSTOSCOPY THROUGH ARTIFICIAL STOMA*/   
  or ICCODE = '5732' /*OTHER CYSTOSCOPY*/   
  or ICCODE = '5822' /*OTHE URETHROSCOPY*/   
  or ICCODE = '6812' /*HYSTEROSCOPY*/   
 
 
  or ICCODE = '7021' /*VAGINOSCOPY*/   
  or ICCODE = '7022' /*CULDSCOPY*/   
  or ICCODE = '8607' /*INSERTION OF TOTALLY IMPLANTABLE VASCULAR ACCES  

DEVICE*/   
  or ICCODE = '8609' /*OTHER INCISION OF SKIN AND SUBCUTANUOUS TISSUE*/   

or IC3DIG = '863'/*OTHER LOCAL EXCION OR DESTRUCTION OF LESION OR 
TISSUE OF SKIN AND SUBCUTANUOUS TISSUE*/   

  or ICCODE = '9461' /*ALCOHOL REHABILITATION*/   
  or ICCODE = '9463' /*ALCOHOL REHABILITATION AND DETOXICATION*/   
  or ICCODE = '9464' /*DRUG REHABILITATION*/   
  or ICCODE = '9467' /*COMBINED ALCOHOL AND DRUG REHABILITATION*/   
  or ICCODE = '9469' /*COMBINED ALCOHOL AND DRUG REHABILITATIONAND  

DETOXICATION*/   
  or ICCODE = '9670' /*CONTINUOUS MECHANICAL VENTILATION OF UNSPECIFIED  

DURATION*/   
or ICCODE = '9671' /*CONTINUOUS MECHANICAL VENTILATION FOR LESS THAN 96 
CONSECUTIVE HOURS*/   
or ICCODE = '9672' /*CONTINUOUS MECHANICAL VENTILATION FOR  96 
CONSECUTIVE HOURS OR MORE*/   
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or ICCODE = '9851') /*EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY OF THE 
KIDNEY, URETHER AND / OR BLADDER*/   

 
 
  and POSTOPt=1 and item15>1 
    
  
  then  A10 = 1; else 
  A10 = 0;  
 
 
 
  if (ITEM9 = 2)   
  or (ITEM9 = 1)  
  OR (ICCODE = '9390')  
  OR (ICCODE = '9391')  
  then  B11 = 1; else 
  B11 = 0;  
 
 
  if  ITEM21>0 OR ITEM20>0 
  or IC3DIG = '99O'  
  or ICCODE = '9915' 
  then B12 = 1; else 
  B12 = 0; 
 
 
 
  if ITEM15>2  
  then B13_17=1;else 
  B13_17=0; 
 
 
  if ITEM16>5 then B15=1; else 
  B15=0; 
 
  if (ITEM22>0 OR ITEM23A>0 OR ITEM23B>0)  and item16>2 
    
  then B16=1;else 
  B16=0; 
 
 
 
  if (ITEM14=1)  
  then B18=1; else 
  B18=0;  
 
 
  /*HET ONDERDEEL TOESTAND VAN DE PATIËNT*/ 
 
  /*C18 Obstructie van darmen of urinewegen dewelke klinische zorg  

vereisen*/ 
  if (ICCODE = '9638' /*REMOVAL OF IMPACTED FAECES*/ 
  or ICCODE = '9637' /*PROCOCLYSIS*/ 
  or ICCODE = '5794' /*Inbrengen verblijfssonde*/ 
  or ICCODE = '5795' /*Vervangen urinaire sonde*/ 
  or ICCODE = '9639') /*OTHER TRANSANAL ENEMA*/ 
  and procdag=1 then C18=1; else 
  C18=0;  
 
 
  /*C19 Transfusie omwille van bloedverlies*/ 
  if (IC3DIG = '990') and (procdag=1 or PREOPt=1) and (item15>1) then  

C19=1; 
  else C19=0; 
 
 
  /*C20 CIRCULATORY DISORDERS, REQUIRING ACUTE CLINICAL CARE*/ 

if (IC3DIG= '896' /*CIRCULATORY MONITORING (SYSTEMATIC ARTEIAL PRESSURE 
/  
CVD /  
PULMONARY ARTERI PRESSURE MONITORING/ PULMONARY ARTERI WEDGE 
MONITORING/  
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MEASUREMENT OF SYSTEMIC ARTERIAL BLOOD GASES / MEASUREMENT OF MIXED 
VENOUS BLOOD GASES  
/ MONITORING OF CARDIAC OUTPUT BY OTHER TECHNIQUE / MONITORING OF 
CORONARY BLOOD FLOW)*/  

  or IC3DIG= '996' 
  /*CONVERSION OF CARDIAC RHYTM (CPR, NOS / ATRIAL CARDIOVERSION /  
  OTHER ELECTRIC COUNTERSHOCK OF HEART/ CLOSED CHEST CARDIAC MASSAGE/  
  CAROTID SINUS STIMULATION / OTHER CONVERSION OF CARDIAC RHYTM)*/ 
  or ICCODE= '9393') /*NON MECHANICAL METHODS OF RESUSCITATION*/   
  and (procdag=1 or PREOPt=1)  
  then C20=1; else 
  C20=0;  
 
run; 
 
 
data AEPMVKG; 
 format vb $3.; 
 set AEPMVKG; 
 vb=vbdag; 
run; 
data AEPVB; 
 format cleannr $21.  /* 3+10 */; 
    set AEPMVKG ; 
    cleannr=substr(nr,1,18)||substr(vb,1,3); 
    cleannr=translate(cleannr,'_',' '); 
run; 
 
data algemeen.AEP_result; 
 set AEPVB; 
run; 
 
data AEPVB; 
set algemeen.AEP_result; 
run; 
 
proc summary data=AEPVB ; 
 class cleannr; 
 id erkennr zhvbnr service; 
 var X0 A1 A2 A3 A4 A5_6 A10 B11 B12 B13_17  B15 B16 B18 C18 C19 C20 ; 
 output out =summ1    
 sum= X0 A1 A2 A3 A4 A5_6 A10 B11 B12 B13_17  B15 B16 B18 C18 C19 C20; 
run; 
 
data results; 
 set summ1; 
 if X0 > 0 then X0c=1; else X0c=0; 
 if A1 > 0 then A1c=1; else A1c=0; 
 if A2 > 0 then A2c=1; else A2c=0; 
 if A3 > 0 then A3c=1; else A3c=0; 
 if A4 > 0 then A4c=1; else A4c=0; 
 if A5_6 > 0 then A5_6c=1; else A5_6c=0; 
 if A10 > 0 then A10c=1; else A10c=0; 
 if B11 > 0 then B11c=1; else B11c=0; 
 if B12 > 0 then B12c=1; else B12c=0; 
 if B13_17 > 0 then B13_17c=1; else B13_17c=0; 
 if B15 > 0 then B15c=1; else B15c=0; 
 if B16 > 0 then B16c=1; else B16c=0; 
 if B18 > 0 then B18c=1; else B18c=0; 
 if C18 > 0 then C18c=1; else C18c=0; 
 if C19 > 0 then C19c=1; else C19c=0; 
 if C20 > 0 then C20c=1; else C20c=0; 
 
 if X0c=1 or A1c=1 or A2c=1 or A3c=1 or A4c=1 or A5_6c=1 or A10c=1 or  
 B11c=1 or  B12c=1 or B13_17c=1 or B15c=1 or B16c=1 or B18c=1 
 or C18c=1 or C19c=1 or C20c=1 then verantw=1; else verantw=0; 
RUN; 
 
proc sort data=results; by service;run; 
ODS LISTING CLOSE; 
ODS RTF FILE = 'C:\Documents and Settings\Koen\Mijn documenten\AEP_kenl22.RTF'; 
proc freq data= results; tables  verantw;  
 by service; 
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run; 
ODS RTF CLOSE; 
ODS LISTING; 
RUN; 
 
ODS LISTING CLOSE; 
ODS RTF FILE = 'C:\Documents and Settings\Koen\Mijn documenten\AEP.RTF'; 
proc freq data= results; tables X0c A1c A2c A3c A4c A5_6c A10c  
 B11c  B12c   B13_17c  B15c  B16c  B18c C18c C19c C20c verantw;  
run; 
ODS RTF CLOSE; 
ODS LISTING; 
RUN; 
 
/** 
**************************************************************************************
***** 
 
 
     BIJDRAGE MEDISCH - VERPLEEGKUNDIG - TOESTAND 
**************************************************************************************
***** 
*/ 
 
data AEP; 
 set algemeen.AEP_result; 
run; 
 
proc summary data=AEP ; 
 class cleannr; 
 id erkennr zhvbnr service; 
 var X0 A1 A2 A3 A4 A5_6 A10 B11 B12 B13_17  B15 B16 B18 C18 C19 C20 ; 
 output out =summ1    
 sum= X0 A1 A2 A3 A4 A5_6 A10 B11 B12 B13_17  B15 B16 B18 C18 C19 C20; 
run; 
 
data AEPCAT; 
 set summ1; 
 if X0>0 then DAGNUL=1; else DAGNUL=0;  
 if A1>0 or A2>0 or A3>0 or A4>0 or A5_6>0 or A10>0 then MED=1; else MED=0; 
 if B11>0 or B12>0 or B13_17>0 or  B15>0 or B16>0 or B18>0 then VPK=1; else 
VPK=0; 
 if C18>0 or C19 >0 or C20>0 then PATTOE=1; else PATTOE=0; 
run; 
proc sort data=aepcat; by service; run; 
 
proc freq data=AEPCAT; tables DAGNUL MED VPK PATTOE; by service; run; 
 
data catuniek; 
 set AEPCAT; 
 if MED=1 and VPK=0 and PATTOE=0 then CAT=1; else 
 if MED=0 and VPK=1 and PATTOE=0 then CAT=2; else 
 if MED=0 and VPK=0 and PATTOE=1 then CAT=3; else 
 if MED=1 and VPK=1 and PATTOE=0 then CAT=4; else 
 if MED=1 and VPK=0 and PATTOE=1 then CAT=5; else 
 if MED=0 and VPK=1 and PATTOE=1 then CAT=6; else 
 if MED=1 and VPK=1 and PATTOE=1 then CAT=7; else 
 CAT=0 ; 
run; 
 
proc format; 
 value cate   
 0='Geen criteria' 
 1='Uitsluitend medische criteria' 
 2='Uitsluitend verpleegkundige criteria' 
 3='Uitsluitend criteria ivm toestand patiënt' 
 4='Medische en verpleegkundige criteria' 
 5='Medische criteria en criteria ivm toestand patiënt' 
 6='Verpleegkundige criteria en criteria ivm toestand patiënt' 
 7='Medische, verpleegkundige criteria en criteria ivm toestand patiënt'; 
run; 
 
proc sort data=catuniek; by service; run; 
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ODS LISTING CLOSE; 
ODS RTF FILE = 'C:\Documents and Settings\Koen\Mijn documenten\AEP_uniek_CAT.RTF'; 
proc freq data=catuniek;  
format cat cate.; 
tables cat;  
run; 
proc freq data=catuniek;  
format cat cate.; 
tables cat;  
by service;  
run; 
 
ODS RTF CLOSE; 
ODS LISTING; 
RUN; 
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BIJLAGE 8. Nederlandstalige NIC (2° versie) 
 

Domein 1 Elementair fysiologische functies 
gericht op de ondersteuning van de functionele gezondheidstoestand 
 
Klasse A  Bevorderen van activiteiten en lichaamsbeweging 
interventies gericht op de ondersteuning bij lichamelijke activiteiten en het energiebehoud en 
–verbruik 
 
Interventies 
0200 Bevordering van lichamelijke oefening (exercise promotion) 

bevorderen van geregelde lichamelijke oefening om de conditie en gezondheid in 
stand te houden of te verbeteren. 

0202 Bevordering van lichamelijke oefening: strekoefeningen (exercise promotion: 
stretching) 
bevorderen van systematische strekoefeningen om de ontspanning te bevorderen, 
spieren / gewrichten voor te bereiden op inspannender oefeningen, of de lenigheid te 
handhaven of te verbeteren. 

0140 Bevordering van optimale lichaamshouding / bewegingen (body mechanics 
promotion) 
de patiënt helpen bij dagelijkse activiteiten een correcte houding aan te nemen en 
bewegingen op de juiste wijze uit te voeren om oververmoeidheid en overbelasting 
van of letsel aan het steun- en bewegingsapparaat te voorkomen. 

0221 Oefentherapie: ambulantie (exercise therapy: ambulation) 
de patiënt aanmoedigen tot en helpen met lopen tijdens de behandeling van en het 
letsel na ziekte of letsel om de autonomie en willekeurige lichaamsfuncties in stand te 
houden of te verbeteren. 

0224 Oefentherapie: beweeglijkheid van de gewrichten (exercise therapy: joint mobility) 
bevorderen van specifieke activiteiten, houdingen en bewegingen om het evenwicht 
te handhaven, te herstelen of te verbeteren. 

0226 Oefentherapie: spierbeheersing (exercise therapy: muscle control) 
bevorderen van specifieke activiteiten of oefeningen om het vermogen tot uitvoering 
van willekeurige lichaamsbewegingen te herstellen of te verbeteren. 

0180 Regulering van de energie (energy management) 
reguleren van het energieverbruik om oververmoeidheid tegen te gaan of te 
voorkomen en een optimaal functioneren te bevorderen. 

5612 Voorlichting: voorgeschreven activiteit / oefening [S]1 (teaching: prscribed activity / 
exercise) 
de patiënt erop voorbereiden een bepaald activiteitenniveau te bereiken en / of te 
handhaven. 

 
Klasse B Zorg voor de uitscheiding 
interventies gericht op de totstandkoming en instandhouding van regelmatige 
uitscheidingspatronen en de zorg voor de gevolgen van gewijzigde patronen 
 
Interventies 
0490 Beleid bij een rectale prolaps (rectal prolapse management) 
 voorkomen van een rectale prolaps en / of manueel reponeren van het rectum. 
0420 Darmspoeling (bowel irrigation) 
 instilleren van een oplossing in de darmen. 
0440 Darmtraining (bowel training) 
 de patiënt helpen zijn darmen te trainen om regelmatig te defecteren. 
0430 Defectiebeleid (bowel management) 
 tot stand brengen en instandhouden van een regelmatig defecatiepatroon. 
0460 Diarreebeleid (diarrhea management) 
                                                 
1 Letter geeft aan in welke andre klasse de interventie eveneens is opgenomen. 



 136

 voorkomen en behandelen van diarree. 
0470 Flatulentievermindering (flatulence reduction) 
 voorkomen van gasvorming en bevorderen van de lozing van een overmaat aan gas. 
0450 Obstipatiebeleid (constipation / impacation management) 
 voorkomen en behandelen van obstipatie / scybala. 
0480 Stomazorg [L] (ostomy care) 

instandhouden van de uitscheiding via een stoma en verzorgen van de omringende 
weefsels. 

0410 Zorg bij incontinentie voor faeces (bowel incontinence care)  
bevorderen van de continentie voor faeces en voorkomen van huiddefecten rond de 
anus. 

0412 Zorg bij incontinentie voor faeces: encopresis [X] (bowel incontinence care: 
encopresis) 

 bevorderen van de continentie voor faeces bij een kind. 
0550 Blaasspoeling (bladder irrigation) 
 instilleren van een oplossing in de blaas om deze te reinigen of geneesmiddelen toe 

te dienen. 
0570 Blaastraining (urinary bladder training) 
 verbeteren van de blaasfunctie van de patiënt met urge-incontinentie door de blaas te 

trainen meer urine vast te houden en de patiënt te leren mictiedrang beter te 
onderdrukken. 

0580 Inbrenging van een blaaskatheter (urinary catheterization) 
 inbrengen van een katheter in de blaas om tijdelijk of permanent urine af te laten 

vloeien. 
0582 Inbrenging van een blaaskatheter: intermitterend (urinary catheterization: intermittent) 
 periodiek inbrengen van een katheter om de blaas te ledigen. 
0580 Mictiebeleid (urinary elimination management) 
 handhaven van een optimaal mictiepatroon. 
0560 Spieroefeningen: bekkenbodem (pelvic floor exercise) 

de patiënt leren de bekkenbodemspieren te versterken door deze willekeurig 
herhaaldelijk aan te spannen om stress- of urge-incontinentie tegen te gaan. 

 
0600 Training van de mictiegewoonte (urinary habit training) 
 ontwikkelen van een voorspelbaar mictiepatroon om onwillekeurige urinelozing te 

voorkomen bij de patiënt met beperkte cognitieve vermogens die lijdt aan functionele, 
urge- of stress-incontinentie. 

1876 Verzorging van een aan/ afvoerbuis: urinekatheter (tube care: urinary) 
 verzorgen van de patiënt bij wie de urine via een katheter wordt afgevoerd. 
0610 Zorg bij incontinentie voor urine (urinary incontinence care) 
 bevorderen van de continentie en voorkomen van huideffecten in het genitale gebied. 
0612 Zorg bij incontinentie voor urine: enuresis [X] (urinary incontinence care: enuresis) 
 bevorderen van de continentie voor urine bij een kind. 
0620 Zorg bij urineretentie (urinary retantion care) 
 de patiënt helpen overvulling van de blaas tegen te gaan. 
1804 Ondersteuning bij de persoonlijke zorg: toiletgang [F] (self-care assistance: toileting) 
 de patiënt helpen bij de mictie / deficatie. 
 
Klasse C Zorg bij immobiliteit 
interventies gericht op bewegingsbeperkingen en de zorg voor de gevolgen hiervan. 
 
Interventies 
6580 Fixeren [V] (physical restraint) 

aanbrengen, controleren en verwijderen van fixatiemiddelen die worden gebruikt om 
de mobiliteit van de patiënt te beperken. 

0840 Positionering (positioning) 
de patiënt of een lichaamsdeel in een adequate houding helpen om het comfort te 
verbeteren, het risico op huideffecten te verminderen en / of de genezing te 
bevorderen. 
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0846 Positionering: rolstoel (positioning: wheelchair) 
de patiënt in een geschikte rolstoel helpen om het comfort te verbeteren, huideffecten 
te voorkomen en de zelfstandigheid te bevorderen. 

0910 Spalken (splinting) 
stabiliseren, immobiliseren en / of beschermen van een verwond lichaamsdeel met 
een ondersteunend hulpmiddel. 

0960 Vervoer (transport) 
 een patiënt van de ene plaats naar de andere brengen. 
0762 Verzorging van een gipsverband: droog (cast care: maintenance) 
 verzorgen van een gedroogd gipsverband. 
0764 Verzorging van een gipsverband: nat (cast care: wet) 
 verzorgen van een nieuw gipsverband tijdens de droogperiode 
0740 Zorg bij bedrust (bed rest care) 

bevorderen van het comfort en de veiligheid en voorkomen van complicaties bij de 
patiënt die bedrust moet houden. 

0940 Zorg bij tractie / immobilisatie (traction / immobilisation care) 
verzorgen van de patiënt bij wie door middel van tractie en / of een fixatiemiddel een 
lichaamsdeel wordt geïmmobiliseerd en gestabiliseerd. 

 
Klasse D Zorg voor de voeding 
interventies gericht op de handhaving of wijziging van de voedingstoestand 
 
Interventies 
5246 Advisering: voeding (nutritional counseling) 

de patiënt door middel van een interactief hulpverleningsproces helpen zijn voeding 
aan te passen. 

1160 Bewaking van de voedingstoestand (nutritional monitoring) 
verzamelen en analyseren van patiëntgegevens om ondervoeding te voorkomen of te 
beperken. 

1020 Dieetfasering (diet staging) 
invoeren van noodzakelijke voedingsbeperkingen om vervolgens geleidelijk, al naar 
gelang de patiënt kan verdragen, over te gaan op de gebruikelijke voeding. 

1030 Eetstoornisbeleid (eating disorders management) 
voorkomen en behandelen van eetgedragingen waarbij de patiënt buitensporig veel / 
weinig eet in combinatie met bewegingsonrust, opzettelijk braken en /of 
laxantiagebruik. 

1620 Gewichtsregulering (weight management) 
de patiënt helpen een optimaal lichaamsgewicht en percentage lichaamsvet te 
bereiken / handhaven. 

1050 Helpen met eten [F] (feeding) 
 de patiënt die niet zelfstandig kan eten, helpen bij de voedselinname. 
1080 Inbrenging van een maag- of darmsonde (gastro- intestinal intubation) 
 inbrengen van een sonde in het darmkanaal. 
1803 Ondersteuning bij der persoonlijke zorg: eten [F] (self care assistance: feeding) 
 de patiënt helpen met eten. 
1280 Ondersteuning bij gewichtsafname (weight reduction assistance) 
 de patiënt helpen gewicht en / of lichaamsvet kwijt te raken. 
1240 Ondersteuning bij gewichtstoename (weight gain assistance) 
 de patiënt helpen in gewicht aan te komen. 
1860 Sliktherapie [F] (swallowing therapy) 

het slikken vergemakkelijken en complicaties ten gevolge van een slikstoornis 
voorkomen. 

1200 Toediening van parenterale voeding [G] (total parenteral nutrition (TPN) 
administration) 

 bereiden en intraveneus toedienen van voedingstoffen en bewaken van de reactie 
van de patiënt. 

1056 Toediening van voeding via een sonde / gastrostomiekatheter (enteral tube feeding) 
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 toedienen van voedingstoffen en vocht via een maag- of darmsonde of 
gastromiekatheter. 

1874 Verzorging van een aan-/ afvoerbuis: maag- of darmsonde (tube care: 
gastrointestinal) 

 verzorgen van de patiënt bij wie een maag- of darmsonde is ingebracht. 
1100 Voedingsbeleid (nutrition management) 
 zorgdragen voor of assisteren bij de inname van uitgebalanceerde voeding. 
1120 Voedingstherapie (nutrition therapy) 
 toedienen van voedsel en vocht ter ondersteuning van de stofwisseling bij een patiënt 

met (een verhoogd risico op) ondervoeding. 
5614 Voorlichting: voorgeschreven dieet [S] (teaching: prescribed diet) 
 de patiënt voorbereiden zich te houden aan een voorgeschreven dieet. 
 
Klasse E Bevorderen van lichamelijk comfort 
interventies gericht op de bevordering van gemak en comfort met behulp van lichamelijke 
technieken 
 
Interventies 
1320 Acupressuur (acupressure) 

druk uitoefenen op specifieke punten van het lichaam om de pijn van de patiënt te 
verlichten, hem te helpen zich te ontspannen, of misselijkheid te voorkomen of te 
verminderen. 

1340 Huidstimulering (cutaneous stimulation) 
stimuleren van de huid en onderliggende weefsels om klachten en verschijnselen 
zoals pijn, spierspasmen of ontstekingen tegen te gaan. 

1480 Massage (simple massage) 
stimuleren van de huid en onderliggende weefsels met verschillende mate van 
manuele druk ter bevordering van de pijnverlichting, ontspanning en / of circulatie. 

1400 Pijnbestrijding (pain management) 
 verlichten van de pijn tot een voor de patiënt aanvaardbaar niveau. 
6482 Regulering van de omgeving: comfort (environmental management: comfort) 
 aanpassen van de omgeving van de patiënt om een optimaal comfort te bevorderen. 
5465 Therapeutisch aanraken (therapeutic touch) 

uw interpersoonlijke energie via uw handen laten stromen om de patiënt te helpen of 
te helen. 

1380 Toepassing van warmte / koude (heat / cold application) 
stimuleren van de huid en onderliggende weefsels met warmte of koude om pijn, 
spierspasmen of ontstekingen tegen te gaan. 

1540 Transcutane zenuwstimulatie (TENS) (transcutaneous electrical nerve stimulation) 
stimuleren van de huid en onderliggende weefsels met via elektroden toegediende 
zwakke elektrische vibratie. 

 
Klasse F Ondersteunen van de persoonlijke zorg 
interventies gericht op de ondersteuning van of hulp bij routinematige activiteiten van het 
dagelijks leven 
 
Interventies 
1610 Baden / douchen (bathing) 

het lichaam van de patiënt wassen om een ontspannend, reinigend en heilzaam 
effect te bereiken. 

1850 Bevordering van de slaap (sleep enhancement) 
 bevorderen van een regelmatig slaap/waakritme. 
1670 Haarverzorging (hair care) 

ervoor zorgen dat het haar van de patiënt er schoon, netjes gekapt en aantrekkelijk 
uitziet. 

1050 Helpen met eten [D] (feeding) 
 de patiënt die niet zelfstandig kan eten, helpen bij de voedselinname. 
1630 Helpen met kleden (dressing) 
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 kleding uitkiezen en aan- en uitdoen bij de patiënt die dat zelf niet kan. 
1720 Mondverzorging (oral health promotion) 

bevorderen van de mondhygiëne en gebitsverzorging bij de patiënt zonder 
afwijkingen aan mond of gebit. 

1730 Mondverzorging: orale stoornis (oral health restoration) 
bevorderen van de genezing bij de patiënt met een aandoening aan het 
mondslijmvlies of gebit. 

1710 Mondverzorging: verhoogd risico (oral health maitenance) 
instandhouden en bevorderen van de mondhygiëne en een goede conditie van het 
gebit bij de patiënt met een verhoogd risico op aandoeningen aan mond of gebit. 

1680 Nagelverzorging (nail care) 
zorgen voor schone, netjes verzorgde, aantrekkelijke nagels en voorkomen van 
huidletsel ten gevolge van inadequaat verzorgde nagels. 

1800 Ondersteuning van de persoonlijke zorg (self-care assistance) 
 de patiënt helpen activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren. 
1803 Ondersteuning van de persoonlijke zorg: eten [D] (self-care assistance: feeding) 
 de patiënt helpen met eten. 
1802 Ondersteuning van de persoonlijke zorg: kleden / uiterlijke verzorging (self-care 

assistance: dressing / grooming) 
 de patiënt helpen bij het aan- en uitkleden en de uiterlijke verzorging. 
1804 Ondersteuning van de persoonlijke zorg: toiletgang [B] (self-care assistance: toileting) 
 de patiënt helpen bij de mictie / defecatie. 
1801 Ondersteuning van de persoonlijke zorg: wassen hygiëne (self-care assistance: 

bathing / hygien) 
 de patiënt helpen bij de hygiënische verzorging. 
1650 Oogverzorging (eye care) 
 uitsluiten of beperken van het risico op beschadiging van het oog of achteruitgang 

van het gezichtsvermogen. 
1640 Oorverzorging (ear care) 
 uitsluiten of beperken van het risico op beschadiging van het oor of achteruitgang van 

het gehoor. 
1986 Sliktherapie [D] (swallowing therapy) 
 het slikken vergemakkelijken en complicaties ten gevolge van een slikstoornis 

voorkomen. 
1620 Verzorging van contactlenzen (contant lens care) 
 voorkomen van letsel aan het oog of de lens door een correct gebruik van 

contactlenzen. 
1870 Verzorging van een aan-/afvoerbuis (tube care) 
 verzorgen van de patiënt bij wie een aan-/afvoerbuisje is ingebracht. 
1780 Verzorging van een prothese (prothesis care) 
 verzorgen van door de patiënt gedragen verwijderbaar hulpmiddel en voorkomen van 

complicaties ten gevolge van het gebruik daarvan. 
1750 Verzorging van het genitale gebied (perineal care) 
 waarborgen van een goede huidconditie en verlichten van ongemak ik het genitale 

gebied. 
1660 Voetverzorging (foot care) 
 wassen en inspecteren van de voeten om ontspanning, reinheid en een gezonde huid 

te bevorderen. 
1770 Zorg na het overlijden (postmortem care) 
 de overleden patiënt afleggen en de familie ondersteunen als zij de patiënt nog willen 

zien. 
 

Domein 2 Complex fysiologische functies 
gericht op de ondersteuning van homeostatische en regulerende processen 
 
Klasse G Zorg voor de elektrolytenbalans en het zuur-base-evenwicht 
interventies gericht op de regulering van de elektrolytenbalans en het zuur-base-evenwicht en 
de preventie van complicaties. 
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Interventies 
2020 Bewaking van de elektrolytenhuishouding (elektrolyte monitoring) 

verzamelen en analyseren van patiëntgegevens met het oog op het reguleren van de 
elektrolytenbalans. 

1920 Bewaking van de zuur-basehuishouding (acid-base monitoring) 
verzamelen en analyseren van patiëntgegevens met het oog op het reguleren van het 
zuur-base-evenwicht. 

4232 Bloedafname: arterieel [N] (phlebotomy: arerial blood sample) 
afnemen van een bloedmonster uit een niet-gecanuleerde arterie ter bepaling van het 
zuurstof- en kooldioxynegehalte en het zuur-base-evenwicht. 

2000 Elektrolytenbeleid (electrolyte management) 
bevorderen van de elektrolytenhomeostase en voorkomen van complicaties ten 
gevolge van  een afwijkend of ongewenst elektrolytengehalte van het serum. 

2001 Elektrolytenbeleid: hypercaliëmie (elecrolyte management: hypercalcemia) 
bevorderen van de calciumhomeostase en voorkomen van complicaties ten gevolge 
van een  te hoge seurmcalciumspiegel. 

2005 Elektrolytenbeleid: hyperfostamie (electrolyte management: hyperphosphatemia) 
bevorderen van de fosfaat-homeostase en voorkomen van complicaties ten gevolge 
van een te hoge serumfosfaatspiegel. 

2002 Elektrolytenbeleid: hyperkaliëmie (electrolyte management: hyperkalemia) 
bevorderen van de kaliumhomeostase en voorkomen van complicaties ten gevolge 
van een te hoge serumkaliumspiegel. 

2003 Elektrolytenbeleid: hypermagnesiëmie (electrolyte management: hypermagnesemia) 
bevorderen van de magnesiumhomeostase en voorkomen van complicaties ten 
gevolge van een te hoge serummagnesiumspiegel. 

2004 Elektrolytenbeleid: hypernatriëmie (electrolyte management: hypernatremia) 
bevorderen van de natriumhomeostase en voorkomen van complicaties ten gevolge 
van een te hoge serumnatriumspiegel. 

2006 Elektrolytenbeleid: hypocaliëmie (electrolyte management: hypocalcemia) 
bevorderen van de kaliumhomeostase en voorkomen van complicaties ten gevolge 
van een te lage serumcalciumspiegel. 

2010 Elektrolytenbeleid: hypofosfatemie (electrolyte management: hypophosphatemia) 
bevorderen van de fosfaathomeostase en voorkomen van complicaties ten gevolge 
van een te laag serumfosfaatgehalte. 

2007 Elektrolytenbeleid: hypokaliëmie (electrolyte management: hypokalemia) 
bevorderen van de kaliumhomeostase en voorkomen van complicaties ten gevolge 
van een te lage serumkaliumspiegel. 

2008 Elektrolytenbeleid: hypomagnesiëmie (electrolyte management: hypomagnesemia) 
bevorderen van de magnesiumhomeostase en voorkomen van complicaties ten 
gevolge van een te lage serummagnesiumspiegel. 

2009 Elektrolytenbeleid: hyponatriëmie (electrolyte management: hyponatremia) 
bevorderen van de natriumhomeostase en voorkomen van complicaties ten gevolge 
van een te laag serumnatriumsgehalte. 

2100 Hemodialyse (hemodialysis therapy) 
reguleren van de extracorporale passage van het bloed van de patiënt via een 
kunstnier. 

2120 Hyperglykemiebeleid (hyperglycemia management) 
 voorkomen en behandelen van een te hoge bloedglucosespiegel. 
2130 Hypoglykemiebeleid (hypoglycemia management) 
 voorkomen en behandelen van een te lage boedglucosespiegel. 
2150 Peritoneale dialyse (peritoneal dialysis therapy) 
 reguleren van de in- en uitstroom van dialysevloeistof in de buikholte. 
1200 Toediening van parenterale voeding [D] (total parenteral nutrition (TPN) 

administration) 
bereiden en intraveneus toedienen van voedingstoffen en bewaken van de reactie 
van de  patiënt. 

2080 Vocht-/elektrolytenbeleid [N] (fluid/electrolyte management) 
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reguleren van de vocht- en elektrolytenhuishouding en voorkomen van complicaties 
ten gevolge van wijzigingen daarin. 

1910 Zuur-basebeleid (acid-base management) 
bevorderen van een adequaat zuur-base-evenwicht en voorkomen van complicaties 
ten gevolge van een verstoring daarin. 

1911 Zuur-basebeleid: metabole acidose (acid-base management: metabolic acisosis) 
herstellen van het zuur-base-evenwicht en voorkomen van complicaties bij een 
verlaagde HCO3-concentratie in het serum. 

1912 Zuur-basebeleid: metabole alkalose (acid-base management: metabolic alkalosis) 
herstellen van het zuur-base-evenwicht en voorkomen van complicaties bij een 
verhoogde HCO3-concentratie in het serum. 

1913 Zuur-basebeleid: respiratoire acidose [K] (acid-base management: respiratory 
acidosis) 
herstellen van het zuur-base-evenwicht en voorkomen van complicaties bij een 
verhoogde pCO2 in het serum. 

1914 Zuur-basebeleid: respiratoire alkalose [K] (acid-base management: respiratory 
alkalosis) 
herstellen van het zuur-base-evenwicht en voorkomen van complicaties bij een 
verlaagde pC2  in het serum. 

 
Klasse H Zorg bij geneesmiddelengebruik 
interventies gericht op de ondersteuning van de nagestreefde werking van medicijnen 
 
Interventies 
2240 Beleid bij chemotherapie [S] (chemotherapy management) 
 de patiënt en zijn familie helpen inzicht te krijgen in de werking van cytostatica, en de 
 bijwerkingen daarvan tot een minimum te beperken. 
2380 Bevordering van een adequaat geneesmiddelengebruik (medication management) 
 bevorderen van een veilig en effectief gebruik van vrij en op recept verkrijgbare 
 geneesmiddelen. 
2400 Ondersteuning bij patient-controlled analgesia (PCA) (patient-controlled analgesia 
 (PCA) assistance) 
 de patiënt helpen de toediening van analgetica zelf te reguleren. 
2260 Sederen (conscious sedation) 

sedativa toedienen, de reactie van de patiënt bewaken en de noodzakelijke 
fysiologische steun verlenen tijdens een diagnostische of therapeutische procedure. 

2210 Toediening van analgetica (analgesic administration) 
 toedienen van farmaceutische middelen om pijn te verlichten of weg te nemen. 
2214 Toediening van analgetica: spinaal (analgesic administration: intraspinal) 

toedienen van farmaceutische middelen in de epidurale of intrathecale ruimte om pijn 
te verlichten of weg te nemen. 

2840 Toediening van anesthesie [J] (anesthesisia administration) 
voorbereiden van de patiënt, toedienen van anesthetica en bewaken van de reactie 
van de patiënt tijdens de toediening. 

2300 Toediening van geneesmiddelen (medication administration) 
bereiden, toedienen en beoordelen van de effectiviteit van op recept en vrij 
verkrijgbare geneesmiddelen. 

2301 Toediening van geneesmiddelen: enteraal (medication administration: enteral) 
 toedienen van geneesmiddelen via een maag- of darmsonde of gastrostomiekatheter. 
2303 Toediening van geneesmiddelen: intra-ossaal (medication administration: 

intraosseous) 
inbrengen van een naald door het botweefsel in de mergholte voor kortdurende, 
spoedeisende toediening van vocht, bloed of geneesmiddelen. 

2302 Toediening van geneesmiddelen: interpleuraal (medication administration: 
interpleural) 

 toedienen van geneesmiddelen via een interpleurale katheter om pijn te bestrijden 
2307 Toediening van geneesmiddelen: intraventriculair (medication administration: 

ventricular reservoir) 
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toedienen van geneesmiddelen via een in een zijventrikel van de hersenen 
ingebrachte katheter. 

2306 Toediening van geneesmiddelen: lokaal (medication administration: topical) 
 bereiden en aanbrengen van geneesmiddelen op de huid of slijmvliezen. 
2304 Toediening van geneesmiddelen: oraal (medication administration: oral) 

bereiden en verstrekken van via de mond in te nemen geneesmiddelen en bewaken 
van de reactie van de patiënt. 

2305 Toediening van geneesmiddelen: parenteraal (medication administration: parenteral) 
 bereiden en verstekken van geneesmiddelen via de intraveneuze, intramusculaire, 
 intradermale en / of subcutane route. 
2440 Verzorging van een intraveneuze katheter [N] (venous access devices (VAD) 

maintenance) 
verzorgen van de patiënt met een voor lange termijn ingebrachte getunnelde, niet-
getunnelde of implanteerbare intraveneuze katheter. 

5616 Voorlichting: voorgeschreven medicatie [S] (teaching: prescribed medication) 
de patiënt helpen voorgeschreven geneesmiddelen op veilige wijze te gebruiken en 
het effect ervan te controleren. 

2390 Voorschrijven van geneesmiddelen (medication prescribing) 
 voorschrijven van geneesmiddelen tegen een gezondheidsprobleem. 
 
Klasse I Neurologische zorg 
interventies gericht op optimalisering van de neurologische functies. 
 
Interventies 
2760 Beleid bij halfzijdige inattentie (unilateral neglect management) 

beschermen en veilig herintegreren van de aangedane lichaamszijde en patiënt 
helpen zich aan te passen aan de verstoorde waarneming. 

2540 Beleid bij hersenoedeem (cerebral edema management) 
beperkingen van secundair hersenletsel ten gevolge van een zwelling van het 
hersenweefsel. 

2550 Bevordering van de cerebrale bloedvoorziening (cerebral perfusion promotion) 
bevorderen van een adequate perfusie en beperken van complicaties bij de patiënt 
die lijdt aan of het risico loopt op een inadequate doorbloeding van de hersenen. 

2590 Bewaking van de intracraniale druk (intracranial pressure (ICP) monitoring) 
 verzamelen en analyseren van patiëntgegevens met het oog op het reguleren van de 
 intracraniale druk. 
2620 Bewaking van de neurologische toestand (neurologic monitoring) 
 verzamelen en analyseren van patiëntengegevens om neurologische complicaties te 
 voorkomen of te beperken. 
0844 Positionering: neurologische 

de patiënt met (het risico op) een dwarslaesie of andere aandoeningen aan de 
wervelkolom in  een optimale houding helpen. 

1878 Verzorging van een aan-/ afvoerbuis: liquodrain (tube care: ventriculostomy / lumbar 
drain 

 verzorgen van de patiënt met een externe liquodrain. 
2690 Voorzorgsmaatregelen: insulten (seizure precautions) 
 voorkomen of beperken van letsel bij de patiënt met een verhoogd risico op insulten. 
2720 Voorzorgsmaatregelen: subarachnoïdale bloeding (subarachnoid hemorrhage 

precautions) 
beperken van in- en uitwendige prikkels of stressoren om risico op recidiverende 
bloeding voor operatie van een aneurysma te beperken. 

2560 Zorg bij dysreflexie (dysreflexia management) 
voorkomen en verwijderen van prikkels die hyperactieve reflexen en ongepaste 
autonome reacties veroorzaken bij de patiënt met een hoge dwarslaesie. 

2660 Zorg bij een sensibiliteitsstoornis (peripheral sensation management) 
voorkomen of beperken van letsel of ongemak bij de patiënt met een gewijzigde 
sensibiliteit. 
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2680 Zorg bij insulten [V] (seizure management) 
 zorgen voor de patiënt tijdens een insult en de postictale fase. 
 
Klasse J Peroperatieve zorg 
interventies gericht op de zorg voorafgaande, gedurende en na een operatieve ingreep. 
 
Interventies 
2900 Assistentie bij een operatie (surgical assistance) 

assisteren van de chirurg / tandarts en ondersteunen van de patiënt tijdens een 
operatieve ingreep. 

2860 Autologe transfusie [N] (autrotransfusion) 
opvangen en herinfunderen van intraoperatief of postoperatief uit schone wonden 
verloren bloed. 

0842 Positionering: per-operatief (positioning: intraoperative) 
 een te opereren patiënt of lichaamsdeel in een optimale houding leggen zodat het 
 operatiegebied voor de chirurg goed bereikbaar is, terwijl voor de patiënt het risico op 
 ongemak en complicaties tot een minimul beperkt blijft. 
2880 Preoperatieve coördinatie [Y] (preoperative coördination) 

ondersteunen van het diagnostisch onderzoek voor de opname en de voorbereiding 
van de patiënt op de operatie. 

3902 Regulering van de lichaamstemperatuur: peroperatief [M] (temperature regulation: 
 intraoperative) 

de lichaamstemperatuur van de patiënt tijdens de operatie binnen de gewenste 
waarden brengen / houden. 

2840 Toediening van anesthesie [H] (anesthesisia administration) 
voorbereiden van de patiënt, toedienen van anesthetica en bewaken van de reactie 
van de patiënt tijdens de toediening. 

2870 Verkoeverzorg (postanesthesio care) 
bewaken en verzorgen van de patiënt die kort daarvoor algehele of regionale 
anesthesie heeft ondergaan. 

2930 Voorbereiding op de operatie (surgical operation) 
zorg verlenen aan de patiënt onmiddellijk voor een operatie en verifiëren of de 
vereiste procedures / onderzoeken hebben plaatsgevonden en de relevante 
gegevens op de status zijn vermeld. 

5610 Voorlichting: preoperatief [S] (teaching preoperative) 
de patiënt helpen inzicht te krijgen in en zich mentaal voor te bereiden op de operatie 
en de postoperatieve herstelperiode. 

2920 Voorzorgsmaatregelen: operatie [V] (surgical precautions) 
beperken van het risico op iatrogeen letsel bij de patiënt ten gevolge van een 
operatieve ingreep. 

6545 Ziekenhuishygiëne: peroperatief (infection control: intraoperative) 
 voorkomen van ziekenhuisinfecties op de operatiekamer. 
 
Klasse K Zorg voor de ademhaling 
interventies gericht op de bevordering van een vrije luchtweg en de gasuitwisseling. 
 
Interventies 
3140 Ademhalingsbeleid (airway management) 
 vrijmaken en vrijhouden van de luchtweg. 
 
3310 Beademingsontwenning (mechanical ventilatory weaning) 
 de patiënt leren ademhalen zonder hulp van beademingsapparatuur. 
3250 Bevordering van het ophoesten (cough enhancement) 

de patiënt ertoe aanmoedigen diep in te ademen om een hoge intrahoracale druk en 
compressie van het onderliggende longparenchym tot stand te brengen, zodat de 
lucht met kracht kan worden uitgestoten. 

3350 Bewaking van de ademhaling (respiration monitoring) 



 144

verzamelen en analyseren van patiëntgegevens om een vrije luchtweg en een 
adequate  gasuitwisseling te waarborgen. 

3270 Detubatie (endotracheal extubation) 
 doelmatig verwijderen van een via mond of neus ingebrachte endotracheale tube. 
4106 Emboliebeleid: long [N] (embolus care: pulmonary) 

beperken van complicaties bij een patiënt met (een verhoogd risico op) een 
belemmerde  longcirculatie. 

3300 Kustmatige beademing (mechanical ventilation) 
 toepassen van beademingsapparatuur om de patiënt te helpen met ademen. 
3120 Kunstmatige luchtweg: inbrenging en fixatie (airway insertion and stabilization) 
 (assisteren bij) het inbrengen en fixeren van een kunstmatige luchtweg. 
3180 Kunstmatige luchtweg: verzorging (artificial airway management) 

verzorgen van een endotracheale tube / tracheacanule en voorkomen van 
complicaties ten gevolge van het gebruik daarvan. 

3390 Ondersteuning van de ademhaling (ventilation assistance) 
 bevorderen van een optimaal spontaan ademhalingspatroon waarbij een adequate 
 uitwisseling van zuurstof en kooldioxyde in de longen is gewaarborgd. 
3230 Thorax-fysiotherapie (chest physiotherapy) 

de patiënt helpen perifeer secreet naar meer centraal gelegen gedeelten van de 
luchtwegen te brengen, zodat het kan worden opgehoest of afgezogen. 

3160 Uitzuigen van de luchtwegen (airway suctioning) 
 verwijderen van secreet uit de mond en / of trachea met behulp van een zuigkatheter. 
1872 Verzorging van een aan/- afvoerbuis: thoraxdrain (tube care: chest) 
 verzorgen van de patiënt bij wie een externe drain met waterslot is ingebracht in de 
 pleuraholte. 
3200 Voorzorgsmaatregelen: aspiratie [V] (aspiration precautions) 

voorkomen van aspiratie of beperken van risicofactoren bij een patiënt met een 
verhoogd  risico op aspiratie. 

1913 Zuur-basebeleid: respiratoire acidose [G] (acid-base-management: respiratory 
acidosis) 
herstellen van het zuur-base-evenwicht en voorkomen van complicaties bij een 
verlaagde pCO2  in het serum. 

 
 
1914 Zuur-basebeleid: respiratoire alkalose [G] (acid-base management: respiratory 

alkalosis) 
herstellen van het zuur-base-evenwicht en voorkomen van complicaties bij een 
verlaagde pCO2 in het serum. 

3320 Zuurstoftherapie (oxygen therapy) 
 toedienen van zuurstof en controleren van de effectiviteit daarvan. 
 
Klasse L Huid- en wondverzorging 
interventies gericht op de instandhouding en / of het herstel van de weefselintegriteit. 
 
Interventies 
3590 Bewaking van de huidconditie (skin surveillance) 

verzamelen en analyseren van patiëntgegevens om huid en slijmvliezen intact te 
houden. 

3460 Bloedzuigtherapie (leech therapy) 
toepassen van medicinale bloedzuigers om veneus bloed dat gestuwd is in 
gereïmplanteerd of getransplanteerd weefsel te verwijderen. 

3540 Decubituspreventie [V] (pressure ulcer prevention) 
 voorkomen van decubitus bij de patiënt met een verhoogd risico hierop. 
3500 Drukverlichting (pessure management) 
 beperken van de druk op lichaamsdelen. 
3620 Hechten van een wond (suturing) 

met behulp van steriel hechtmateriaal en een naald de randen van een wond 
bijeenbrengen. 
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3584 Huidverzorging: lokale behandeling (skin care: topical treatment) 
aanbrengen van lokale preparaten of toepassen van hulpmiddelen om de 
huidconditie te  verbeteren en huiddefecten te beperken. 

0480 Stomazorg [B] (ostomy care) 
instandhouden van de uitscheiding via een stoma en verzorgen van de omringende 
weefsels. 

3520 Verzorging van een decubituswond (pressure ulcer care) 
 bevorderen van de genezing van een decubituswond. 
3440 Verzorging van een operatiewond (incision site care) 

reinigen en observeren van een met hechtdraad, clips of agrafen gehechte 
operatiewond om de genezing ervan te bevorderen. 

3680 Wondirrigatie (wound irrigation) 
 spoelen van een open wond om deze te reinigen en débris en overmatig exsudaat te 
 verwijderen. 
3660 Wondverzorging (wound care) 
 voorkomen van complicaties aan een wond en bevorderen van de wondgenezing. 
3662 Wondverzorging: gesloten drainage (wound care: closed drainage) 
 instandhouden van een gesloten drainagesysteem in een wond. 
3420 Zorg na een amputatie (amputation care) 

bevorderen van het lichamelijk en psychisch herstel na amputatie van een 
lichaamsdeel. 

 
Klasse M Temperatuurregeling 
interventies gericht op de handhaving van de lichaamstemperatuur binnen normale grenzen. 
 
Interventies 
3900 Regulering van de lichaamstemperatuur (temperature regulation) 

de lichaamstemperatuur van de patiënt binnen de normale waarden brengen / 
houden. 

3902 Regulering van de lichaamstemperatuur: peroperatief [J] (temperature regulation: 
 intraoperative) 

de lichaamstemperatuur van de patiënt tijdens de operatie binnen de gewenste 
waarden brengen / houden. 

3840 Voorzorgsmaatregelen: maligne hyperthermie [U] (malignant hyperthermia 
precautions) 
voorkomen of verminderen van een hypermetabole reactie op bij een operatie 
gebruikte farmaceutische stoffen. 

3780 Zorg bij een overmatige blootstelling aan hitte (heat exposure treatment) 
verzorgen van de patiënt die na een overmatige warmteblootstelling door de hitte is 
bevangen. 

3740 Zorg bij koorts (fever treatment) 
 verzorgen van de patiënt met een niet door omgevingsfactoren veroorzaakte 
 lichaamstemperatuur (boven de 38°C). 
3800 Zorg bij onderkoeling (hypothermia treatment) 

opwarmen en bewaken van de patiënt wiens kerntemperatuur is gedaald tot beneden 
de 35°C. 

 
Klasse N  Zorg voor de weefseldoorbloeding 
interventies gericht op een optimale circulatie van bloed en vocht in de weefsels. 
 
Interventies 
4090 Aritmiebeleid (dysrhythmia management) 

voorkomen, herkennen en ondersteunen van de behandeling van 
hartritmestoornissen. 

2860 Autologe transfusie [J] (autrotransfusion) 
opvangen en herinfunderen van intraoperatief of postoperatief uit schone wonden 
verloren bloed. 

4210 Bewaking van de hemodynamiek: invasief (invasive hemodynamic monitoring) 
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meten en interpreteren van invasieve hemodynamische parameters om de hartfunctie 
te controleren en afhankelijk daarvan een behandeling in te stellen. 

4130 Bewaking van de vochthuishouding (fluid monitoring) 
 verzamelen en analyseren van patiëntgegevens met het oog op het reguleren van de 
 vochtbalans. 
4232 Bloedafname: arterieel [G] (phlebotomy: arerial blood sample) 

afnemen van een bloedmonster uit een niet-gecanuleerde arterie ter bepaling van het 
zuurstof- en kooldioxynegehalte en het zuur-base-evenwicht. 

4234 Bloedafname: donor (phlebotomy: blood unit axquisition) 
 afnemen van bloed en bloedproducten van een donor. 
4238 Bloedafname: veneus (phlebotomy: venous blood sample) 
 afnemen van een bloedmonster uit een niet-gecanuleerde ader. 
4020 Bloedstelping (bleeding reduction) 
 beperken van het bloedverlies ten gevolge van een bloeding. 
4160 Bloedstelping: acuut (hemorrhage control) 
 verminderen of stoppen van snel en massaal bloedverlies. 
4022 Bloedstelping: maag-darmkanaal (bleeding reduction: gastrointestinal) 
 beperken van bloedverlies via het maag-darmkanaal en daarmee samenhangende 
 complicaties. 
4026 Bloedstelping: na de bevalling [W] (bleeding reduction: postpartum uterus) 
 tegengaan van bloedverlies uit de uterus na de partus. 
4024 Bloedstelping: neus (bleeding reduction: nasal) 
 beperken van bloedverlies via de neusholte. 
4021 Bloedstelping: tijdens de zwangerschap [W] (bleeding reduction: ante partum uterus) 

tegengaan van bloedverlies uit de uterus in het derde trimester van de 
zwangerschap. 

4028 Bloedstelping: wond (bleeding reduction: wond) 
beperken van bloedverlies via een wond die is ontstaan ten gevolge van trauma, een 
incisie of plaatsing van een tube, sonde of katheter. 

4040 Cardiale zorg (cardiac care) 
beperken van complicaties ten gevolge van een wanverhouding tussen de 
zuurstofvraag en    -toevoer van het hart bij de patiënt met symptomen van een 
verstoorde hartfunctie. 

4044 Cardiale zorg: acuut (cardiac care: acute) 
beperken van complicaties bij de patiënt die recentelijk kampte met een verstoorde 
hartfunctie ten gevolge van een tijdelijke wanverhouding tussen de zuurstofvraag en 
–toevoer van het hart. 

4046 Cardiale zorg: revalidatie (cardiac care: rehabilative) 
bevorderen van een optimaal activiteitenniveau bij de patiënt die kampte met een 
verstoorde hartfunctie ten gevolge van een wanverhouding tussen de zuurstofvraag 
en –toevoer van het hart. 

4060 Circulatiebeleid (circulary care) 
 bevorderen van de arteriële en veneuze circulatie. 
4064 Circulatiebeleid: mechanisch hulpmiddel (circulary care: mechanical assist device) 
 tijdelijk ondersteunen van de circulatie met behulp van een apparaat of pomp. 
4106     Emboliebeleid: long [K] (embolus care: pulmonary) 

beperken van complicaties bij een patiënt met (een verhoogd risico op) een 
belemmerde longcirculatie. 

4150 Hemodynamische regulering (hemodynamic regulation) 
bevorderen van een optimale frequentie, preload, afterload en contractiliteit van het 
hart. 

4190 Inbrenging van een intraveneus infuus (intravenous (iv) insertion) 
inbrengen van een naald in een perifere ader met het oog op de toediening van 
vocht, bloed of geneesmiddelen. 

4200 Infuustherapie (intravenous (iv) therapy) 
 intraveneus toedienen van vocht of geneesmiddelen en bewaken van dat proces. 
4260 Shockpreventie (shok prevention) 
 signaleren en behandelen van een dreigende shock. 
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4140 Snelle vochttoediening (fluid resuscitation) 
 snel toedienen van voorgeschreven infuusvloeistoffen. 
4030 Toediening van bloedproducten (blood products administration) 

toedienen van bloed of bloedproducten en bewaken van de reactie van de patiënt 
daarop. 

2440 Verzorging van een intraveneuze katheter [H] (venous access devices (VAD) 
maintenance) 
verzorgen van de patiënt met een voor lange termijn ingebrachte getunnelde, niet-
getunnelde of implanteerbare intraveneuze katheter. 

4220 Verzorging van een perifeer ingebrachte centraal-veneuze katheter (peripherally 
insterted central (PIC) katheter care) 

 inbrengen en verzorgen van een perifeer ingebrachte centraal-veneuze katheter. 
4120 Vochtbeleid (fluid management) 
 bevorderen van een adequate vochtbalans en voorkomen van complicaties ten 

gevolge van een verstoring daarvan. 
2080 Vocht-/elektrolytenbeleid [G] (fluid/electrolyte management) 

reguleren van de vocht- en elektrolytenhuishouding en voorkomen van complicaties 
ten gevolge van wijzigingen daarin. 

4010 Voorzorgsmaatregelen: bloeding (bleeding precautions) 
beperken van prikkels die bij de patiënt met een verhoogd risico bloedingen kunnen 
veroorzaken. 

4070 Voorzorgsmaatregelen: circulatiestoornis (circulation precautions) 
 beschermen van een gebied met een verstoorde perfusie. 
4110 Voorzorgsmaatregelen: embolie (embolus precautions) 

verminderen van het risico op een embolie bij een patiënt met (een verhoogd risico 
op) trombusvorming. 

4050 Voorzorgsmaatregelen: hartfunctiestoornis (cardiac precautions) 
voorkomen van een acute hartfunctiestoornis door de zuurstofconsumptie van het 
hart zo veel mogelijk te beperken of de zuurstoftoevoer naar het hart te vergroten. 

4170 Zorg bij overvulling (hypervolemia management) 
verminderen van de hoeveelheid extracellulair en / of intracellulair vocht en 
voorkomen van complicaties bij de overvulde patiënt. 

4250 Zorg bij shock (shock management) 
bevorderen van de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar systemische 
weefsels en de verwijdering van afvalproducten bij de patiënt met een ernstig 
verstoorde weefselperfusie. 

4254 Zorg bij shock: cardiogeen (shock management: cardiac) 
bevorderen van een adequate weefselperfusie bij de patiënt met een ernstig 
verstoorde pompfunctie van het hart. 

4258 Zorg bij shock: hypovolemisch (shock management: volume) 
bevorderen van adequate weefstelperfusie bij de patiënt met een sterk verlaagd 
intravasaal volume. 

4256 Zorg bij shock: vasogeen (shock management: vasogenic) 
bevorderen van een adequate weefselperfusie bij de patiënt met een sterk verlaagde 
vaattonus. 

4180 Zorg bij vochttekort (hypovolemia management) 
 aanvullen van het intravasculaire vocht bij de ondervulde patiënt. 
 

Domein 3 Gedrag 
gericht op de ondersteuning van het psychosociale functioneren en van veranderingen in de 
levensstijl. 
 
Klasse O Gedragtherapie 
interventies gericht op de versterking en bevordering van wenselijk gedrag of de verandering 
van onwenselijk gedrag. 
 
Interventies 
4310 Activiteitenbegeleiding (activity therapy) 
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voorschrijven van en helpen bij specifieke lichamelijke, cognitieve, sociale en 
spirituele bezigheden om de activiteiten van de patiënt (of groep patiënten) in 
verscheidenheid, frequentie of duur te doen toenemen. 

4340 Assertiviteitstraining (assertiveness training) 
de patiënt helpen zijn gevoelens, behoeften en ideeën of effectieve wijze uit te leggen 
en tegelijktertijd de rechten van anderen te respecteren; 

4512 Behandeling van middelenmisbruik (substance use traetment) 
ondersteunen van de patiënt / familieleden met lichamelijke of psychosociale 
problemen in verband met het gebruik van alcohol of drugs. 

4514 Behandeling van middelenmisbruik: ontwenning van drugs (substance use treatment: 
drug withdrawal) 

 zorg voor de patiënt die ophoudt met het gebruik van drugs. 
 
4516 Behandeling van middelenmisbruik: overdosis (substance use treatment: overdose) 
 bewaken, behandelen en emotioneel ondersteunen van de patiënt die een toxische 

dosis geneesmiddelen heeft ingenomen. 
4480 Bevordering van de eigen verantwoordelijkheid (self-responsability facilation) 
 de patiënt ertoe aanmoedigen meer verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen 

gedrag. 
4330 Creatieve therapie [Q] (art therapy) 
 bevorderen van de communicatie door middel van tekeningen en anderen creatieve 

uitingsvormen. 
4320 Diertherapie [Q] (animal assisted therapy) 
 doelmatig gebruiken van dieren om de patiënt affectie, aandacht, afleiding en 

ontspanning te geven. 
4362 Gedragsmodificatie (behaviour modification) 
 bevorderen van een gedragsverandering. 
4360 Gedragsmodificatie: sociale vaardigheden (behaviour modification: social skills) 
 de patiënt helpen interpersoonlijke sociale vaardigheden te ontwikkelen of te 

verbeteren. 
4356 Gedragsregulering: seksueel (behaviour management: sexual) 
 beperken en voorkomen van sociaal onaanvaardbare seksuele gedragingen. 
4350 Gedragsregulering (behaviour management) 
 de patiënt helpen negatieve gedragingen onder controle te houden. 
4352 Gedragsregulering: hyperactiviteit / aandachtstekort (behaviour management: 

overactivity / inattention) 
 ontwikkelen van een therapeutisch milieu dat de veiligheid van de patiënt die lijdt aan 

hyperactiviteit en / of een aandachtstekort waarborgt en een optimaal functioneren 
bevordert. 

4354 Gedragsregulering: zelfbeschadiging (behaviour management: self-harm) 
 de patiënt helpen automutilerend of ander zelfbeschadigend gedrag te beperken of te 

stoppen. 
4410 Gezamenlijk doelen stellen (mutual goal setting) 
 samen met de patiënt zorgdoelen stellen en prioriteiten toekennen, een actieplan 

opstellen om deze doelen te bereiken en een schaal ontwikkelen om de resultaten te 
beoordelen. 

4380 Grenzen stellen (limit setting) 
 de patiënt duidelijk maken welk gedrag wenselijk en aanvaardbaar is. 
4400 Muziektherapie [Q] (music therapy) 
 gebruikmaken van muziek om een specifieke verandering n het gedrag of de 

gevoelens van de patiënt te bevorderen. 
4490 Ondersteuning bij het stoppen met roken (smoking cessation assistance) 
 de patiënt helpen op het houden met roken. 
4470 Ondersteuning bij zelfverandering (self-modification assistance) 
 steun verlenen aan de patiënt die wil veranderen om bepaalde voor hem belangrijke 

doelen te bereiken. 
4500 Preventie van middelenmisbruik (substance use prevention) 
 voorkomen van een levensstijl van overmatig alcohol- of druggebruik. 
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4420 Sluiten van een behandelovereenkomst (patiënt contraction) 
 met de patiënt onderhandelen over een overeenkomst om een bepaalde 

gedragsverandering te bekrachtigen. 
4390 Sociotherapie (milieu therapy) 
 gebruikmaken van mensen, hulpmiddelen en gebeurtenissen in de directe omgeving 

van de patiënt om een optimaal psychosociaal functioneren te bevorderen. 
4430 Speltherapie [Q] (play therapy) 
 doelmatig toepassen van speelgoed of andere middelen om de patiënt te helpen 

duidelijk te maken hoe hij de wereld ziet en de omgeving onder controle te krijgen. 
4370 Training van de impulsbeheersing (impuls control training) 
 de patiënt helpen impulsief gedrag onder controle te houden door 

probleemoplossingsstrategieën toe te passen in sociale en interpersoonlijke relaties. 
 
Klasse P Cognitieve therapie 
interventies gericht op de versterking of bevordering van het wenselijk cognitief functioneren 
of de verandering van het onwenselijk cognitief functioneren. 
 
Interventies 
5540 Bevordering van het leervermogen [S] (learning readiness enhancement) 

verbeteren van het vermogen en de bereidheid van de patiënt om informatie te 
ontvangen. 

4680 Bibliotherapie (bibliotherapy) 
de patiënt door middel van literatuur helpen zijn gevoelens te uiten en inzicht te 
ontwikkelen. 

4700 Cognitieve herstructurering (cognitive restructuring) 
een patiënt uitdagen om zijn verstoorde gedachtegang te wijzigen en een 
realistischer beeld te ontwikkelen van zichzelf en de wereld. 

4720 Cognitieve stimulering (cognitive stimulation) 
bevorderen van het besef en begrip van de omgeving door middel van geplande 
prikkels. 

4760 Geheugentraining (memory training) 
 bevorderen van het geheugen van de patiënt. 
4640 Ondersteuning bij het leren omgaan met boosheid (anger control assistance) 
 de patiënt helpen zijn woede op een adaptieve, niet-gewelddadige manier te uiten. 
4820 Realitietsoriëntatie (reality orientation) 
 het besef van de patiënt van de eigen identiteit, tijd en omgeving bevorderen. 
4860 Reminiscentietherapie (reminiscence therapy) 

de patiënt stimuleren terug te denken aan gebeurtenissen, gevoelens en gedachten 
uit het verleden om hem te helpen zich aan te passen aan zijn huidige 
omstandigheden. 

5520 Scheppen van leervoorwaarden [S] (learning facilitation) 
 bevorderen van het vermogen van de patiënt informatie te verwerken en te begrijpen. 
 
Klasse Q Bevorderen van de communicatie 
interventies gericht op de ondersteuning van het uiten en ontvangen van verbale en non-
verbale boodschappen. 
 
Interventies 
4920 Actief luisteren (active listening) 

aandachtig luisteren naar en betekenis hechten aan de verbale en non-verbale 
boodschap van de patiënt. 

4974 Bevordering van de communicatie: gehoorbeperking (communication enhancement: 
hearing deficit) 

 de patiënt ondersteunen bij het leren aanvaarden van en omgaan met een 
gehoorbeperking. 

4976 Bevordering van de communicatie: spraakbeperking (communication enhancement: 
speech deficit) 
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 de patiënt ondersteunen bij het leren aanvaarden van en omgaan met een 
spraakbeperking. 

4978 Bevordering van de communicatie: visuele beperking (communication enhancement: 
visual deficit) 

 de patiënt ondersteunen bij het leren aan vaarden van en omgaan met een visuele 
beperking. 

5100 Bevordering van de socialisatie (socialization enhancement) 
 bevorderen van het vermogen van de patiënt om met anderen om te gaan. 
4330 Creatieve therapie [O] (art therapy) 
 bevorderen van de communicatie door middel van tekeningen en anderen creatieve 

uitingsvormen. 
4320 Diertherapie [O] (animal assisted therapy) 
 doelmatig gebruiken van dieren om de patiënt affectie, aandacht, afleiding en 

ontspanning te geven. 
4400 Muziektherapie [O] (music therapy) 
 gebruikmaken van muziek om een specifieke verandering n het gedrag of de 

gevoelens van de patiënt te bevorderen. 
5000 Opbouw van een therapeutische relatie (complex relationship building) 

Ontwikkelen van een therapeutische relatie met de patiënt die er moeite mee heeft 
met anderen om te gaan 

4430 Speltherapie [O] (play therapy) 
 doelmatig toepassen van speelgoed of andere middelen om de patiënt te helpen 

duidelijk te maken hoe hij de wereld ziet en de omgeving onder controle te krijgen. 
 
Klasse R Ondersteunen bij probleemhantering 
interventies gericht op de ondersteuning bij het verder ontwikkelen van de vermogens, het 
aanpassen aan veranderingen in het functioneren of het streven naar een hoger niveau van 
functioneren. 
 
Interventies 
5460 Aanraken (touch) 

doelbewust tactief contact zoeken met de patiënt om hem op zijn gemak te stellen en 
met hem te communiceren. 

5340 Aanwezig zijn (presence) 
 er voor de patiënt zijn in tijd van nood. 
5242 Advisering: erfelijkheid [W] (genetic counseling) 

door middel van een interactief hulpverleningsproces erfelijke aandoeningen helpen 
voorkomen of een gezin helpen omgaan met een gezinslid met een erfelijke 
aandoening. 

5210 Anticiperende begeleiding (anticipatory guidance) 
 de patiënt voorbereiden op een verwachte situationele en / of ontwikkelingscrisis. 
5230 Bevordering van de coping (coping enhancement) 

de patiënt helpen zich aan te passen aan vermeende stressoren, veranderingen of 
bedreigingen die hem belemmeren in de vervulling van zijn taken en rollen. 

5400 Bevordering van de eigenwaarde (self-esteem enhancement) 
 de patiënt helpen zijn zelfbeeld te verbeteren. 
5440 Bevordering van de mantelzorg (support system enhancement) 

bevorderen van de steunverlening van familie, vrienden en de gemeenschap aan de 
patiënt. 

5380 Bevordering van het gevoel van veiligheid (security enhancement) 
 versterken van het gevoel van lichamelijke en psychische veiligheid van de patiënt. 
5370 Bevordering van het rolgedrag [X] (role enhancement) 

de patiënt, significante ander en / of familie helpen relaties te verbeteren door 
specifieke rolgedragingen te verduidelijken en uit te breiden. 

5390 Bevordering van het zelfbesef (self-awareness enhancement) 
de patiënt helpen zijn gedachten, gevoelens, beweegredenen en gedragingen te 
analyseren. 

5430 Bevordering van het lotgenotencontact (support group) 
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gebruikmaken van het groepsproces om emotionele ondersteuning te bieden en 
gezondheidsinformatie te verstrekken aan de groepsleden. 

5240 Counseling (counseling) 
toepassen van een interactief hulpverleningsproces dat gericht is op de behoeften, 
problemen of gevoelens van de patiënt en significante anderen met als doel de 
coping- en probleemoplossende vaardigheden en interpersoonlijke relaties te 
verbeteren of te ondersteunen. 

5348 Counseling: seksueel (sexual counseling) 
de patiënt door middel van een interactief hulpverleningsproces helpen zijn seksuele 
gewoonten aan te passen of beter met een seksuele ervaring / stoornis om te gaan. 

6160 Crisisinterventie [U] (crisis intervention) 
toepassen van counseling op korte termijn om de patiënt te helpen met een crisis om 
te gaan en weer op hetzelfde of een beter niveau te gaan functioneren dan voor de 
crisis. 

5270 Emotionele ondersteuning (emotional support) 
 de patiënt in tijden van stress geruststellen, accepteren en aanmoedigen. 
5420 Geestelijke ondersteuning (spiritual support) 

de patiënt helpen een innerlijk evenwicht te bereiken en verbondenheid te voelen met 
een hogere kracht. 

5310 Hoop bieden (hope istillation) 
 de patiënt helpen een positieve kijk op de situatie te krijgen. 
5320 Humor (humor) 

de patiënt helpen grappige, amusante of lachwekkende situaties te onderkennen en 
te waarderen en zijn plezier daarom te uiten om relaties op te bouwen, spanning af te 
reageren, het leren te vergemakkelijken of pijnlijke gevoelens te verwerken. 

5220 Lichaamsbeeldverbetering (body image enhancement) 
verbeteren van de bewuste percepties en attituden van de patiënt ten aanzien van 
zijn lichaam. 

5250 Ondersteuning bij besluitvorming [Y] (decision-making support) 
informatie verstrekken aan en ondersteunen van de patiënt die een besluit moet 
nemen over de zorg / behandeling. 

5290 Ondersteuning bij de rouwverwerking (grief work facilation) 
 de patiënt helpen een significant verlies te verwerken. 
5294 Ondersteuning bij de rouwverwerking: perinataal overlijden [W] (grief work facilitation: 

perinatal death) 
 de ouder(s) ondersteunen bij de verwerking van een doodgeboorte of het overlijden 

van de pasgeborene. 
5300 Ondersteuning bij de verwerking van schuldgevoelens (guilt work facilation) 

de patiënt helpen omgaan met pijnlijke gevoelens van (feitelijke of vermeende) 
verantwoordelijkheid. 

5360 Recreatieve therapie (recreation therapy) 
doelmatig toepassen van recreatieve activiteiten om de ontspanning te bevorderen en 
de sociale vaardigheden te verbeteren. 

5330 Regulering van de stemming (mood management) 
zorg dragen voor de veiligheid en stabilisering van de patiënt die in een disfunctionele 
stemming verkeert. 

5260 Stervensbegeleiding (dying care) 
bevorderen van het lichamelijke en psychische comfort in de laatste fase van het 
leven. 

5450 Therapeutisch groepswerk (therapy group) 
psychotherapeutische technieken toepassen in een groep, onder andere door gebruik 
te maken van interacties tussen de groepsleden. 

5480 Waardeverduidelijking (values clarification) 
de patiënt helpen zijn waarden en normen duidelijk te krijgen om een effectieve 
besluitvorming te bevorderen. 

5470 Waarheid vertellen (truth telling) 
de gehele of gedeeltelijke waarheid vertellen of informatie (tijdelijk) achterhouden om 
de besluitvorming door en het welbevinden van de patiënt te bevorderen. 
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Klasse S Patiëntenvoorlichting 
interventies gericht op de ondersteuning van het begrijpen en leren. 
 
Interventies 
2240 Beleid bij chemotherapie [H] (chemotherapy management) 

de patiënt en zijn familie helpen inzicht te krijgen in de werking van cytostatica, en de 
bijwerkingen daarvan tot een minimum te beperken. 

5540 Bevordering van het leervermogen [P] (learning readiness enchancement) 
verbeteren van het vermogen en de bereidheid van de patiënt om informatie te 
ontvangen. 

6784 Gezinsplanning: anticonceptie [W] (family planning: contraception) 
voorlichting geven over de fysiologie van de voortplanting en anticonceptiemiddelen 
met het oog op de preventie van zwangerschap. 

5510 Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding (gvo) (health education) 
instructies en leerervaringen ontwikkelen en aanbieden aan personen, gezinnen, 
groepen of gemeenschappen om hen ertoe aan te moedigen vrijwillig hun gedrag aan 
te passen om hun gezondheid te bevorderen. 

5562 Ouderschapsbegeleiding: adolescentie [X] (parent education: adolescent) 
 ouders helpen hun kind tijdens de adolescentie te begrijpen en te ondersteunen. 
5566 Ouderschapsbegeleiding: kinderjaren [X] (parent education: childrearing family) 

ouders helpen de lichamelijke, psychische en sociale groei en ontwikkeling van hun 
peuter, kleuter of schoolgaande kind te begrijpen en te bevorderen. 

5564 Ouderschapsbegeleiding: zwangerschap [W] (parent education: childbearing family) 
 iemand voorbereiden op rol van ouder. 
5520 Scheppen van leervoorwaarden [P] (learning facilitation) 
 bevorderen van het vermogen van de patiënt informatie te verwerken en te begrijpen. 
5580 Voorbereiding op zintuiglijke indrukken (preparatory sensory information) 

beschrijven van de subjectieve en objectieve sensaties die de patiënt bij de 
voorgenomen onderzoeks- of behandelingsprocedure kan verwachten. 

5604 Voorlichting: groep (teaching: group) 
ontwikken, uitvoeren en beoordelen van een patiëntenvoorlichtingsprogramma voor 
een groep patiënten met dezelfde aandoening. 

5606 Voorlichting: patiënt (teaching: individual) 
plannen, uitvoeren en beoordelen van een voorlichtingsprogramma dat is toegespitst 
op de specifieke behoeften van de patiënt. 

5610 Voorlichting: preoperatief [J] (teaching preoperative) 
de patiënt helpen inzicht te krijgen in en zich mentaal voor te bereiden op de operatie 
en de postoperatieve herstelperiode. 

5618 Voorlichting: procedure / behandeling (teaching: procedure / treatment) 
de patiënt helpen inzicht te krijgen en zich voor te bereiden op een voorgeschreven 
procedure  
of behandeling. 

5620 Voorlichting: psychomotorische vaardigheid (teaching: psychomotor skill) 
 de patiënt helpen een psychomotorische vaardigheid te verwerven. 
5624 Voorlichting: seksualiteit (teaching: sexuality) 

de patiënt helpen inzicht te krijgen in de lichamelijke en psychosociale aspecten van 
de seksuele groei en ontwikkeling. 

5622 Voorlichting: veilig vrijen (teaching: safe sex) 
 informatie geven over voorzorgsmaatregelen bij seksuele activiteiten. 
5612 Voorlichting: voorgeschreven activiteit / oefening [A] (teaching: prescribed activity / 

exercise) 
de patiënt erop voorbereiden een bepaald activiteitenniveau te bereiken en / of te 
handhaven. 

5614 Voorlichting: voorgeschreven dieet [D] (teaching: prescribed diet) 
 de patiënt erop voorbereiden zich te houden aan een voorgeschreven dieet. 
5616 Voorlichting: voorgeschreven medicatie [H] (teaching: prescribed medication) 
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de patiënt helpen voorgeschreven geneesmiddelen op veilige wijze te gebruiken en 
het effect ervan te controleren. 

5602 Voorlichting: ziekteproces (teaching: disease process) 
 de patiënt helpen inzicht te krijgen in zijn ziekte. 
5608 Voorlichting: zorg voor de zuigeling [W] (teaching: infant care) 

informatie en instructies geven over de psychische en lichamelijke zorgbehoeften in 
het eerste levensjaar. 

 
Klasse T Bevorderen van het psychisch welbevinden 
interventies gericht op de bevordering van het welzijn met behulp van psychologische 
technieken. 
 
Interventies 
5900 Afleiding (distraction) 

de aandacht van de patiënt doelbewust op iets anders richten dan op ongewenste 
sensaties. 

5820 Angstreductie (anxiety reduction) 
beperken van gevoelens van ongerustheid, angst, onheil of onbehaaglijkheid die 
verband houden met een niet-specifieke bron van verwacht gevaar. 

 
 
5840 Autogene training (autogenic training) 

de patiënt helpen door middel van zelfsuggestie een zwaar en warm gevoel op te 
roepen om de ontspanning te bevorderen. 

5860 Biofeedbacktechniek (biofeedback) 
de patiënt helpen een lichaamsfunctie te veranderen door hem met behulp van 
apparatuur feedback daarover te verschaffen. 

6000 Geleide-fantasietechniek (simple guided imagery) 
doelmatig aanwenden van fantasie om de ontspanning te bevorderen en / of de 
aandacht af te leiden van ongewenste sensaties. 

5920 Hypnose (hypnosis) 
de patiënt helpen een andere bewustzijnstoestand te bereiken om een acuut besef 
teweeg te brengen en zijn aandacht te richten. 

5880 Kalmeringstechniek (calming technique) 
 verminderen van de angst bij de patiënt die in acute psychische nood verkeert. 
5960 Meditatie (meditation) 

het bewustzijn van de patiënt veranderen door hem te helpen zich te concentreren op 
een beeld of gedachte. 

6040 Ontspanningstherapie (simple relaxation therapy) 
technieken toepassen om de patiënt te helpen zich te ontspannen, teneinde klachten 
en verschijnselen zoals pijn, gespannen spieren of angst te verminderen. 
 

Domein 4 Veiligheid 
gericht op de ondersteuning van de bescherming tegen letsels en schade 
 
Klasse U Omgaan met crisissituaties 
interventies gericht op directe hulp en hulp op korte termijn bij zowel lichamelijke als 
psychische hulp. 
 
Interventies 
6260 Beleid bij orgaandonatie (organ procurement) 

gezinnen begeleiden tijdens het donatieproces om een tijdige uitname van vitale 
organen of weefsel voor transplantatie te waarborgen. 

6140 Coördinatie van de reanimatie (code management) 
 coördineren van spoedmaatregelen om het leven van de patiënt te redden. 
6160 Crisisinterventie [R] (crisis management) 
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toepassen van counseling op korte termijn om de patiënt te helpen met een crisis om 
te gaan en weer op hetzelfde of een beter niveau te gaan functioneren dan voor de 
crisis. 

6240 Eerste hulp (first aid) 
 initiële zorg verlenen bij minder ingrijpend letsel. 
6320 Reanimatie (resuscitation) 
 spoedmaatregelen nemen om de patiënt in leven te houden. 
6200 Spoedeisende zorg (emergency care) 
 levensreddende maatregelen nemen in een levensbedreigende situatie. 
6340 Suïcidepreventie [V] (suicide prevention) 

het risico beperken dat de patiënt die in een crisis verkeert of ernstig depressief is 
zichzelf schade toebrengt. 

6360 Triage (triage) 
 prioriteiten stellen voor urgente patiëntenzorg en toewijzen van schaarse middelen. 
3840 Voorzorgsmaatregelen: maligne hyperthermie [M] (malignant hyperthermia 

precautions) 
voorkomen of verminderen van een hypermetabole reactie op bij een operatie 
gebruikte  
farmaceutische stoffen. 

6300 Zorg na een verkrachting (rape-trauma treatment) 
emotionele steun en lichamelijke zorg verlenen onmiddellijk na een vermeende 
verkrachting. 

 
Klasse v Risicobestrijding 
interventies gericht op de beperking van risico’s en risicofactoren en de controle hierop. 
 
Interventies 
6410 Beleid bij allergie (allergy mamagement) 

signaleren, behandelen en voorkomen van allergische reacties of voedsel, 
medicijnen, insectenbeten, contrastvloeistof, bloed of andere stoffen. 

6550 Bescherming tegen infectie (infection protection) 
 voorkomen en vroegtijdig signaleren van een infectie bij de risicopatiënt. 
6400 Bescherming tegen mishandeling (abuse protection) 

signaleren van risicovolle afhankelijkheidsreacties en vaststellen van acties om 
(verdere) lichamelijke of emotionele schade te voorkomen. 

6402 Bescherming tegen mishandeling: kind (abuse protection: child) 
signaleren van risicovolle afhankelijkheidsrelaties van een kind en vaststellen van 
acties om te voorkomen dat het kind (verdere) lichamelijke, seksuele of emotionele 
schade wordt toegebracht of de basisbehoeften van het kind worden verwaarloosd. 

6404 Bescherming tegen mishandeling: oudere (abuse protection: elder) 
signaleren van risicovolle afhankelijkheidsrelaties van de oudere patiënt en 
vaststellen van acties om (verdere) lichamelijke, seksuele of emotionele schade, 
verwaarlozing van de basisbehoeften of uitbuiting te voorkomen.  

6520 Bevolkingsonderzoek (health screening) 
opsporen van gezondheidsrisico’s of –problemen door opname van de anamnese, 
onderzoek en andere procedures. 

6680 Bewaking van de vitale functies (vital signs monitoring) 
verzamelen en analyseren van gegevens over hart en bloedvaten, ademhaling en 
lichaamstemperatuur om complicaties op te sporen en te voorkomen. 

3540 Decubituspreventie (pressure ulcer prevention) 
voorkomen van decubitus bij de patiënt met een verhoogd risico hierop. 

6580 Fixeren [C] (physical restraint) 
aanbrengen, controleren en verwijderen van fixatiemiddelen die worden gebruikt om 
de mobiliteit van de patiënt te beperken. 

6530 Immunisatie / vaccinatie (immunization / vaccination administration) 
 toedienen van immuunstoffen of antigeen om een besmettelijke ziekte te voorkomen. 
6480 Regulering van de omgeving (environmental management) 
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aanpassen van de omgeving van de patiënt om een therapeutisch effect te 
bewerkstelligen. 

6489 Regulering van de omgeving: arbeidsomstandigheden (environmental management: 
worker safety) 
bewaken en aanpassen van de werkplek om de veiligheid en gezondheid van de 
medewerkers te bevorderen. 

6484 Regulering van de omgeving: gemeenschap (environmental management: 
community) 

 bewaken en beïnvloeden van de materiële, sociale, culturele, economische en 
politieke omstandigheden die van belang zijn voor de gezondheid van een groep of 
gemeenschap. 

6487 Regulering van de omgeving: geweldspreventie (environmental management: 
violence prevention) 

 bewaken en aanpassen van de omgeving om het risico op gewelddadig gedrag van 
de patiënt jegens zichzelf, anderen of de omgeving te beperken. 

6486 Regulering van de omgeving: veiligheid (environmental management: safety) 
 bewaken en aanpassen van de omgeving om de veiligheid te bevorderen. 
6610 Risicobepaling (risk management) 
 analyseren van potentiële risicofactoren, signaleren van gezondheidsrisico’s en 

prioriteiten geven aan strategieën voor risicovermindering voor een patiënt of groep. 
6420 Ruimte-inperking (area restriction) 
 de mobiliteit van de patiënt tot een begrensd gebied beperken om de veiligheid te 

waarborgen of het gedrag te reguleren. 
6630 Separeren (seclusion) 

de patiënt afzonderen in een volledig veilige omgeving en onder nauwlettend toezicht 
van verpleegkundigen om de veiligheid te waarborgen of zijn gedrag te reguleren. 

6340 Suïcidepreventie [U] (suicide prevention) 
het risico beperken dat de patiënt die in een crisis verkeert of ernstig depressief is 
zichzelf schade toebrengt. 

6650 Toezicht (surveillance) 
doelmatig en voortdurend vergaren, interpreteren en combineren van 
patiëntgegevens ten behoeve van de klinische besluitvorming. 

6654 Toezicht: veiligheid (surveillance: safety) 
doelmatig en voortdurend vergaren en analyseren van gegevens over de patiënt en 
zijn omgeving teneinde de patiëntenveiligheid te waarborgen. 

6490 Valpreventie (fall prevention) 
speciale voorzorgsmaatregelen nemen bij de patiënt met een verhoogd risico op 
letsel ten gevolge van een valincident. 

3200 Voorzorgsmaatregelen: aspiratie [V] (aspiration precautions) 
voorkomen van aspiratie of beperken van risicofactoren bij een patiënt met een 
verhoogd  risico op aspiratie. 

6500 Voorzorgsmaatregelen: brandstichting (fire-setting precautions) 
 voorkomen dat de patiënt brand sticht. 
6560 Voorzorgsmaatregelen: laserbehandeling (laser precautions) 

beperken van het risico op letsel bij de patiënt ten gevolge van het gebruik van een 
laser. 

6570 Voorzorgsmaatregelen: latex (latex precautions) 
 beperken van het risico op een systemische reactie op latex. 
6590 Voorzorgsmaatregelen: opblaasbaar stuwverband (pneumatic tourniquet precautions) 

beperken van het risico op letsel bij de patiënt bij wie een opblaasbaar stuwverband 
wordt aangebracht. 

2920 Voorzorgsmaatregelen: operatie (surgical precautions) 
beperken van het risico op iatrogeen letsel bij de patiënt ten gevolge van een 
operatieve ingreep. 

6470 Voorzorgsmaatregelen: weglopen (elopement precautions) 
beperken van het risico dat de patiënt de instelling zonder toestemming verlaat 
wanneer hij of anderen daardoor gevaar lopen. 

6540 Ziekenhuishygiëne (infection control) 
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 de aanwezigheid en overdracht van ziekteverwekkers tot een minimum beperken. 
6460 Zorg bij dementie (dementia management) 

een aangepaste omgeving scheppen voor de chronisch verwarde patiënt. 
6440 Zorg bij een delirium (delirium management) 

waarborgen van een veilig en therapeutisch milieu voor een patiënt die is een staat 
van acute verwardheid verkeert. 

6510 Zorg bij hallucinaties (hallucination management) 
bevorderen van de veiligheid, het comfort en de werkelijkheidszin van de 
hallucinerende patiënt. 

2680 Zorg bij insulten [V] (seizure management) 
 zorgen voor de patiënt tijdens een insult en de postictale fase. 
6600 Zorg bij radiotherapie (radiation therapy management) 

de patiënt helpen inzicht te krijgen in de beginselen van radiotherapie en de 
bijwerkingen ervan te beperken. 

6450 Zorg bij wanen (delusion management) 
bevorderen van het comfort, de veiligheid en de werkelijkheidszin van een patiënt met 
aanhoudende overtuigingen die niet of nauwelijks met de realiteit stroken. 

 
 

Domein 5 Gezin en Familie 
gericht op de ondersteuning van gezin en familie 
 
Klasse W Zorg rondom geboorte 
interventies gericht op de bevordering van het inzicht in en de hantering van de psychische 
en lichamelijke veranderingen bij zwangerschap en geboorte. 
 
Interventies 
5244 Advisering: borstvoeding (lactaion counseling) 

de patiënte door middel van een interactief hulpverleningsproces helpen met succes 
borstvoeding te geven. 

5242 Advisering: erfelijkheid [R] (genetic counseling) 
door middel van een interactief hulpverleningsproces erfelijke aandoeningen helpen 
voorkomen of een gezin helpen omgaan met een gezinslid met een erfelijke 
aandoening. 

5247 Advisering: preconceptioneel (preconception counseling) 
screenen en adviseren vóór een zwangerschap om het risico op aangeboren 
afwijkingen uit te sluiten of te beperken. 

5210 Anticiperende begeleiding [R] (anticipatory guidance) 
 de patiënt voorbereiden op een verwachte situationele en / of ontwikkelingscrisis. 
7886 Beleid bij infertiliteitsbehandeling (reproductive technology management) 
 de patiënt ondersteunen in de verschillende fasen van de behandeling van infertiliteit. 
7104 Bevordering van de gezinscohesie: gezinsuitbreiding (family integrity promotion: 

childbearing family) 
 bevorderen van de groei van een individu of gezin wanneer het gezin met een nieuwe 

baby wordt uitgebreid. 
6710 Bevordering van de ouder-kindhechting (attachment promotion) 
 bevorderen van de totstandkoming van een relatie tussen ouder en baby. 
6900 Bevordering van de zuigreflex2 (nonnutrive sucking) 
 een baby die via een sonde wordt gevoed of die niets per os tot zich kan nemen, de 

gelegenheid geven tot zuigen. 

                                                 
2 In de Nederlandse vertaling van de NIC-taxonomie zoals uitgegeven bij De Tijdstroom wordt 

hier Stimulering van de zuigreflex vermeld, zonder verdere uitwerking in definitie en 

activiteiten.  Onder hetzelfde nummer (6900) wordt wel Bevordering van de zuigreflex 

uitgewerkt. 



 157

6890 Bewaking van de pasgeborene (newborn monotoring) 
 meten en interpreteren van de fysiologische toestand van de pasgeborene in de 

eerste 24 uur na de geboorte. 
4026 Bloedstelping: na de bevalling [N] (bleeding reduction: postpartum uterus) 
 tegengaan van bloedverlies uit de uterus na de partus. 
4021 Bloedstelping: tijdens de zwangerschap [W] (bleeding reduction: ante partum uterus) 

tegengaan van bloedverlies uit de uterus in het derde trimester van de 
zwangerschap. 

6771 Cariotocografische bewaking: ante partum (electronic fetal monitoring: antepartum) 
elektronische bawaking van de foetale hartfrequentie tijden prenatall onderzoek om 
na te gaan hoe de foetus reageert op bewegingen, externe prikkels of 
uteruscontracties. 

6771 Cardiotocografiche bewaking: intrapartum (electric fetal monitoring: intrapartum) 
elektronische bewaking van de foetale hartfrequentie tijdens de bevalling om na te 
gaan hoe de foetus reageert op uteruscontracties. 

6982 Echografie: zwangerschap (ultrasonography: limited obstetric) 
 een echogram maken om de toestand van eierstokken, uterus of foetus te bepalen. 
1052 Flesvoeding (bottle feeding) 

bereiden en met behulp van een fles toedienen van vloeibaar voedsel aan de 
zuigeling. 

6784 Gezinsplanning: anticonceptie [W] (family planning: contraception) 
voorlichting geven over de fysiologie van de voortplanting en anticonceptiemiddelen 
met het oog op de preventie van zwangerschap. 

6786 Gezinsplanning: interfertiliteit (family planning: infertility) 
zorg, voorlichting en steun geven aan de patiënt en significante andere tijdens het 
onderzoek naar en de behandeling ban onvruchtbaarheid. 

6788 Gezinsplanning: niet-geplande zwangerschap (family planning: unplanned 
pregnancy) 

 ondersteunen van de besluitvorming over de voortzetting van een zwangerschap. 
6850 Inleiding van de bevalling (labor induction) 

opwekken of stimuleren van de weeën met mechanische of farmacologische 
middelen. 

6700 Intra-uteriene infusie (amnionfusion) 
infunderen van vocht in de uterus tijdens de bevalling om compressie van de 
navelstreng tegen te gaan of meconiumhoudend vruchtwater te verdunnen. 

6840 Kangoeroezorg (kangaroe care) 
bevorderen van het contact tussen de fysiologisch stabiele vroeggeborene en de 
ouder door de ouder voor te bereiden op en de omgeving te scheppen voor direct 
lichaamscontact. 

6870 Lactatieremming (lactation suppression) 
remmen van de melkproductie en beperken van stuwing van de borsten na de 
bevalling. 

6924 Lichttherapie: pasgeborene (phototherapy: neonate) 
 toepassen van licht bij de pasgeborene om de bilirubinespiegel te verlagen. 
1054 Ondersteuning bij borstvoeding (breastfeeding assistance) 
 de nieuwe moeder erop voorbereiden haar baby borstvoeding te geven. 
5294 Ondersteuning bij de rouwverwerking: perinataal overlijden [R] (grief work facilitation: 

prinatal death) 
 de ouder(s) ondersteunen bij de verwerking van een doodgeboorte of het overlijden 

van de pasgeborene. 
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5564 Ouderschapsbegeleiding: zwangerschap [S]3  
 iemand voorbereiden op rol van ouder. 
6972 Reanimatie: foetus (resuscitation: fetus) 
 spoedmaatregelen nemen om de placentaperfusie te verbeteren of stoornissen in het 

foetale zuur-base-evenwicht te corrigeren. 
6974 Reanimatie: pasgeborene (resuscitation: neonate) 
 spoedmaatregelen nemen om de pasgeborene te helpen zich aan te passen aan het 

extra-uteriene leven. 
6481 Regulering van de omgeving: hechtingsproces (environmental management: 

attachment process) 
 aanpassen van de omgeving van de patiënte ter bevordering van de ouder-kind 

relatie. 
6612 Risicobepaling: gezinsuitbreiding (risk identification: childbearing family) 
 vaststellen van het risico op moeilijkheden bij het ouderschap en ontwikkelen van 

strategieën om ouderschapsproblemen te voorkomen. 
6900 Bevordering van de zuigreflex4 (nonnutrive sucking) 
 een baby die via een sonde wordt gevoed of die niets per os tot zich kan nemen, de 

gelegenheid geven tot zuigen. 
6656 Toezicht: einde zwangerschap (surveillance: late pregnancy) 
 doelmatig en voortdurend vergaren, interpreteren en combineren van gegevens over 

moeder en foetus in verband met een behandeling, observatie of opname. 
6720 Verloskundige zorg (birthing) 
 helpen bij de geboorte van een baby/ 
1875 Verzorging van een aan / afvoerbuis: navelkatheter (tube care: umbilical line) 
 verzorgen van de pasgeborene met een navelinfuus. 
6760 Voorbereiding op de bevalling (childbearing preparation) 
 informatie en steun geven aan de zwangere patiënte om de bevalling te 

vergemakkelijken en haar beter in staat te stellen de rol van ouder te vervullen en 
verder te ontwikkelen. 

5608 Voorlichting: zorg voor de zuigeling [S] (teaching: infant care) 
informatie en instructies geven over de psychische en lichamelijke zorgbehoeften in 
het eerste levensjaar. 

6860 Weeënremming (labor suppression) 
uteruscontracites bij een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken afremmen 
om een vroeggeboorte te voorkomen. 

 
6830 Zorg bij de bevalling (intrapartal care) 

de patiënte bewaken en verzorgen tijdens de ontsluitings- en uitdrijvingsfase van de 
bevalling. 

6750 Zorg bij een keizersnede (cesarian section care) 
 de patiënte voorbereiden op en ondersteunen tijdens een bevalling via keizersnede. 
6834 Zorg bij een risicobevalling (intrapartal care: high-risk delivery) 

assisteren bij een vaginale bevalling van een meerling of foetus met afwijkende 
ligging. 

6800 Zorg bij een risicovolle zwangerschap (high-risk pregnancy care) 
signaleren en begeleiden van een risicovolle zwangerschap teneinde een gezonde 
uitkomst voor moeder en kind te waarborgen. 

6950 Zorg bij een voortijdige beëindiging van de zwangerschap (pregnancy termination 
care) 

                                                 
3 In de Nederlandse vertaling van de NIC-taxonomie zoals uitgegeven bij De Tijdstroom wordt 

hier Ouderschapsbegeleiding: gezinsuitbreiding vermeld, zonder verdere uitwerking in 

definitie en activiteiten.  Onder hetzelfde nummer (5564) wordt wel Ouderschapsbegeleiding: 

zwangerscap uitgewerkt. 
4 zie nota p 31 
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voorzien in de lichamelijke en psychische behoeften van de patiënte bij een miskraam 
of abortus. 

6930 Zorg na de bevalling (postpartal care) 
 bewaken en verzorgen van een patiënte die pas is bevallen. 
6880 Zorg voor de pasgeborene (newborn care) 

verzorgen van de pasgeborene tijdens de overgang naar het extra-uteriene leven en 
de daaropvolgende stabilisatieperiode. 

6820 Zorg voor de zuigeling (infant care) 
gezinsgerichte, op het ontwikkelingsstadium afgestemde zorg verlenen aan een baby 
in zijn eerste levensjaar. 

6960 Zwangerschapsbegeleiding (prenatal care) 
bewaken van en zorgen voor de patiënte tijdens de zwangerschap om complicaties te 
voorkomen en een gezonde uitkomst voor moeder en kind te waarborgen. 

 
Klasse X Zorg voor gezin en familie 
interventies gericht op de ondersteuning van het functioneren van het gezin als systeem en 
de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de gezinsleden. 
 
Interventies 
7110 Bevordering van de betrokkenheid van de familie (family involvement) 

de familie aanmoedigen tot deelname aan de emotionele en lichamelijke zorg voor de 
patiënt 

7160 Bevordering van de fertiliteit (fertility preservation) 
informatie en advies geven en behandelingen uitvoeren om de reproductieve 
gezondheid en het vermogen tot conceptie te bevorderen. 

7100 Bevordering van de gezinscohesie (family integrity promotion) 
 bevorderen van de band tussen de gezinsleden en de eenheid binnen het gezin. 
7050 Bevordering van de ontwikkeling (developmental enhancement) 

bevorderen van een optimale ontwikkeling van de grof- en fijn-motorische, cognitieve, 
sociale en taalvaardigheden en emotionele groei bij het kind, of de ouders / 
verzorgers leren hoe ze dat kunnen doen. 

7200 Bevordering van een normale leefsituatie (normalization promotion) 
de ouders en overige gezinsleden van het chronisch zieke of gehandicapte kind 
helpen om het kind en gezin een zo normaal mogelijk leven te laten leiden.  

5370 Bevordering van het rolgedrag [R] (role enhancement) 
de patiënt, significante ander en / of familie helpen relaties te verbeteren door 
specifieke rolgedragingen te verduidelijken en uit te breiden. 

7140 Gezinsondersteuning (family support) 
 bevorderen van de waarden, interesses en doelen van het gezin. 
7150 Gezinstherapie (family therapy) 

de gezinsleden helpen een meer productieve levenswijze voor het gezin tot stand te 
brengen. 

7120 Inschakeling van de familie (family mobilization) 
de sterke kanten van het gezin benutten om de gezondheid van de patiënt positief te 
beïnvloeden. 

7180 Ondersteuning bij huishoudelijke taken (home maintencane assistance) 
de patiënt / het gezin helpen het huis schoon te houden, de veiligheid in en om huis 
te waarborgen en een huiselijke sfeer te handhaven. 

7280 Ondersteuning van broers / zussen (sibling support) 
 de broer of zul van een patiënt helpen omgaan met het ziekzijn van de patiënt. 
7130 Ondersteuning van de gezinsinteractie (family proces maintenance) 
 beperken van effecten die de gezinsinteractie kunnen verstoren. 
7040 Ondersteuning van de mantelzorg (caregiver support) 

de noodzakelijke informatie en ondersteuning geven aan en optreden als 
pleitbezorger voor een niet-professionle zorgverlener om hem te helpen 
patiëntenzorg te verlenen. 

5562 Ouderschapsbegeleiding: adolescentie [S] (parent education: adolescent) 
 ouders helpen hun kind tijdens de adolescentie te begrijpen en te ondersteunen. 
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5566 Ouderschapsbegeleiding: kinderjaren [s] (parent education: childrearing family) 
ouders helpen de lichamelijke, psychische en sociale groei en ontwikkeling van hun 
peuter, kleuter of schoolgaande kind te begrijpen en te bevorderen. 

7260 Tijdelijke overname van de mantelzorg (respite care) 
 voor korte tijd zorg verlenen aan de patiënt om de mantelzorgverlener te ontlasten. 
0412 Zorg bij incontinentie voor faeces: encopresis [B] (bowel incontinence care: 

encopresis) 
 bevorderen van de continentie voor faeces bij een kind. 
0612 Zorg bij incontinentie voor urine: enuresis [B] (urinary incontinence care: enuresis) 
 bevorderen van de continentie voor urine bij een kind. 
 
 
 

Domein 6 Gezondheidszorgbeleid 
gericht op de ondersteuning van een optimaal gebruik van zorgvoorzieningen. 
 
Klasse Y Bemiddeling in de zorg 
interventies gericht op de optimalisering van de relatie tussen patiënt / familie en het 
zorgstelsel. 
 
7460 Bescherming van de rechten van de patiënt (patient rights protection) 

opkomen voor de rechten van de patiënt met betrekking tot de gezondheidszorg, in 
het bijzonder van de minderjarige patiënt of de patiënt die niet in staat is zelf 
beslissingen te nemen. 

7560 Bezoekbeleid (visitation facilitation) 
 bevorderen van ondersteunend bezoek van familie en vrienden aan de patiënt. 
7330 Cultuurbemiddeling (culture brokerage) 

overbruggen van of onderhandelen over verschillen in opvatting over gezondheid en 
gezondheidzorg met een patiënt met een andere culturele achtergrond en zijn familie. 

7410 Machtigingsverzoek aan de zorgverzekeraar (insurance authorization) 
de patiënt en zorgaanbieder helpen de verleende gezondheidszorg of verstrekte 
hulpmiddelen vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar. 

5250 Ondersteuning bij besluitvorming [K] (decision-making support) 
informatie verstrekken aan en ondersteunen van de patiënt die een besluit moet 
nemen over de zorg / behandeling. 

7500 Ondersteuning bij het levensonderhoud (sustenance support) 
een behoeftige patiënt / gezin helpen om aan eten, kleding en / of onderdak te 
komen. 

7440 Ondersteuning bij verlof  (pass facilitation) 
 regelen dat de patiënt met verlof kan uit de zorginstelling. 
7370 Ontslagplanning (discharge planning) 

voorbereiden van de overdracht van een patiënt naar een ander niveau van zorg in of 
buiten de instelling. 

7310 Opname (admission care) 
 de patiënt voorbereiden op een verblijf in de zorginstelling. 
2880 Preoperatieve coördinatie [J] (preoperative coördination) 

ondersteunen van het diagnostisch onderzoek voor de opname en de voorbereiding 
van de patiënt op de operatie 

7400 Voorlichting: zorgvoorzieningen (health system guidance) 
de patiënt informatie geven over de beschikbare gezondheidszorgvoorzieningen en 
hem helpen hiervan gebruik te maken. 

 
Klasse a Beheer van zorgvoorzieningen 
interventies gericht op het bieden en verbeteren van zorgvoorzieningen. 
 
Interventies 
7726 Begeleiding: leerling (preceptor: student) 
 de leerling ondersteunen bij leerervaringen. 
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7722 Begeleiding: medewerker (preceptor: employee) 

een nieuw aangestelde of overgeplaatste medewerker ondersteunen in de periode 
dat hij wordt ingewerkt in het specifieke klinische vakgebied. 

7660 Controle van de crash-kar (emergancy cart checking) 
 de inhoud van de crash-kar op gezette tijden systematisch controleren. 
7620 Controle van de opiatenkast (controlled substances checking) 
 bevorderen van een gepaste en veilige omgang met opiaten. 
7650 Delegeren (delegation) 

overdragen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de patiëntenzorg, 
zonder echter de aansprakelijkheid voor de zorgresultaten over te dragen. 

7820 Hantering van laboratoriummonsters (specimen management) 
 afnemen, prepareren en bewaren van een monster voor laboratoriumonderzoek. 
7880 Hantering van technische hulpmiddelen (technology management) 

apparatuur en instrumenten gebruiken om de toestand van de patiënt te bewaken of 
hem in leven te houden. 

7700 Intercollegiale toetsing (peer review) 
het functioneren van een collega systematisch beoordelen aan de hand van 
standaarden van de verpleegkundige beroepsuitoefening. 

7690 Interpretatie van laboratoriumuitslagen (laboratory data interpretation) 
de uitslagen van laboratoriumonderzoek kritisch analyseren om de klinische 
besluitvorming te ondersteunen. 

7800 Kwaliteitsbewaking (quality monitoring) 
systematisch verzamelen en analyseren van gegevens over de kwaliteitsindicatoren 
van de instelling om de patiëntenzorg te verbeteren. 

7680 Ondersteuning bij lichamelijk onderzoek (examination assistance) 
 de patiënt en de zorgverlener helpen tijdens lichamelijk onderzoek. 
7710 Ondersteuning van de arts (physician support) 
 samenwerken met de arts om een hoogwaardige kwaliteit van zorg te waarborgen. 
7640 Ontwikkeling van de ideale behandellijn (critical pathway development) 

plannen en toepassen van een standaardreeks zorgactiviteiten en een bijbehorend 
tijdschema met als doel de kosten en resultaten van de zorg te optimaliseren. 

7760 Productevaluatie (product evaluation) 
 de effectiviteit beoordelen van nieuwe producten of apparatuur. 
7830 Supervisie van medewerkers (staff supervision) 
 anderen helpen hoogwaardige patiëntenzorg te verlenen. 
7610 Technisch onderzoek aan bed (bedside laboratory testing) 
 uitvoeren van technisch onderzoek aan het bed of andere plaats van zorg. 
7840 Voorraadbeheer (supply management) 

waarborgen dat de voor de patiëntenzorg benodigde middelen aanwezig zijn en 
bijtijds worden aangevuld. 

 
Klasse b Informatiebeheer 
interventies gericht op de ondersteuning van de communicatie tussen zorgverleners. 
 
Interventies 
8180 Advisering: telefonisch (telephone consultation) 

via de telefoon informatie uitwisselen, gezondheidsvoorlichting geven, advies geven 
over de behandeling van symptomen of triage toepassen. 

7970 Bijdragen tot de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid (health policy monitoring) 
op de hoogte blijven en beïnvloeden van de op overheids- en instellingsniveau 
ontwikkelde voorschriften, regels en standaarden die van belang zijn voor de 
verpleegkundige beroepspraktijk, teneinde de kwaliteit van de patiëntenzorg te 
waarborgen. 

7960 Contact onderhouden met andere zorginstellingen (health care information exchange) 
informatie over de patiënt en patiëntenzorg verstrekken aan zorgverleners van 
andere instellingen. 
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7980 fobo-melding (incident reporting) 
mondeling en schriftelijk melden van een gebeurtenis in de patiëntenzorg die indruist 
tegen de beoogde zorgresultaten of de gebruikelijke gang van zaken in de 
zorginstelling. 

8020 Multidisciplinair overleg (multidisciplinary care conference) 
plannen en evalueren van de patiëntenzorg samen met beroepsbeoefenaren uit 
andere zorgdisciplines. 

8140 Overdracht (shift report) 
uitwisselen van essentiële informatie over de patiëntenzorg met anderen 
verpleegkundigen bij het uitwisselen van de dienst. 

8060 Uitwerken van opdrachten (order transcription) 
 voorschriften overnemen van het afsprakenblad in het verpleegkundig dossier. 
7920 Verslaggeving (documenting) 

relevante patiëntgegevens noteren in een klinisch dossier. 
8100 Verwijzing (referral) 
 regelingen treffen voor dienstverlening door een andere zorgverlener / instelling. 
8120 Verzamelen van onderzoeksgegevens (research data collection) 
 een onderzoeker helpen patiëntengegevens te vergaren. 
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BIJLAGE 9. Resultaten NIC-oefening. 
 

 

9 9 9 9 15 13
Interventie Geriatrie Cardiologie Pediatrie Oncologie SP IZ Weerhouden

1A- 0140 Bevordering van optimale lichaamshouding/beweging 5 8 3 5 6 4 3
1A- 0200 Bevordering van lichamelijke oefening 4 5 3 3 8 4 2
1A- 0180 Regulering van de energie 0 1 1 6 4 0 1
1A- 0202 Bevordering van lichamelijke oefening : strekoefening 2 0 2 1 4 1 0
1A- 0221 Oefentherapie : ambulantie 3 2 3 1 5 1 0
1A- 0222 Oefentherapie : evenwicht 3 0 2 1 3 0 0
1A- 0224 Oefentherapie : beweeglijkheid van gewrichten 3 0 1 0 3 0 0
1A- 0226 Oefentherape : spierbeheersing 3 2 2 1 2 1 0
1A- 5612 Voorlichting : voorgeschreven activiteit/oefening 4 4 4 4 7 1 0
1B- 0580 Inbrenging blaascatheter 8 6 8 6 13 10 6
1B- 0410 Zorg bij incontinentie voor faeces 9 4 9 7 12 8 5
1B- 0480 Stomazorg 8 4 7 8 12 7 5
1B- 0610 Zorg bij incontinentie voor urine 9 4 8 8 11 7 5
1B- 1804 Ondersteuning bij de persoonlijke zorg : toiletgang 8 5 8 7 11 5 5
1B- 1876 Verzorging van een urinecatheter 7 1 8 7 11 8 5
1B- 0450 Obstipatiebeleid 9 2 5 9 12 3 4
1B- 0460 Diarreebeleid 5 3 5 8 8 2 4
1B- 0582 Inbrenging blaascatheter intemittent 9 5 8 4 11 5 4
1B- 0420 Darmspoeling 8 4 8 4 10 5 3
1B- 0430 Defecatiebeleid 5 2 5 5 6 2 3
1B- 0590 Miciebeleid 5 2 5 4 10 2 3
1B- 0620 Zorg bij urineretentie 6 2 5 4 8 5 3
1B- 0412 Zorg bij incontinentie voor faeces : encopresis 5 4 9 3 4 3 2
1B- 0440 Darmtraining 4 1 5 2 9 0 2
1B- 0550 Blaasspoeling 4 2 5 4 6 9 2
1B- 0570 Blaastraining 4 2 5 4 11 4 2
1B- 0600 Training van de mictiegewoonte 8 1 4 4 9 0 2
1B- 0612 Zorg bij incontinentie voor uine : enuresis 1 3 7 3 3 3 1
1B- 0470 Flatulentievermindering 1 0 1 1 3 1 0
1B- 0490 Beleid bij een rectale prolaps 3 0 1 1 2 0 0
1B- 0560 Spieroefeningen : bekkenbodem 2 0 1 1 2 1 0

Code NIC
Maximumfrequentie
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9 9 9 9 15 13
Interventie Geriatrie Cardiologie Pediatrie Oncologie SP IZ Weerhouden

1C- 0740 Zorg bij bedrust 8 5 9 7 12 10 6
1C- 0840 Positionering 9 4 6 7 14 10 5
1C- 0960 Vervoer 9 3 8 7 10 9 5
1C- 6580 Fixeren 5 4 7 5 13 9 5
1C- 0846 Positionering : rolstoel 8 3 7 5 11 4 4
1C- 0910 Spalken 4 2 5 1 9 4 2
1C- 0940 Zog bij tractie/immobilisatie 2 2 8 4 7 12 2
1C- 0764 Verzorging van een gipsverband : nat 0 1 5 1 4 0 1
1C- 0762 Verzorging van een gipsverband : droog 1 1 4 2 5 2 0
1D- 1050 Helpen met eten 9 5 9 7 13 10 6
1D- 1080 Inbrenging van een maag- of darmsonde 7 5 9 7 11 12 6
1D- 1200 Toediening van parenterale voeding 6 5 9 8 11 11 6
1D- 1803 Ondersteuning bij persoonlijke zorg : eten 5 5 7 6 11 7 6
1D- 1056 Toediening van voeding via een sonde/gastrostomiecatheter 8 4 9 7 14 12 5
1D- 1874 Verzorging van maag- of darmsonde 6 4 7 5 9 7 5
1D- 1160 Bewaking van de voedingstoestand 5 2 7 8 8 2 4
1D- 5614 Voorlichting : voorgeschreven dieet 4 6 6 7 11 1 4
1D- 1100 Voedingsbeleid 4 2 7 6 8 3 3
1D- 1260 Gewichtsregulering 2 3 5 7 4 2 2
1D- 1020 Dieetfasering 3 4 3 5 7 2 1
1D- 1030 Eetstoornissenbeleid 3 3 4 6 7 1 1
1D- 1860 Sliktherapie 4 2 1 4 10 3 1
1D- 5246 Advisering : voeding 0 3 3 5 5 0 1
1D- 1120 Voedingstherapie 4 3 4 4 5 3 0
1D- 1240 Ondersteuning bij gewichtstoename 2 1 4 4 4 1 0
1D- 1280 Ondersteuning bij gewichtsafname 1 3 4 4 3 1 0

Code NIC
Maximumfrequentie
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9 9 9 9 15 13
Interventie Geriatrie Cardiologie Pediatrie Oncologie SP IZ Weerhouden

1E- 1400 Pijnbestrijding 8 7 7 9 10 10 6
1E- 6482 Regulering van de omgeving 5 0 5 2 5 0 2
1E- 1320 Acupressuur 0 0 0 1 2 0 0
1E- 1340 Huidstimulering 3 0 0 2 2 1 0
1E- 1380 Toepassing van warmte / koude 0 1 3 4 3 3 0
1E- 1460 Progressieve spierontspanning 0 0 0 2 2 2 0
1E- 1480 Massage 0 0 2 4 1 0 0
1E- 1540 Transcutane zenuwstimulatie 0 0 0 1 0 0 0
1E- 5465 Therapeutisch aanraken 0 0 1 3 1 0 0
1F- 1050 Helpen met eten 9 5 9 7 12 8 6
1F- 1610 Baden/ douchen 9 5 9 7 14 7 6
1F- 1710 Mondverzorging : verhoogd risico 5 5 6 7 9 11 6
1F- 1801 Ondersteuning van de persoonlijke zorg : wassen / hygiëne 8 6 8 7 13 8 6
1F- 1803 Ondersteuning van de persoonlijke zorg : eten 8 5 8 6 11 8 6
1F- 1804 Ondersteuning van de persoonlijke zorg : toiletgang 8 5 8 7 11 9 6

1F- 1802 Ondersteuning van de persoonlijke zorg : kleding / uiterlijke verzorging 8 5 8 6 12 3 5
1F- 1630 Helpen met kleden 6 4 7 5 14 4 4
1F- 1720 Mondverzorging 4 5 7 7 10 6 4
1F- 1800 Ondersteuning van de persoonlijke zorg 8 4 9 6 10 3 4
1F- 1670 Haarverzorging 4 3 5 5 9 3 3
1F- 1680 Nagelverzorging 4 2 5 5 9 2 3
1F- 1730 Mondverzorging : orale stornis 5 2 6 5 4 6 3
1F- 1770 Zorg na het overlijden 6 4 3 8 7 10 3
1F- 1870 Verzorging van een aan- en afvoerbuis 5 5 5 4 6 5 3
1F- 1640 Oorverzorging 3 4 5 2 8 2 2
1F- 1650 Oogverzorging 3 4 5 3 8 6 2
1F- 1660 Voetverzorging 4 4 5 4 8 1 2
1F- 1750 Verzorging van het genitale gebied 6 1 5 4 5 4 2
1F- 1780 Verzorging van een prothese 5 2 3 3 7 2 1
1F- 1620 Verzorging van contactlenzen 0 0 1 1 3 1 0
1F- 1850 Bevordering van de slaap 0 1 4 4 5 4 0
1F- 1860 Sliktherapie 4 2 1 4 7 3 0

Code NIC
Maximumfrequentie
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9 9 9 9 15 13
Interventie Geriatrie Cardiologie Pediatrie Oncologie SP IZ

2G- 1200 Toediening van parenterale voeding 7 5 9 8 9 11
2G- 2120 Hyperglycemiebeleid 9 7 7 8 8 11
2G- 2130 Hypoglycemiebeleid 9 7 7 7 8 11
2G- 2020 Bewaking van de electrolytenhuishouding 4 6 5 5 3 8
2G- 2080 Voch-/electrolytenbeleid 0 8 6 7 4 8
2G- 2000 Elektrolytenbeleid 1 6 5 6 1 5
2G- 1920 Bewaking van de zuur-basehuishouding 3 5 2 2 1 8
2G- 4232 Bloedafname : arterieel 3 6 2 2 3 9
2G- 1910 Zuur-basebeleid 0 4 5 4 1 5
2G- 1913 Zuur-basebeleid : respiratoire acidose 0 6 2 2 1 3
2G- 1914 Zuur-basebeleid : respiratoire alkalose 0 6 2 2 1 3
2G- 2002 Elektrolytenbeleid : hyperkaliëmie 0 5 3 2 1 4
2G- 2004 Elektrolytenbeleid : hypernatriëmie 0 5 4 2 1 4
2G- 2007 Elektrolytenbeleid : hypokaliëmie 0 6 3 2 1 5
2G- 2009 Elektrolytenbeleid : hyponatriëmie 0 5 4 2 1 4
2G- 2150 Peritoneale dialyse 0 2 5 1 3 5
2G- 1911 Zuur-basebeleid : metabole acidose 0 4 2 2 1 3
2G- 1912 Zuur-basebeleid : metabole alkalose 0 4 2 2 1 3
2G- 2001 Elektrolytenbeleid : hypercalciëmie 0 4 3 2 1 2
2G- 2003 Elektrolytenbeleid : hypermagnesiëmie 0 4 2 2 1 2
2G- 2005 Elektrolytenbeleid : hyperfosfatemie 0 2 2 2 1 2
2G- 2006 Elektrolytenbeleid : hypocalciëmie 0 3 2 2 1 3
2G- 2008 Elektrolytenbeleid : hypomagnesiëmie 0 3 2 2 1 3
2G- 2010 Elektrolytenbeleid : hypofosfatemie 0 2 2 2 1 3

Code NIC
Maximumfrequentie
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9 9 9 9 15 13
Interventie Geriatrie Cardiologie Pediatrie Oncologie SP IZ

2H- 2300 Toediening van geneesmiddelen 7 8 9 9 13 10
2H- 2301 Toediening van geneesmiddelen : enteraal 6 5 8 5 8 10
2H- 2304 Toediening van geneesmiddelen : oraal 8 7 8 9 10 7
2H- 2305 Toediening van geneesmiddelen : parenteraal 7 9 8 9 11 12
2H- 2440 Verzoging van een intraveneuze catheter 8 9 9 9 12 11
2H- 2380 Bevordering van adequaat geneesmiddelengebruik 6 6 6 9 9 2
2H- 5616 Voorlichting : voorgschreven medicatie 7 8 9 7 12 2
2H- 2210 Toediening van analgetica 4 8 7 8 7 9
2H- 2306 Toediening van geneesmiddelen : lokaal 6 1 8 6 9 6

2H- 2240 Beleid bij chemotherapie 4 1 5 9 5 2
2H- 2260 Sederen 3 4 6 4 4 9
2H- 2400 Ondersteuning bij patient-controlled analgesia 1 5 3 6 7 5
2H- 2214 Toediening van analgetica : spinaal 0 2 3 4 4 6
2H- 2302 Toediening van geneesmiddelen : interpleuraal 0 2 1 4 0 2
2H- 2303 Toediening van geneesmiddelen : intra-ossaal 0 1 2 3 0 1
2H- 2307 Toediening van geneesmiddelen : intraventriculair 0 2 2 2 1 3
2H- 2390 Voorschrijven van geneesmiddelen 0 1 0 2 1 1
2H- 2840 Toediening van anesthesie 1 4 0 4 1 5

Code NIC
Maximumfrequentie
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9 9 9 9 15 13
Interventie Geriatrie Cardiologie Pediatrie Oncologie SP IZ Weerhouden

2I- 2620 Bewaking van de neurologische toestand 5 4 8 4 10 11 4
2I- 0844 Positionering : neurologisch 3 1 5 3 7 10 2
2I- 1878 Verzorging van een liquordrain 0 1 5 2 1 8 2
2I- 2590 Bewaking van de intracraniële druk 0 2 5 3 0 10 2
2I- 2760 Beleid bij halfzijdige inattentie 5 3 3 2 10 4 2
2I- 2540 Beleid bij hersenoedeem 0 0 2 2 1 7 1
2I- 2680 Zorg bij insulten 4 3 5 4 7 3 1
2I- 2550 Bevordering van de cerebrale bloedvoorziening 0 2 2 2 1 5 0
2I- 2560 Zorg bij dysreflexie 0 1 1 1 4 0 0
2I- 2660 Zorg bij een sensibiliteitsstoornis 2 2 2 3 5 3 0
2I- 2690 Voorzorgsmaatregelen : insulten 1 2 4 3 4 2 0
2I- 2720 Voorzorgsmaatregelen : subarachnoïdale bloeding 1 1 1 1 2 2 0
2J- 2930 Voorbereiding op operatie 2 6 6 5 2 7 4
2J- 2880 Preoperatieve coördinatie 2 6 5 5 1 4 3
2J- 5610 Voorlichting : preoperatief 3 8 9 5 2 6 3
2J- 0842 Positionering : per-operatief 0 3 1 1 1 2 0
2J- 2840 Toediening van anesthesie 0 4 0 4 1 3 0
2J- 2860 Autologe transfusie 0 3 1 3 0 1 0
2J- 2870 Verkoeverzorg 1 4 4 1 2 3 0
2J- 2900 Assistentie bij een operatie 0 0 1 1 2 2 0
2J- 2920 Voorzorgsmaatregelen : oiperatie 1 4 2 3 1 0 0
2J- 3902 Regulering van de lichaamstemperatuur 0 2 2 2 1 3 0
2J- 6545 Zikenhuishygiëne : peroperatief 0 1 2 4 0 1 0

2K- 3160 Aspireren van de luchtwegen 5 7 7 6 13 10 6
2K- 3320 Zuurstoftherapie 5 7 8 6 9 10 6
2K- 3350 Bewaking van de ademhaling 4 7 8 5 8 11 5
2K- 3120 Kunstmatige luchtweg : verzorging 1 5 5 2 9 12 4
2K- 1872 Verzorging van een thoraxdrain 2 9 6 4 2 11 3
2K- 3200 Voorzorgsmaatregelen : aspiratie (bij verhoogd risico op aspiratie) 4 7 6 2 6 8 3
2K- 3390 Ondersteuning van de ademhaling 1 7 6 4 4 8 3
2K- 3140 Ademhalingsbeleid 2 5 7 4 6 6 2
2K- 3300 Kunstmatige beademing 0 5 3 1 2 12 2
2K- 1913 Zuur-basebeleid : respiratoire acidose 0 6 2 2 1 6 1
2K- 1914 Zuur-base beleid : respiratoire alkalose 0 6 2 2 1 6 1
2K- 3180 Kunstmatige luchtweg : inbrenging en fixatie 1 4 3 2 1 10 1
2K- 3270 Detubatie 0 3 0 1 0 9 1
2K- 3310 Beademingsontwenning 0 4 1 1 1 11 1
2K- 4106 Emboliebeleid : long 0 7 0 4 2 4 1
2K- 3230 Thorax-fysiotherapie 1 3 2 2 1 2 0
2K- 3250 Bevordering van het ophoesten 0 3 2 2 4 5 0

Code NIC
Maximumfrequentie
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9 9 9 9 15 13
Interventie Geriatrie Cardiologie Pediatrie Oncologie SP IZ Weerhouden

2L- 3440 Verzorging van een operatiewonde 7 7 9 5 8 11 6
2L- 3520 Verorging van een decubituswonde 8 7 6 8 14 11 6
2L- 3540 Decubituspreventie 9 9 5 8 14 11 6
2L- 3660 Wondverzorging 8 6 9 8 12 10 6
2L- 0480 Stomazorg 8 4 7 8 10 8 5
2L- 3584 Huidverzorging : lokale behandeling 7 1 7 6 11 7 5
2L- 3420 Zorg na een amputatie 7 5 5 3 9 6 4
2L- 3500 Drukverlichting 6 3 4 4 10 8 3
2L- 3590 Bewaking van de huidconditie 6 3 3 5 10 2 3
2L- 3680 Wondrrigatie 4 4 7 4 8 8 3
2L- 3662 Wondverzorging : gesloten drainage 3 4 8 3 4 9 2
2L- 3460 Bloedzuigertherapie 0 0 1 0 1 1 0
2L- 3620 Hechten van een wond 0 1 0 1 4 1 0

2M- 3740 Zorg bij koorts 5 3 7 8 7 7 4
2M- 3900 Regulering van de lichaamstemperatuur 3 3 6 5 8 9 4
2M- 3800 Zorg bij onderkoeling 1 2 2 1 4 8 1
2M- 3840 Voorzorgsmaatregelen : maligne hyperthermie 0 4 1 5 3 3 1
2M- 3780 Zorg bij een overmatige blootstelling aan hitte 0 2 2 1 4 2 0
2M- 3902 Regulering van de lichaamstemperatuur : peroperatief 0 2 1 2 0 0 0

Code NIC
Maximumfrequentie
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9 9 9 9 15 13
Interventie Geriatrie Cardiologie Pediatrie Oncologie SP IZ Weerhouden

2N- 2440 Verzoging van een intraveneuze catheter 7 9 9 9 11 11 6
2N- 4030 Toediening van bloedproducten 8 7 9 9 11 9 6
2N- 4190 Inbrenging van een intraveneu infuus 9 9 9 9 12 10 6
2N- 4200 Infuustherapie 6 9 7 9 10 11 6
2N- 4220 Verzorging van een perifeer ingebrachte centraal-veneuze catheter 8 6 6 8 9 8 6
2N- 4238 Bloedafname : veneus 9 9 9 8 8 10 6
2N- 4130 Bewaking van de vochthuishouding 4 7 7 6 8 8 5
2N- 2080 Vocht/elektrolytenbeleid 1 8 5 7 6 8 4
2N- 4250 Zorg bij shock 3 7 5 5 5 7 4
2N- 4028 Bloedstelping wond 3 5 2 5 4 7 3
2N- 4120 Vochtbeleid 2 8 4 6 6 9 3
2N- 4140 Snelle vochttoediening 0 7 1 6 2 7 3
2N- 4044 Cardiale zorg; acuut 1 9 2 2 4 8 2
2N- 4090 Aritmiebeleid 3 8 2 4 1 7 2
2N- 4150 Hemodynamische regulering 0 6 1 4 1 7 2
2N- 4210 Bewaking van de hemodynamiek : invasief 0 6 3 1 2 10 2
2N- 4232 Bloedafname : arterieel 0 6 4 2 2 9 2
2N- 4010 Voorzorgsmaatregelen : bloeding 1 4 2 6 3 3 1
2N- 4020 Bloedstelping 2 4 3 5 3 3 1
2N- 4024 Bloedstelping : neus 1 3 2 5 4 3 1
2N- 4040 Cardiale zorg 2 7 2 2 2 6 1
2N- 4046 Cardiale zorg; revalidatie 2 8 2 1 7 2 1
2N- 4050 Voorzorgsmaatregelen : hartfunctiestoornis 0 7 1 2 3 5 1
2N- 4060 Circulatiebeleid 0 6 3 4 3 4 1
2N- 4064 Circulatiebeleid : mecanisch hulpmiddel 0 2 1 1 0 7 1
2N- 4070 Voorzorgsmaatregelen : circulatiestoornis 0 5 1 4 5 5 1
2N- 4104 Emboliebeleid : perifeer 0 7 1 3 3 5 1
2N- 4106 Emboliebeleid : long 0 6 1 4 2 6 1
2N- 4110 Voorzorgsmaatregelen : embolie 3 6 1 4 6 4 1
2N- 4170 Zorg bij overvulling 0 5 2 4 3 4 1
2N- 4180 Zorg bij vochttekort 3 5 3 4 3 5 1
2N- 4254 Zorg bij shock : cardiogeen 2 7 1 3 2 4 1
2N- 4256 Zorg bij shock : vasogeen 1 5 1 3 2 4 1
2N- 4258 Zorg bij shock : hypovolemisch 1 6 1 4 2 4 1
2N- 2860 Autologe transfusie 0 3 1 3 0 3 0
2N- 4021 Bloedstelping tijdens de zwangerschap 0 0 0 2 1 0 0
2N- 4022 Bloedstelping : maag-darmkanaal 1 3 1 2 3 6 0
2N- 4026 Bloedstelping : na de bevalling 0 1 0 1 1 2 0
2N- 4160 Bloedstelping : acuut 2 4 1 4 3 4 0
2N- 4234 Bloedafname : donor 3 2 1 3 0 3 0
2N- 4260 Shockpreventie 1 4 3 4 2 5 0

Code NIC
Maximumfrequentie
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9 9 9 9 15 13
Interventie Geriatrie Cardiologie Pediatrie Oncologie SP IZ Weerhouden

3O- 4310 activiteiten begeleiding 4 0 4 5 11 0 2
3O- 4350 gedragsregulering 5 1 3 3 7 1 1
3O- 4420 sluiten van een behandelovereenkomst 0 2 2 5 5 3 1
3O- 4320 diertherapie 0 2 0 2 0 0 0
3O- 4330 creatieve therapie 0 0 2 3 4 0 0
3O- 4340 assertiviteitstraining 0 0 0 2 1 1 0
3O- 4352 gedragsregulering :hyperactiviteit/aandachtstekort 2 1 3 2 4 2 0
3O- 4354 gedragsregulering  : zelfbeschadiging 1 0 2 2 5 2 0
3O- 4356 gedragsregulering  : seksueel 2 0 2 3 3 0 0
3O- 4360 gedragsmodificatie  : sociale vaardigheden 0 1 2 3 6 1 0
3O- 4362 gedragsmodificatie 1 1 2 2 4 0 0
3O- 4370 training van de impulsbeheersing 0 0 2 2 2 0 0
3O- 4380 grenzen stellen 1 0 2 3 4 3 0
3O- 4390 sociotherapie 2 0 2 3 3 2 0
3O- 4400 muziektherapie 0 0 0 2 2 0 0
3O- 4410 gezamenlijk doelen stellen 2 1 1 3 7 0 0
3O- 4430 speltherapie 0 0 2 3 5 0 0
3O- 4470 ondersteuning bij zelfverandering 1 2 1 3 5 0 0
3O- 4480 bevordering van de eigen verantwoordelijkheid 0 3 3 4 5 2 0
3O- 4490 ondersteuning bij stoppen met roken 0 1 1 3 2 0 0
3O- 4500 preventie van middelengebruik 0 0 3 3 3 0 0
3O- 4510 behandeling van middelenmisbruik 0 0 2 2 2 0 0
3O- 4512 behandeling van middelenmisbruik  : ontwenning alcohol  0 2 1 3 5 3 0
3O- 4514 behandeling van middelenmisbruik  : ontwenning drugs 0 0 1 2 1 3 0
3O- 4516 behandeling van middelenmisbruik  : overdosis 0 1 2 1 1 4 0
3P- 4700 cognitieve herstructurering 0 0 0 2 8 1 1
3P- 4720 cognitieve stimulering 4 0 1 2 12 1 1
3P- 4760 geheugentraining 3 0 1 1 9 0 1
3P- 4820 realiteitsoriëntatie 3 1 1 3 10 2 1
3P- 4640 ondersteuning bij het leren omgaan met boosheid 0 1 3 3 4 1 0
3P- 4680 bibliotherapie 0 0 0 2 2 0 0
3P- 4860 reminiscentietherapie 0 0 0 2 3 0 0
3P- 5520 scheppen van leervoorwaarden 0 2 1 3 2 0 0
3P- 5540 bevordering van het leervermogen 0 2 1 3 1 0 0

Code NIC
Maximumfrequentie
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9 9 9 9 15 13
Interventie Geriatrie Cardiologie Pediatrie Oncologie SP IZ Weerhouden

3Q- 4920 aktief luisteren 3 2 2 5 9 4 2
3Q- 4976 beordering communicatie  : spraakbeperking 5 0 0 3 6 1 1
3Q- 4320 diertherapie 0 2 0 2 0 0 0
3Q- 4330 creatieve therapie 0 0 0 3 1 0 0
3Q- 4400 muziektherapie 0 0 1 2 2 0 0
3Q- 4430 speltherapie 0 0 3 3 2 0 0
3Q- 4974 bevordering communicatie  : gehoorbeperking 3 0 0 3 3 1 0
3Q- 4978 bevordering communicatie  : visuele beperking 4 0 0 3 3 0 0
3Q- 5000 opbouw v/e therapeutische relatie  0 0 1 4 6 1 0
3Q- 5100 bevordering van de socialisatie 2 1 2 3 6 0 0
3R- 5270 emotionele ondersteuning 6 7 7 9 12 13 6
3R- 5260 stervensbegeleiding 7 5 4 8 10 9 5
3R- 5290 ondersteuning bij de rouwverwerking 5 3 3 7 9 9 4
3R- 6160 crisisinterventie 1 6 5 9 8 6 4
3R- 5340 aanwezig zijn 2 1 3 6 8 3 2
3R- 5210 anticiperende begeleiding 0 0 1 3 8 2 1
3R- 5220 lichaamsbeeldverbetering 0 1 1 5 5 1 1
3R- 5250 ondersteuning bij de besluitvorming 3 1 2 5 3 3 1
3R- 5310 hoop bieden 1 2 2 5 5 4 1
3R- 5420 geestelijke ondersteuning 2 0 2 5 5 3 1
3R- 5470 waarheid vertellen 2 1 3 7 3 4 1
3R- 5230 bevordering van de coping 0 0 1 4 4 1 0
3R- 5240 counseling 0 0 0 3 1 1 0
3R- 5242 advisering  : erfelijkheid 0 0 0 2 0 0 0
3R- 5248 counseling  : seksueel 0 0 1 3 1 0 0
3R- 5294 ondersteuning bij de rouwverwerking  : perinataal overlijden 0 1 2 1 0 1 0
3R- 5300 ondersteuning bij de verwerking van schuldgevoelens 1 1 1 3 7 3 0
3R- 5320 humor 0 1 0 4 4 4 0
3R- 5330 regulering van de stemming 1 0 0 4 3 4 0
3R- 5360 recreatieve therapie 1 0 2 2 4 0 0
3R- 5370 bevordering van het rolgedrag 0 0 0 3 2 0 0
3R- 5380 bevordering van het gevoel van veiligheid 0 1 2 3 5 3 0
3R- 5390 bevordering van het zelfbesef 0 0 1 3 5 3 0
3R- 5400 bevordering van de eigenwaarde 0 1 2 3 7 2 0
3R- 5430 bevordering van het lotgenotencontact 0 0 2 4 4 1 0
3R- 5440 bevordering van de mantelzorg 4 0 2 4 6 1 0
3R- 5450 therapeutisch groepswerk 0 0 2 3 4 2 0
3R- 5460 aanraken 0 0 1 4 2 1 0
3R- 5480 waardeverduidelijking 0 0 1 3 4 3 0

Code NIC
Maximumfrequentie
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9 9 9 9 15 13
Interventie Geriatrie Cardiologie Pediatrie Oncologie SP IZ Weerhouden

3S- 5616 Voorlichting  : voorgeschreven medicatie  5 8 8 9 10 3 5
3S- 5614 Voorlichting  : voorgeschreven dieet 4 6 7 7 9 2 4
3S- 5510 gezondheidsVoorlichting en opvoeding (GVO)   1 4 5 8 9 1 3
3S- 5606 Voorlichting  : patiënt 4 3 6 6 12 3 3
3S- 5610 Voorlichting  : preoperatief 2 8 8 5 4 3 3
3S- 5618 Voorlichting  : procedure/behandeling 4 5 7 9 7 4 3
3S- 2240 beleid  bij chemotherapie 3 1 5 9 4 1 2
3S- 5602 Voorlichting  : ziekteproces  2 2 7 7 7 4 2
3S- 5566 ouderschapsbegeleiding  : kinderjaren 0 0 6 4 1 0 1
3S- 5608 Voorlichting  : zorg voor de zuigeling 0 1 7 1 0 0 1
3S- 5612 Voorlichting  : voorgeschreven activiteit/oefening 2 4 4 4 8 1 1
3S- 5520 scheppen van leervoorwaarden 0 2 2 3 2 0 0
3S- 5540 bevordering van het leervermogen  0 2 2 3 4 1 0
3S- 5562 ouderschapsbegeleiding  : adolescentie 0 1 4 4 1 0 0
3S- 5564 ouderschapsbegeleiding  : zwangerschap 0 0 2 1 0 0 0
3S- 5580 voorbereiding op zintuiglijke indrukken 0 0 3 2 2 2 0
3S- 5604 Voorlichting  : groep 1 0 1 4 5 0 0
3S- 5620 Voorlichting  : psychomotorische vaardigheid 2 1 4 1 4 0 0
3S- 5622 Voorlichting  : veilig vrijen  0 0 2 3 1 0 0
3S- 5624 Voorlichting  : seksualiteit 0 0 1 3 3 1 0
3S- 6784 gezinsplanning  : anticonceptie 0 0 1 2 2 1 0
3T- 5820 angstreductie 0 5 5 8 10 8 5
3T- 5840 autogene training 0 1 0 1 0 0 0
3T- 5860 biofeedbacktechniek 0 1 0 1 0 0 0
3T- 5880 kalmeringstechniek 0 1 1 2 0 1 0
3T- 5900 afleiding 1 2 2 3 3 0 0
3T- 5920 hypnose 0 0 0 1 0 0 0
3T- 5960 meditatie 0 2 0 1 0 3 0
3T- 6000 geleide-fantasietechniek 0 0 0 1 0 1 0
3T- 6040 ontspanningstherapie 0 1 1 2 0 1 0
4U- 6200 spoedeisende zorg 2 5 5 6 6 8 4
4U- 6320 reanimatie 6 6 6 4 6 11 4
4U- 6140 coördinatie van de reanimatie 1 7 5 5 5 6 3
4U- 6160 crisisinterventie 1 6 3 9 6 5 2
4U- 6240 eerste hulp 3 5 6 4 4 3 2
4U- 3840 voorzorgsmaatregelen  : maligne hyperthermie 0 4 1 5 2 3 1
4U- 6260 beleid bij orgaandonatie 0 2 0 2 0 5 0
4U- 6300 zorg na een verkrachting 0 1 2 1 1 0 0
4U- 6340 suïcidepreventie 1 2 4 2 7 2 0
4U- 6360 triage 0 0 1 1 0 0 0

Code NIC
Maximumfrequentie
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9 9 9 9 15 13
Interventie Geriatrie Cardiologie Pediatrie Oncologie SP IZ Weerhouden

4V- 3540 decubituspreventie 8 6 5 8 13 11 6
4V- 6680 bewaking van vitale parameters 7 7 9 9 13 13 6
4V- 6540 ziekenhuishygiëne 4 6 5 6 10 8 5
4V- 6490 valpreventie 5 5 5 4 12 4 4
4V- 6550 bescherming tegen infectie 3 3 6 7 12 8 4
4V- 6580 fixeren 3 4 7 5 13 8 4
4V- 6460 zorg bij dementie 7 3 1 3 12 4 2
4V- 6470 voorzorgsmaatregelen  : weglopen 6 2 4 3 8 1 2
4V- 6530 immunisatie / vaccinatie 5 3 6 3 5 1 2
4V- 6630 separeren 6 3 4 4 10 6 2
4V- 6650 toezicht 5 3 5 4 7 4 2
4V- 6654 toezicht  : veiligheid 4 2 5 3 9 6 2
4V- 3200 voorzorgsmaatregelen  : aspiratie 3 7 3 2 5 5 1
4V- 6420 ruimte-inperking 3 1 3 5 2 0 1
4V- 6440 zorg bij een delirium 5 3 1 3 4 5 1
4V- 6600 zorg bij radiotherapie 2 1 1 8 3 1 1
4V- 2680 zorg bij insulten 3 3 2 4 5 4 0
4V- 2920 voorzorgsmaatregelen  : operatie 0 4 2 3 3 3 0
4V- 6340 suïcidepreventie 0 3 4 2 7 0 0
4V- 6400 bescherming tegen mishandeling 1 2 2 2 6 1 0
4V- 6402 bescherming tegen mishandeling  : kind 0 0 4 1 0 1 0
4V- 6404 bescherming tegen mishandeling  : oudere 1 0 1 1 3 1 0
4V- 6410 beleid bij allergie 2 2 4 3 6 2 0
4V- 6450 zorg bij wanen 4 4 2 3 7 6 0
4V- 6480 regulering van de omgeving 4 1 1 4 4 0 0
4V- 6484 regulering van de omgeving  : gemeenschap 2 1 0 2 1 0 0
4V- 6486 regulering van de omgeving  : veiligheid 3 2 2 3 6 3 0
4V- 6487 regulering van de omgeving  : geweldspreventie 3 1 0 1 2 0 0
4V- 6489 regulering van de omgeving  : arbeidsomstandigheden 0 0 0 3 2 0 0
4V- 6500 voorzorgsmaatregelen  : brandstichting 0 0 0 1 3 0 0
4V- 6510 zorg bij hallucinaties 4 3 1 3 6 3 0
4V- 6520 bevolkingsonderzoek 1 2 3 4 3 2 0
4V- 6560 voorzorgsmaatregelen  : laserbehandeling 0 0 0 1 0 0 0
4V- 6570 voorzorgsmaatregelen  : latex 0 0 2 2 3 1 0
4V- 6590 voorzorgsmaatregelen  : opblaasbaar stuwverband 1 0 0 1 1 0 0
4V- 6610 risicobepaling 3 3 2 4 4 0 0

Code NIC
Maximumfrequentie
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9 9 9 9 15 13

Interventie Geriatrie Cardiologie Pediatrie Oncologie SP IZ Weerhouden
5W- 1052 flesvoeding 0 1 9 1 0 2 1
5W- 1054 ondersteuning bij borstvoeding 0 1 5 1 0 1 1
5W- 5608 Voorlichting  : zorg voor de zuigeling 0 1 7 1 0 1 1
5W- 6710 bevordering van de ouder-kind hechting 0 1 5 1 0 0 1
5W- 6820 zorg voor de zuigeling 0 1 7 1 1 1 1
5W- 6924 lichttherapie  : pasgeborene 0 1 6 1 0 0 1
5W- 1875 verzorging van een aan/afvoerbuis  : navelkatheter 0 1 4 1 0 0 0
5W- 4021 bloedstelping  : tijdens zwangerschap 0 0 1 2 1 0 0
5W- 4026 bloedstelping  : na bevalling 0 1 1 1 1 1 0
5W- 5210 anticiperende begeleiding 0 0 1 3 0 0 0
5W- 5242 advisering  : erfelijkheid 0 0 0 2 1 0 0
5W- 5244 advisering  : borstvoeding 0 1 3 1 0 0 0
5W- 5247 advisering  : preconceptioneel 0 0 0 1 0 0 0
5W- 5294 ondersteuning bij de rouwverwerking  : perinataal overlijden 0 1 2 1 0 1 0
5W- 5564 ouderschapsbegeleiding  : zwangerschap 0 0 1 1 0 0 0
5W- 6481 regulering van de omgeving  : hechtingsproces 0 0 4 0 0 0 0
5W- 6612 risicobepaling  : gezinsuitbreiding 0 0 1 1 0 0 0
5W- 6656 toezicht  : einde zwangerschap 0 0 0 1 0 0 0
5W- 6700 intra-uteriene infusie 0 0 0 1 0 0 0
5W- 6720 verloskundige zorg 0 1 0 1 1 0 0
5W- 6750 zorg bij een keizersnede 0 1 1 1 1 0 0
5W- 6760 voorbereiding op bevalling 0 1 0 1 0 0 0
5W- 6771 cardiotocografische bewaking  : ante partum 0 1 0 1 0 0 0
5W- 6772 cardiotocografische bewaking  : intrapartum 0 1 0 1 0 0 0
5W- 6784 gezinsplanning  : anticonceptie 0 0 1 2 0 0 0
5W- 6786 gezinsplanning  : infertiliteit 0 0 0 1 0 0 0
5W- 6788 gezinsplanning  : niet-geplande zwangerschap 0 0 0 1 0 0 0
5W- 6800 zorg bij een risicovolle zwangerschap 0 1 0 1 0 0 0
5W- 6830 zorg bij de bevalling 0 1 0 1 0 0 0
5W- 6834 zorg bij een risicobevalling 0 1 0 1 0 0 0
5W- 6840 kangoeroezorg 0 1 4 1 0 0 0
5W- 6850 inleiding van de bevalling 0 1 0 1 0 0 0
5W- 6860 weeënremming 0 1 0 1 0 0 0
5W- 6870 lactatieremming 0 1 0 1 0 0 0
5W- 6880 zorg voor de pasgeborene 0 1 4 1 1 0 0
5W- 6890 bewaking van de pasgeborene 0 1 4 1 0 1 0
5W- 6900 bevordering van de zuigreflex 0 0 2 1 0 0 0
5W- 6930 zorg na de bevalling 0 1 2 1 1 0 0
5W- 6950 zorg bij een voortijdige beëindiging van de zwangerschap 0 1 1 1 1 0 0
5W- 6960 zwangerschapsbegeleiding 0 1 1 1 0 0 0
5W- 6972 reanimatie  : foetus 0 0 1 1 0 0 0
5W- 6974 reanimatie  : pasgeborene  0 1 3 1 0 2 0
5W- 6982 echografie  : zwangerschap 0 0 0 1 0 0 0
5W- 7104 bevordering van de gezinscohesie  : gezinsuitbreiding 0 0 0 1 0 0 0
5W- 7886 beleid bij infertiliteitsbehandeling 0 1 0 1 0 0 0

Code NIC

Maximumfrequentie
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9 9 9 9 15 13
Interventie Geriatrie Cardiologie Pediatrie Oncologie SP IZ Weerhouden

5X- 7140 gezinsondersteuning 1 2 2 5 8 3 2
5X- 0412 zorg bij incontinentie voor faeces  : encopresis 1 2 8 3 6 1 1
5X- 0612 zorg bij incontinentie voor urine  : enuresis 0 3 8 3 5 0 1
5X- 5562 ouderschapsbegeleiding  : adolescentie 0 1 6 4 1 0 1
5X- 5566 ouderschapbegeleiding  : kinderjaren 0 0 7 4 1 0 1
5X- 7040 ondersteuning van de mantelzorg 4 0 5 3 6 2 1
5X- 7110 bevordering van de betrokkenheid van de familie 1 2 6 3 7 2 1
5X- 7120 inschakeling van de familie 1 2 4 5 6 2 1
5X- 5370 bevordering van het rolgedrag 0 0 1 3 3 0 0
5X- 7050 bevordering van de ontwikkeling 0 0 4 2 1 1 0
5X- 7100 bevordering van de gezinscohesie  : gezinsuitbreiding 0 0 0 4 1 0 0
5X- 7130 ondersteuning van gezinsinteractie 1 1 1 4 5 0 0
5X- 7150 gezinstherapie 0 0 0 3 1 1 0
5X- 7160 bevordering van de fertiliteit 0 0 0 2 0 1 0
5X- 7180 ondersteuning bij huishoudelijke taken 0 1 0 2 3 1 0
5X- 7200 bevordering van een normale leefsituatie 1 0 1 3 4 0 0
5X- 7260 tijdelijke overname van de mantelzorg 2 0 3 3 4 0 0
5X- 7280 ondersteuning van broers/zussen 1 1 3 4 3 1 0
6a- 7610 Technich onderzoek aan bed 6 4 6 4 9 7 4
6a- 7680 Ondersteuning bij lichamelijk onderzoek 5 3 5 5 7 5 3
6a- 7710 Ondersteuning van de arts 4 3 5 6 7 7 3
6a- 7726 Begeleiding : leerling 3 1 4 8 5 7 2
6a- 7800 Kwaliteitsbewaking 5 2 4 7 5 3 2
6a- 7660 Controle van de reanimatiekar 2 1 3 5 2 6 1
6a- 7690 Interpretatie van laboratoriumuitslagen 1 3 2 5 5 3 1
6a- 7830 Supervisie van medewerkers 3 1 3 5 5 2 1
6a- 7840 Voorraadbeheer 3 1 3 6 5 3 1
6a- 7880 Hanteren van technische hulpmiddelen 2 1 3 6 5 6 1
6a- 7620 Contrôle van de opiatenkast 2 3 4 4 2 5 0
6a- 7640 Ontwikkeling van een klinisch pad 3 0 4 4 5 2 0
6a- 7650 Delegeren 3 1 1 3 3 1 0
6a- 7700 Intercollegiale toetsing 2 0 3 3 2 1 0
6a- 7722 Begeleiding : medewerker 3 1 3 4 6 6 0
6a- 7760 Producevaluatie 3 0 2 4 4 1 0
6a- 7820 Hantering van laberatoriummonsters 3 3 3 4 5 5 0

Code NIC
Maximumfrequentie
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9 9 9 9 15 13
Interventie Geriatrie Cardiologie Pediatrie Oncologie SP IZ Weerhouden

6b- 8020 Multidisciplinair overleg 7 1 3 7 10 3 3
6b- 7920 Verslaggeving 4 4 2 9 9 6 2
6b- 7960 Contact onderhouden met andere zorginstellingen 7 2 2 6 6 3 2
6b- 7980 Melding van fouten en ongevallen 3 1 2 7 6 4 1
6b- 8060 Uitwerken van opdrachten 3 0 3 8 4 2 1
6b- 8120 Verzamelen van onderzoeksgegevens 2 0 2 6 5 2 1
6b- 8140 Overdracht- briefing 3 3 3 7 7 5 1
6b- 7970 Bijdragen tot de ontwikkeling van het gezondheidszorgbeleid 2 1 4 4 3 1 0
6b- 8100 Verwijzing 4 0 2 4 4 1 0
6b- 8180 Advisering : telefonisch 2 0 3 3 4 2 0
6Y- 7370 Opname 5 4 6 9 9 5 4
6Y- 2880 Preoperatieve coördinatie 3 6 4 5 2 2 2
6Y- 5250 Ondersteuning bij de besluitvorming 4 3 3 5 5 3 1
6Y- 7400 Voorlichting : zorgvoorzieningen 4 1 1 5 6 2 1
6Y- 7330 Cultuurbemiddeling 2 1 3 2 3 3 0
6Y- 7410 Machtigingsverzoek aan de zorgverzekeraar 3 0 0 1 0 0 0
6Y- 7440 Ondersteuning bij verlof 2 0 0 0 4 1 0
6Y- 7460 Bescherming van de rechten van de patiënt 2 0 1 4 4 2 0
6Y- 7500 Onderteuning bij het levensonderhoud 2 0 1 3 1 1 0
6Y- 7560 Bezoekbeleid 2 0 1 3 3 6 0

97 113 153 147 210 150
20,2 23,5 31,9 30,6 43,8 31,3

Code NIC
Maximumfrequentie
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BIJLAGE 10. Commentaar & Feedback werkgroepen op 6 juni 2003. 
 
Pediatrie: 

Question 1Question 1 : Les remarques formulées lors des réunions des groupes de trav: Les remarques formulées lors des réunions des groupes de travail ontail ont--elles été elles été 
suffisamment prises en compte ? suffisamment prises en compte ? 

Vraag 1Vraag 1 : Komen de opmerkingen zoals gemaakt in de werkgroepsessies vol: Komen de opmerkingen zoals gemaakt in de werkgroepsessies voldoende aan bod ?doende aan bod ?

* op basis van de presentatie komen de gemaakte opmerkingen in 
de registratie voor (zonder in detail te gaan) = 

- aandacht voor ouderparticipatie

- medicatie

- O2 therapie

- interculturele aspecten

- aantal verpleegkundigen worden meegenomen

* vrees voor onvoldoende aandacht voor psycho-sociale problemen.

* veiligheid en surveillance t.a.v. kinderen vinden we niet terug

* thoraxdrains
 

 

Question 2Question 2 : La pratique infirmière est: La pratique infirmière est--elle suffisamment nuancée ?elle suffisamment nuancée ?
Vraag 2Vraag 2 : Wordt de verpleegkundige praktijk voldoende  genuanceerd in b: Wordt de verpleegkundige praktijk voldoende  genuanceerd in beeld gebracht ?eeld gebracht ?

* het is meer genuanceerd t.a.v. huidige MVG

* surveillance en veiligheid van het kind moeten toch zeker 
meegenomen worden

* het relationele aspect met patiënten is nog weinig weergegeven

* vraag : hoe worden de “reslutaten” van MVG-II omgezet in 
staffings-indicatoren en kwaliteitsindicatoren

* sommige items moeten zwaarder doorwegen voor pediatrie t.o.v. 
andere diensten en omgekeerd
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Question 3Question 3 : Quelles sont vos opinions  concernant les aspects pratiques d: Quelles sont vos opinions  concernant les aspects pratiques de l’enregistrement : e l’enregistrement : 
faisabilité, découpage, design, caractère ouvert de l’enregistrefaisabilité, découpage, design, caractère ouvert de l’enregistrement ?ment ?

Vraag 3Vraag 3 : Wat zijn de bedenkingen i.v.m. de praktische aspecten van de : Wat zijn de bedenkingen i.v.m. de praktische aspecten van de registratie : haalbaarheid, registratie : haalbaarheid, 
draaiboek, design, open karakter van de registratie ?draaiboek, design, open karakter van de registratie ?

* Hogere registratielast als MVGI

* het is goed dat alle gegevens die geregistreerd worden ook 
daadwerkelijk zullen gebruikt worden

* er moet op regelmatige basis een update kunnen gebeuren van 
MVGII continue evaluatie

* de werkgroep pediatrie wil nog sa om de items te valideren

* er zal veel opleiding en vorming nodig zijn voor de implementatie 
van MVGII

 
 
 
Intensieve zorgen: 

Question 1Question 1 : Les remarques formulées lors des réunions des groupes de trav: Les remarques formulées lors des réunions des groupes de travail ontail ont--elles été elles été 
suffisamment prises en compte ? suffisamment prises en compte ? 

Vraag 1Vraag 1 : Komen de opmerkingen zoals gemaakt in de werkgroepsessies vol: Komen de opmerkingen zoals gemaakt in de werkgroepsessies voldoende aan bod ?doende aan bod ?

Manque de temps pour bien travailler en groupe 

ex.ce jour!

Impression de ne pas retrouver tous les « items » travaillés

Peu de temps pour retravailler avec le terrain pour la validation 
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Question 3Question 3 : Quelles sont vos opinions  concernant les aspects pratiques d: Quelles sont vos opinions  concernant les aspects pratiques de l’enregistrement : e l’enregistrement : 
faisabilité, découpage, design, caractère ouvert de l’enregistrefaisabilité, découpage, design, caractère ouvert de l’enregistrement ?ment ?

Vraag 3Vraag 3 : Wat zijn de bedenkingen i.v.m. de praktische aspecten van de : Wat zijn de bedenkingen i.v.m. de praktische aspecten van de registratie : haalbaarheid, registratie : haalbaarheid, 
draaiboek, design, open karakter van de registratie ?draaiboek, design, open karakter van de registratie ?

Craintes++++

Dans l’utilisation et la transparence des définitions

Par rapport aux conséquences (ex. pondération des items )

Validité de l’outil pour une comparaison internationale?

Non connaissance des ojectifs à atteindre in fine

Indispensable d’informatiser l’enregistrement

Consultation des experts indispensable après la période test

 

Question 2Question 2 : La pratique infirmière est: La pratique infirmière est--elle suffisamment nuancée ?elle suffisamment nuancée ?
Vraag 2Vraag 2 : Wordt de verpleegkundige praktijk voldoende  genuanceerd in b: Wordt de verpleegkundige praktijk voldoende  genuanceerd in beeld gebracht ?eeld gebracht ?

Les items semblent plus nuancés et représentent plus la pratique

Lourdeur dans l’enregistrement

Comment choisir les items pertinents par secteur?
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Oncologie: 

Question 1Question 1 : Les remarques formulées lors des réunions des groupes de trav: Les remarques formulées lors des réunions des groupes de travail ontail ont--elles été elles été 
suffisamment prises en compte ? suffisamment prises en compte ? 

Vraag 1Vraag 1 : Komen de opmerkingen zoals gemaakt in de werkgroepsessies vol: Komen de opmerkingen zoals gemaakt in de werkgroepsessies voldoende aan bod ?doende aan bod ?

•Zeker niet minimaal
•Heel wat bemerkingen zijn aan bod gekomen (bv. begeleiding van
•Patiënten, stervensbegeleiding (in ander domein)
•Pijnbestrijding OK 
•Extravasatie (wel, niet expliciet)
•Therapietrouw ?? 
•Bewaking chemotherapie ??
•Y/Z: gestion de processus de soin ??
•Catheterverzorging / poortsystemen ?? (wel verbanden - meer 
Expliciet en ruimer) - in L300
•Changement des trouses de perfusion
•M: niet duidelijk, thermoregulation: seulement 1 item - plus complex
•Bien: categories de plaies
•Toch nog afchecken met dagzaal en bestralingsafdeling
•V400: Isolatie: conditions à revoir
•Bien: maquillage, extra zorg is goed
•Fatigue niet voorzien (in E): naast pijn
•H: les medicaments topiques (patches)
•Medicatiespiegels volgen (bv. antibioticaspiegels, methotraxaat,…)

 
 

Question 2Question 2 : La pratique infirmière est: La pratique infirmière est--elle suffisamment nuancée ?elle suffisamment nuancée ?
Vraag 2Vraag 2 : Wordt de verpleegkundige praktijk voldoende  genuanceerd in b: Wordt de verpleegkundige praktijk voldoende  genuanceerd in beeld gebracht ?eeld gebracht ?

•Op het eerste zicht wel
•Meer dan voordien, in huidige MVG
•Plus detaillé
•Plus scientifique
•Plus representative
•Interpretations moins possible, moins dans le flou
•Crise Emotionelle, dans different categories (moeilijk?)
•Hygiene in F: persoonlijke zorg
•Aanvullen met voorbeelden bv. zelfbeeld (pruik)
•Meer registratie, bv. 5 dagen per maand - toch voorkeur naar
Opeenvolgende dagen
•Niet teveel willekeur in de registratie-frequentie
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Question 3Question 3 : Quelles sont vos opinions  concernant les aspects pratiques d: Quelles sont vos opinions  concernant les aspects pratiques de l’enregistrement : e l’enregistrement : 
faisabilité, découpage, design, caractère ouvert de l’enregistrefaisabilité, découpage, design, caractère ouvert de l’enregistrement ?ment ?

Vraag 3Vraag 3 : Wat zijn de bedenkingen i.v.m. de praktische aspecten van de : Wat zijn de bedenkingen i.v.m. de praktische aspecten van de registratie : haalbaarheid, registratie : haalbaarheid, 
draaiboek, design, open karakter van de registratie ?draaiboek, design, open karakter van de registratie ?

•Moeilijker, bezorgd over registratielast
•Duur van de registratie : bekommernis
•Je moet alle items kennen (op het terrein)
•Overgang van cijfers naar letters
•Computerondersteuning - informatisering is ndz.
•Iedereen moet het kennen - je moet je patiënt door en door 
Kennen
•Zeer goed gestructureerd patiëntendossier
•Basis voor het dossier, professionalisering
•Eenduidige taal, rapportering
•Handige bundel vereist
•Computerondersteuning bij score

 
 
 
Geriatrie: 

Question 1Question 1 : Les remarques formulées lors des réunions des groupes de trav: Les remarques formulées lors des réunions des groupes de travail ontail ont--elles été elles été 
suffisamment prises en compte ? suffisamment prises en compte ? 

Vraag 1Vraag 1 : Komen de opmerkingen zoals gemaakt in de werkgroepsessies vol: Komen de opmerkingen zoals gemaakt in de werkgroepsessies voldoende aan bod ?doende aan bod ?

Op het eerste zicht wel, maar toch is het nodig om eerst alles te 
lezen

Voor G-diensten consensus vinden (België) omtrent de specifieke
items.

Taken uitgevoerd door multidisciplinair team bv ergo, centraal 
vervoer, die behoren tot verpleegequipe worden niet gescoord

Positief zijn de zorgen voor de ademhaling die uitgebreid werden,  
de zorg aan decubituswonden en de registratie van het 
multidisciplinair overleg. Specifieke zaken gevraagd door G 
werden weerhouden bv educatie.

Klasse X : uitbreiden tot participatie familie en significante 
anderen.
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Question 2Question 2 : La pratique infirmière est: La pratique infirmière est--elle suffisamment nuancée ?elle suffisamment nuancée ?
Vraag 2Vraag 2 : Wordt de verpleegkundige praktijk voldoende  genuanceerd in b: Wordt de verpleegkundige praktijk voldoende  genuanceerd in beeld gebracht ?eeld gebracht ?

Ja, ruimer beeld van de verpleegkundige taken, er komen meer
zaken gedetailleerd aan bod. De mogeljkheid tot keuze uit 79 items 
maakt dat de G-diensten beter kunnen geprofileerd worden. 

 
 
 

Question 3Question 3 : Quelles sont vos opinions  concernant les aspects pratiques d: Quelles sont vos opinions  concernant les aspects pratiques de l’enregistrement : e l’enregistrement : 
faisabilité, découpage, design, caractère ouvert de l’enregistrefaisabilité, découpage, design, caractère ouvert de l’enregistrement ?ment ?

Vraag 3Vraag 3 : Wat zijn de bedenkingen i.v.m. de praktische aspecten van de : Wat zijn de bedenkingen i.v.m. de praktische aspecten van de registratie : haalbaarheid, registratie : haalbaarheid, 
draaiboek, design, open karakter van de registratie ?draaiboek, design, open karakter van de registratie ?

Hoe kan men voor alle G-diensten een gemeenschappelijk lijst 
bepalen. En wie zal dit doen? De beroepsverenigingen? De 
werkgroep?

Wie zal de opleiding geven, aan de ziekenhuizen en aan de 
scholen? Zal dit gefinancieerd worden?

Timing? Ook van het bereiken van de consensus.

Voor het testziekenhuis zal de werkdruk groot zijn, zeker als dit 
voor verschillende afdelingen nodig is en gezien het een dubbele
registratie is.
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Question 1Question 1 : Les remarques formulées lors des réunions des groupes de trav: Les remarques formulées lors des réunions des groupes de travail ontail ont--elles été elles été 
suffisamment prises en compte ? suffisamment prises en compte ? 

Vraag 1Vraag 1 : Komen de opmerkingen zoals gemaakt in de werkgroepsessies vol: Komen de opmerkingen zoals gemaakt in de werkgroepsessies voldoende aan bod ?doende aan bod ?

Laatste opmerkingen (werkgroepsessie deze week) moeten er nog 
inkomen, maar dit was reeds aangekondigd

Indien alle gegevens betreffende de NIC op voorhand reeds gekend
waren (beschikbaarheid defintities NIC-interventies), kon dit invloed 
hebben op het uiteindelijke resultaat

Bij definitieve registratieset, terug samenkomen voor feedback

Verandering van aanpak gedurende de werkgroepvergaderingen was 
niet altijd duidelijk voor de werkgroepleden

Bij eerste lezing geen opmerkingen betreffende de inhoud

 
 
 
 

Question 2Question 2 : La pratique infirmière est: La pratique infirmière est--elle suffisamment nuancée ?elle suffisamment nuancée ?
Vraag 2Vraag 2 : Wordt de verpleegkundige praktijk voldoende  genuanceerd in b: Wordt de verpleegkundige praktijk voldoende  genuanceerd in beeld gebracht ?eeld gebracht ?

Indirecte zorg komt er beter uit

Beter beeld maar volledig?

Een aantal items zijn in mappings gebracht maar hierdoor heb je 
momenteel geen volledig beeld, dit kan slechts bij effectieve registratie

Gevaar om testregistratie bepaalde items niet te weerhouden omdat dit 
momenteel niet voorkomt in de verpleegkundige dossiers, en zo terug 
te vallen op de huidige MVG-registratie en ook afhankelijk van de 
financiering

De NIC-classificatie biedt de mogelijkheid om een volledig beeld te 
krijgen van de verpleegkundige rol

Het beeld van sp-diensten komt er beter uit 
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Question 3Question 3 : Quelles sont vos opinions  concernant les aspects pratiques d: Quelles sont vos opinions  concernant les aspects pratiques de l’enregistrement : e l’enregistrement : 
faisabilité, découpage, design, caractère ouvert de l’enregistrefaisabilité, découpage, design, caractère ouvert de l’enregistrement ?ment ?

Vraag 3Vraag 3 : Wat zijn de bedenkingen i.v.m. de praktische aspecten van de : Wat zijn de bedenkingen i.v.m. de praktische aspecten van de registratie : haalbaarheid, registratie : haalbaarheid, 
draaiboek, design, open karakter van de registratie ?draaiboek, design, open karakter van de registratie ?

Opleidingsperiode voorzien tussen de testregistratie en de uiteindelijke registratie voor 
de verpleegkundigen

Financiering voorzien voor de testziekenhuizen

Ondersteuning voor electronische applicaties

Wat is de impact op het werkniveau, volume verpleegdossier (verantwoording), 
procedures, wordt er hiervoor extra financiering voorzien?

Identieke vertaling voorzien om misverstanden voorzien

Keuze van de items binnen de dataset moet kunnen bepaald worden door de instellingen 
zelf, maar de invloed van de financiering is hierin de onbekende factor

Externe audit voorzien met sanctiemogelijkheid

 
 

• Belang van een kleine pretest nog voor de 
testregistratie om de interpretatieregels te 
verfijnen in beide talen

• Externe audit voorzien met sanctiemogelijkheid
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Cardiologie: 

Question 1Question 1 : Les remarques formulées lors des réunions des groupes de trav: Les remarques formulées lors des réunions des groupes de travail ontail ont--elles été elles été 
suffisamment prises en compte ? suffisamment prises en compte ? 

Vraag 1Vraag 1 : Komen de opmerkingen zoals gemaakt in de werkgroepsessies vol: Komen de opmerkingen zoals gemaakt in de werkgroepsessies voldoende aan bod ?doende aan bod ?

•• Opmerkingen over de inhoud : geen problemenOpmerkingen over de inhoud : geen problemen

•• Minimale gegevens ? RIMVG II gaat naar een zeer brede verzameliMinimale gegevens ? RIMVG II gaat naar een zeer brede verzamelingng

•• Risico tot dubbele registratie Risico tot dubbele registratie bvbv. . ParenteraleParenterale voeding (voeding, en voeding (voeding, en 
geneesmiddelen) geneesmiddelen) duidelijke exclusieduidelijke exclusie--regels stellenregels stellen

•• Voorbeeld van een registratie ?Voorbeeld van een registratie ?

•• ArterieëlArterieël s(domein 2, klasse N) ?s(domein 2, klasse N) ?

•• Waarom zoveel specificaties bij klasse L i.v.m. chronische wondWaarom zoveel specificaties bij klasse L i.v.m. chronische wonden ?en ?

•• Wat zijn de Wat zijn de parenteraleparenterale toegangen ? IR ?toegangen ? IR ?
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Question 2Question 2 : La pratique infirmière est: La pratique infirmière est--elle suffisamment nuancée ?elle suffisamment nuancée ?
Vraag 2Vraag 2 : Wordt de verpleegkundige praktijk voldoende  genuanceerd in b: Wordt de verpleegkundige praktijk voldoende  genuanceerd in beeld gebracht ?eeld gebracht ?

•• Te veel genuanceerd ?Te veel genuanceerd ?

 
 
 
 
 
 

Question 3Question 3 : Quelles sont vos opinions  concernant les aspects pratiques d: Quelles sont vos opinions  concernant les aspects pratiques de l’enregistrement : e l’enregistrement : 
faisabilité, découpage, design, caractère ouvert de l’enregistrefaisabilité, découpage, design, caractère ouvert de l’enregistrement ?ment ?

Vraag 3Vraag 3 : Wat zijn de bedenkingen i.v.m. de praktische aspecten van de : Wat zijn de bedenkingen i.v.m. de praktische aspecten van de registratie : haalbaarheid, registratie : haalbaarheid, 
draaiboek, design, open karakter van de registratie ?draaiboek, design, open karakter van de registratie ?

•• 5 eerste dagen van de maand5 eerste dagen van de maand

•• Voor ziekenhuizen die niet Voor ziekenhuizen die niet geinformatiseerdgeinformatiseerd zijn kan dit een stimulans zijnzijn kan dit een stimulans zijn

•• Ondersteuning van ziekenhuizen tijdens de testfase ? Ondersteuning van ziekenhuizen tijdens de testfase ? 

•• Informatie na de testfase voor de praktische registratie ? OpleInformatie na de testfase voor de praktische registratie ? Opleiding van de iding van de 
studenten verpleegkundigen ?studenten verpleegkundigen ?
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BIJLAGE 11. Correspondentie NANDA – ICD-9 
 

1.1.2.1.Nutrition, altered: more than body requirements 
278 Obesity & other hyperalimentation* 
783.1  Abnormal weight gain 
783.6  Polyphagia 
307.51 Bulimia 
307.52 Pica 
307.53 Psychogenic rumination 
V77.8 Screening for obesity 

1.1.2.2. Nutrition, altered: less than body requirements 
280.1 Iron deficiency anemia secondary to inadequate dietary iron intake 

281.1 Other vitamin B12 deficiency anemia 

281.4 Protein-deficiency anemia 

281.9 Unspecified deficiency anemia 
425.7 Nutritional & metabolic cardiomyopathy 

783.0 Anorexia 

783.2 Abnormal loss of weight* 

783.3 Feeding difficulties & mismanagement 
V12.1 Personal history of nutritional deficiency 

V77.2 Screening for malnutrition 

260 kwashiorkor 
261 Nutritional marasmus 
262 Other severe protein-calorie malnutrition 

263 Other & unspecified protein-calorie malnutrition 

264 Vitamin A deficiency 

265 Thiamine & niacin deficiency states 

266 Deficiency of B-complex components 

267 Ascorbic acid deficiency 
268 Vitamin D deficiency 
269 Other nutritional deficiencies 

307.1 Anorexia nervosa 
1.1.2.3 Nutrition, altered: risk for more than body requirements 

1.2.1.1 Risk for infection 
279.0 Deficiency of humoral immunity 
279.1 Deficiency of cell-mediated immunity 
279.2 Combined immunodeficiency 
279.3 unspecified immunity deficiency 
V42 Organ replaced by transplant 

 1.2.1.2Risk for altered body temperature 
1.2.1.3 Hypothermia 

991 Effects of reduced temperature* 



 189

1.2.2.3  Hyperthermia 
026.0 Spirillary fever 

026.1 Streptobacillary fever 
026.9 Unspecified rat-bite fever 
60 yellow fever 
65 Arthropod-borne hemorrhagic fever 
066.0 Phlebotomus fever 

066.1 Tick-borne fever 
066.2 Venezuelan equine fever 
066.3 Other mosquito-borne fever 
077.2 Pharyngoconjunctival fever 
078.2 Sweating fever 
078.7 Arenaviral hemorrhagic fever 
082.0 Spotted fevers 
082.1 Boutonneuse fever 
082.2 North Asian tick fever 
083.0 Q fever 
083.1 Trench fever 
084.8 Blackwater fever 
87 Relapsing fever 
659.2 Maternal pyrexia during labor, unspecified 
780.6 Pyrexia of unknown origin* 

1.2.2.4  Ineffective thermoregulation 
1.2.3.1 Dysreflexia 

337.0 Idiopathic peripheral autonomic neuropathy* 
337.1 Peripheral autonomic neuropathy in disorders classified elsewhere 

1.2.3.2 Dreigende autonome dysreflexie 
1.3.1.1. Constipation 

564.0 Constipation* 
1.3.1.1.1 Perceived Constipation 

1.3.1.2. Diarrhea 
564.5 Functional diarrhea 
787.91 Diarrhea* 

1.3.1.3. Bowel Incontinence  
787.6 Incontinence of feces* 

1.3.2. Altered urinary elimination 
958.5 Traumatic anuria 
788.1 Dysuria 
V44.5 Cystostomy status 
788.30 Urinary Incontinence, unspecified 
788.35 Post-void dribbling 
788. 3 6 Nocturnal enuresis 
788.37 Continuous leakage 
788.39 Other Urinary Incontinence 
788.4 Frequency of urination & polyuria 
788.5 Oliguria & anuria 
788.6 Other abnormality of urination 
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788.7 Urethral discharge 
788.8 Extravasation of urine 
V55.6 Attention to other artificial opening of urinary tract 

1.3.2.1.1. Stress incontinence 
788.32 Stress incontenence, male* 
625.6 Stress incontinence, female* 

1.3.2.1.2. Reflex incontinence 
788.34 Incontinence without sensory awareness* 

1.3.2.1.3 Urge incontinence 
788.31 Urge incontenence 

1.3.2.1.4. Functional urine-incontinence 
1.3.2.1.5. Total incontinence 

788.33 Mixed incontinence (male) (female) 
1.3.2.2. Urinary retention 

788.2 Retention of urine* 
1.4.1.1. Altered tissue perfusion 

250.7 Diabetes with peripheral circulatory disorders 
1.4.1.2. Risk for fluid volume defcit 

276 Disorders of fluid, electrolyte, & acid-base balance* 
1.4.1.2.1. Fluid volume excess 

276.6 Fluid overload disorder* 
782.3 Edema 

1.4.1.2.2.1. Fluid volume deficit 
276.5 Volume depletion disorder* 

1.4.1.2.2.2. Risk for fluid volume defcit 
 1.4.1.2.2.2. Decreased cardiac output 
 1.5.1.1. Impaired gas exchange / 1.5.1.2 Ineffective airway clearance / 1.5.1.3 Ineffective breathing 
pattern  /  

306.1 Respiratory malfunction arising from mental factors 
786.0 Dyspnea & respiratory abnormalities 
786.1 Stridor 
786.2 Cough 
786.3 Hemoptysis 
786.4 Abnormal sputum 
786.5 Painfull respiration 
799.0 Asphyxia 
799.1 Respiratory arrest 
997.3 Respiratory complications, not elsewhere classified 
E911 Inhalation and ingestion of food causing obstruction of respiratory tract or Suffocation 
E912 Inhalation and ingestion of other object causing obstruction of respiratory tract or Suffocation 
E913  Accidental mechanical suffocation 
780.51 Insomnia with sleep apnea 
780.53 Hypersomnia with sleep apnea 
780.57 Other and unspecified sleep apnea 
V12.6 Personal history of diseases of respiratory system 

1.5.1.3.2 Dysfunction ventilatory weaning response 
1.6.1. Risk for injury 
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1.6.1.1. Risk for suffocation 
1.6.1.2. Risk for poisoning 

V15.6 Personal history of poisoning, presenting hazards to health* 
1.6.1.3. Risk for trauma 

V15.5 Personal history of injury, presenting hazards to health 
1.6.1.4. Risk for aspiration 

1.6.1.5. Risk for activity intolerance 
1.6.1.6. Allergic reaction, Latex 

989.82 Toxic effect, Other substances, chiefly nonmedicinal as to source, Latex* 
1.6.1.7. Risk for allergic reaction, latex 

V15.07 Personal history of allergy, other than to medicinal agents, presenting hazards to Health, Latex* 
1.6.2. Altered protection 

1.6.2.1 Impaired tissue integrity 
940 Burn confined to eye & adnexa 
941 Burn of face, head, & neck 
942 Burn of trunk 
943 Burn of upper limb, except wrist & hand 
944 Burn of wrist(s) & hand(s) 
945 Burn of lower limb(s) 
946 Burns of multiple specified sites 
947 Burn of internal organs 
948 Burns classified according to extent of body surface involved 
949 Burn, unspecified site 

1.6.2.1.1. Altered oral mucous membrame 
523 Gingival & periodontal diseases* 
526 Diseases of the jaws 
528 Diseases of the oral soft tissues, excluding lesions specific for gingiva & tongue 
529 Diseases & other conditions of the tongue 
873.6 Open wound of internal structures of mouth, without mention of complication 
873.7 Open wound of internal structure of mouth, complicated 

1.6.2.1.2.1 Impaired skin integrity 
306.3 Skin disorder arising from mental factors 
707 Chronic ulcer of skin* 
708 Urticaria 
709 Other disorders of skin and subcutanuous tissue 
782.0 Disturbance of skin sensation 
782.1 Rash & other nonspecific skin eruption 
782.8 Changes in skin texture 
782.9 Other symptoms involving skin & integumentary tissues 
006.6 Amebic skin ulceration 
30 Leprosy 
031.1 Cutaneous diseases due to other mycobacteria 

1.6.2.1.2.2.    Risk for impaired skin integrity 
1.6.2.1.2.3.    Afwijkend gebit 

524.8 Other specified dentofacial anomalies 
524.9 Unspecified dentofacial anomalies 
525 Other diseases & conditions of the teeth & supporting structures 
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520 Disorders of tooth development & eruption 
521 Diseases of hard tissues of teeth 
522 Diseases of pulp & periapical tissues 

1.7.1. Adaptive capacity? Decreased/ intracranial 
348.5 Cerebral edema* 
377.01 Papilledema associated with increased intracranial pressure 

1.8. Energy field disturbance 
2.1.1.1  Impaired verbal communication 

307.0 Stammering & stuttering 
V40.1 Mental & behavioral problems with communication (including speech)* 
315.3 Developmental speech or language disorder 
438.1 Late effects of CVA, Speech & language deficits 
784.3 Aphasia* 
784.4 Voice disturbance* 
784.5 Other speech disturbance 
784.6 Other symbolic dysfunction 
V41.4 Problems with voice production 

3.1.1 Impaired social interaction 
300.1 Hysteria 
300.21 Phobia, unspecified 
300.22 Agoraphobia without mention of panic attacks 
300.23 Social Phobia 
300.29 Other isolated or simple phobias 
301.2 Schizoïd personality disorder 
301.3 Explosive personality disorder 
301.4 Compulsive personality disorder 
301.5 Histrionic personality disorder 
301.6 Dependent personality disorder 
301.7 Antisocial personality disorder 
V62.4 Social maladjustment* 
V62.81 Interpersonal problems, not elsewhere classified 

3.1.2. Social isolation 
313.2 Sensitivity, shyness, & social withdrawal disorder specific to childhood & adolescence 
V62.4 Social maladjustment* 

3.1.3.Risk for loneliness 
3.2.1 Decisional conflict 

3.2.1.1.1. Altered parenting 
3.2.1.1.2 Risk for altered pareting 

3.2.1.1.2.1 Risk for parent-child attachment 
V61.2 Parent-child problems* 

3.2.1.2.1 Sexual dysfunction 
V41.7 Problems with sexual function 
302 Sexual deviations & disorders* 

3.2.2 Altered family processes 
V61.0 Family disruption* 
V61.1 Marital problems 
V61.2 Parent-child problems 
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V61.3 Problems with aged parents or in-laws 
V61.5 Multiparity 
V61.6 Illegitimacy or illegitimate pregnancy 
V61.7 Other unwanted pregnancy 
V61.8 Other specified family circumstances 
V61.9 Unspecified family circumstance 

3.2.2.1. Caregiver role strain 
V60.4 No other household member able to render care* 
V60.5 Holiday relief care 

3.2.2.2 Risk for Caregiver role strain 
3.2.2.3.1 Altered family patterns: alcoholism 

V61.4 Alcoholism in family * 
V79.1 Screening for alcoholism 
V11.3 Personal history of alcoholism 
303 Alcohol dependence syndrome 

3.2.3.1 parental role conflict 
V61.2 Parent-child problems* 

3.3 Altered sexual patterns 
300.0 Anxiety states 
309.29 Culture shock 

4.1.2 Spiritual distress 
4.2 Potential for enhanced spiritual well-being 

313.1 Misery & unhappiness disorder specific to childhood & adolescence 
V62.6 Refusal of treatment for reasons of religion or conscience 

5.1.1.1 Ineffective individual coping 
308 Acute reaction to stress 
309 Adjustment reaction * 

5.1.1.1.1 Impaired adjustment 
309 Adjustment reaction * 

5.1.1.1.2 Defensive coping 
5.1.1.1.3 Ineffective denial 

5.1.2.1.1 Destructieve gezinscoping 
5.1.2.1.2 Ineffective family coping: compromised 

5.1.2.2 Ineffective family coping: potential for growth 
5.1.3.1potential for enhanced community coping 

5.1.3.2 Ineffective community coping 
5.2.1 Ineffective individual management of therapeutic regimen 

5.2.1.1 Noncompliance 
V62.6 Refusal of treatment for reasons of religion or conscience* 

5.2.2 Ineffective family management of therapeutic regimen 
5.2.3 Ineffective community management of therapeutic regimen 

5.2.4 Effective individual management of therapeutic regimen 
5.3.1.1 Decisional conflict 

5.4 Health-seeking behaviour 
6.1.1.1 Impaired physical mobility 

306.0 Musculoskeletal malfunction arising from mental factors 
723.9 Unspecified musculoskeletal disorders & symptoms referable to neck 
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729.8 Other musculoskeletal symptoms referable to limbs 
781.0 Abnormal involuntary movements 
781.2 Abnormality of gait* 
781.3 Lack of coordination 
781.4 Transient paralysis of limb 
781.6 Meningismus 
781.7 Tetany 

6.1.1.1.1. Risk for peripheral neurovascular dysfunction 
6.1.1.1.2.Risk for perioperative positioning injury 

6.1.1.1.3 Beperkingen in het lopen 
719.7 Difficulty in walking* 
781.2 Abnormality of gait 

6.1.1.1.4 Beperkte rolstoelmobiliteit 
6.1.1.1.5 Beperkt vermogen tot verplaatsen 

6.1.1.1.6. Beperkte mobiliteit in bed 
6.1.1.2 Verminderd activiteitsvermogen 

6.1.1.2.1 Fatigue 
780.7 Malaise & fatigue* 

6.1.1.3 Risk for activity intolerance 
6.2.1  Sleep disturbance pattern 

307.4 Specific disorders of sleep of nonorganic origin* 
780.7 Malaise & fatigue 

6.3.1.1 Ontspanningstekort 
6.4.1.1. Impaired home maintanence management 

V60.1 Inadequate housing 
6.4.2 Altered health maintanence 

6.4.2.1 Vertraagd herstel na operatie 
6.5.1Feeding self-care deficit 
6.5.1.1. Impaired swallowing 

438.82 Dysphagia 
787.2 Dysphagia 
V41.6 Problems with swallowing & mastication* 

 6.5.1.2Ineffective breastfeeding 
6.5.1.2.1 Interrupted breastfeeding 

6.5.1.3 Effective breastfeeding 
6.5.1.4 Ineffectief voedingspatroon van de zuigeling 

6.5.2 Bathing/hygiene self-care deficit 
6.5.3 Dressing/grooming self-care deficit 

6.5.4 Toiletting self-care deficit 
6.6 Altered growth and development 

253.0 Acromegaly & gigantism 
253.3 Pituitary dwarfism 
259.4 Dwarfism, not elsewhere classified 
263.2 Arrested development following protein-calorie malnutrition 
315 Specific delays in development 
733.91 Arrest of bone development or growth 
783.4 Lack of expected normal physiological development* 
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6.6.1 Gevaar voor afwijkende ontwikkeling 
6.6.2 Gevaar voor afwijkende groei 

6.7 Relocation stress syndrome 
6.8.1. Gevaar voor ontregeld zuigelingengedrag 

6.8.2 Disorganized infant behavior 
6.8.3 Potential for enhanced infant behavior 

7.1.1 Body image disturbance 
7.1.2 Self-esteem disturbance 

7.1.2.1 Chronic low self-esteem 
7.1.2.2 Situational low self-esteem 
7.1.3 Personal identity disturbance 

313.82 Identity disorder* 
7.2 Sensory / perceptual alterations 

306.7 Disorder of organs of special sense arising from mental factors 
782.0 Disturbance of skin sensation 
794.1 Nonspecific abnormal results of function study of peripheral nervous system & special senses * 
V12.40 Unspecified disorder of nervous system and sense organs 
V12.49 Other disorders of nervous system and sense organs 
V41.0 Problems with sight* 
V41.1 Other eye problems 
V41.2 Problems with hearing* 
V41.3 Other ear problems 
V41.5 Problems with smell & taste* 

7.2.1.1 Unilateral neglect 
7.3.1 Hopelessness 
7.3.2 Powerlessness 

8.1.1 Knowledge deficit 
V40.0 Mental & behavioral problems with learning 

8.2.1 Desoriëntatiesyndroom 
8.2.2 Acute confusion 

298.2 Reactive confusion 
292.81 Drug-induced delirium 
293.0 Acute delirium* 
293.1 Subacute delirium 
291.0 Alcohol withdrawal delirium 

8.2.3 Chronic confusion 
290.11 Presenile dementia with delirium 
290.3 Senile dementia with delirium 
290.41 Arteriosclerotic dementia with delirium 

8.3 Verstoord denken 
8.3.1 Impaired memory 

294.0 Amnestic syndrome* 
300.12 Psychogenic amnesia 
291.1 Alcohol amnestic syndrome 
292.83 Drug-inuced amnestic syndrome 
437.7 Transient global amnesia 

9.1.1. Pain  
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307.8 Psychalgia 
350.1 Trigeminal neuralgia 
350.2 Atypical face pain 
379.91 Pain in or around eye 
388.7 Otalgia 
440.22 Atherosclerosis of the extremities with rest pain 
569.42 Anal or rectal pain 
625 Pain & other symptoms associated with female genital organs 
719.4 Pain in joint 
724.1 Pain in thoracic spine 
724.5 Backache, unspecified 
729.5 Pain in limb 
784.0 Headache 
784.1 Throat pain 
786.5 Chest pain 
787.3 Flatulence, eructation, & gas pain 
789.0 Abdominal pain 
352.1 Glossopharyngeal neuralgia 
524.62 Arthralgia of temporomandibular joint 
723.1 Cervicalgia 
729.1 Myalgia & myositis, unspecified 
729.2 Neuralgia, neuritis, & radiculitis, unspecified 
729.1 Myalgia & myositis, unspecified 
053.12 Postherpetic trigeminal neuralgia 

9.1.1. Chronic pain 
9.1.2 Misselijkheid 

787.0 Nausea & vomiting* 
9.2.1.1 Dysfunctionele rouw 

309.0 Adjustment reaction with brief depressive reaction 
9.2.1.2 Anticiperende rouw 
9.2.1.3 Chronische verdriet 

9.2.2 Gevaar voor geweld: tegen anderen gericht 
9.2.2.1 Gevaar voor zelfverminking 

9.2.3 Post-traumasyndroom 
309.81 Prollonged posttraumatic stress disorder* 

9.2.3.1 Verkrachtingssyndroom 
V71.5 Observation following alleged rape or seduction 

9.2.3.1.1 Verkrachtingssyndroom: gecompliceerde reactie 
9.2.3.1.2 Verkrachtingssyndroom: stille reactie 

9.2.4 Gevaar voor posttrauma-syndroom 
9.3.1 Angst  

293.84 Organic anxiety syndrome 
300.0 Anxiety states* 
300.1 Hysteria 
307.46 Somnambulism or night terrors 
309.24 Adjustment reaction with anxious mood 
309.28 Adjustment reaction with mixed emotional features 
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9.3.1.1 Doodsangst 
9.3.2 Vrees  

V65.5 Person with feared complaint in whom no diagnosis was made 
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