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Brochure “10 jaar MVG : 1988-1998” 
 
 
 
De bedoeling van deze brochure is een overzicht te geven van een aantal 
significante MVG resultaten over de periode 1988 tot en met 1998. MVG staat voor 
Minimale Verpleegkundige Gegevens. We doen dit aan de hand van een reeks 
tabellen en grafieken. Het gaat  er ons vooral om basisgegevens beschikbaar te 
maken. Bij elke tabel of grafiek wordt er ter verduidelijking een stukje commentaar 
over de evolutie meegegeven. Het ligt niet in onze bedoeling om de redenen van die 
evolutie in dit document te achterhalen. Dat zal het voorwerp uitmaken van een 
ander document met toelichting daaromtrent. 
 
Deze brochure behandelt de registratiejaren 1988 tot 1998. Nochtans, dient te 
worden opgemerkt dat 1988 geen volledig registratiejaar was. 1988 was het 
opstartjaar van MVG ; er waren slechts 3 in plaats van 4 registratieperioden. Dat 
betekent dat in vele tabellen en grafieken het aantal observaties voor het 
registratiejaar 1988 ongeveer één vierde lager ligt dan voor de andere 
registratiejaren. Anderszijds, was het referentiejaar 1996 niet beschikbaar voor 
uitbating. 
 
Deze brochure sluit een tijdperk van MVG registratie af die gebeurd is op basis van 
dezelfde lay-out. Het is de bedoeling dat de MVG gegevens van de registratiejaren 
1999, 2000 en volgende ook het voorwerp zullen uitmaken van een volgende 
brochure. 
 
Het is misschien nuttig om de lezer eraan te herinneren dat de MVG-registratie geen 
continue registratie is. Elk jaar verzenden de ziekenhuizen hun  verpleegkundige 
gegevens betreffende 20 verpleegdagen (deze 20 dagen werden door de FOD 
geselecteerd). 
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Geregeld worden in deze brochure kenletters gebruikt. De omschrijving van deze 
kenletters vindt u in een tabel aan het einde van deze toelichting. Betreffende deze 
kenletters dienen een aantal opmerkingen worden gemaakt. 
Tot 1995 zijn de psychiatrische diensten in de algemene ziekenhuizen mee 
opgenomen in de tabellen en grafieken. Het betreft volgende kenletters: A, A1, K, K1, 
T, T1 en T2. Daarna werd de MVG registratie voor die kenletters afgeschaft. In 1996 
werd immers een nieuw registratiesysteem, met name MPG geïntroduceerd. MPG 
staat voor Minimale Psychiatrische Gegevens.  
De registratie van kenletter V is gebeurd tot in 1994. Vanaf datzelfde jaar 1994 is de 
registratie van de SP diensten van start gegaan. SP diensten zijn gespecialiseerde 
diensten voor behandeling en revalidatie. Het betreft volgende kenletters: S1, S2, S3, 
S4, S5, S6 en S9.  
Ook voor de kenletters MI, NI, NN en N* zijn er in 1997 en 1998 veranderingen 
gebeurd. In 1997 werd kenletter N vervangen door NI(C) en kenletter NN werd 
vervangen door N*. In 1998 werd kenletter MI(C) geïntroduceerd (intensieve 
observatie van hoogrisico-zwangerschappen). 
 
We geven eerst een inhoudstafel. Daarna geven we meer uitleg bij elke tabel of 
grafiek. 
 
 
Pagina Type Omschrijving 
1 Tabel Verdeling van de verpleegeenheden per kenletter voor de 

registratiejaren 1988 tot 1992 
2 Tabel Verdeling van de verpleegeenheden per kenletter voor de 

registratiejaren 1993 tot 1998 
3 Tabel Verdeling van de verpleegdagen per kenletter voor de 

registratiejaren 1988 tot 1992 
4 Tabel Verdeling van de verpleegdagen per kenletter voor de 

registratiejaren 1993 tot 1998 
5 Tabel Evolutie van de FTE/obs. per kenletter voor de registratiejaren 

1988 tot 1992 
6 Tabel Evolutie van de FTE/obs. per kenletter voor de registratiejaren 

1993 tot 1998 
7 Tabel Evolutie van de kwalificatieridit per kenletter voor de 

registratiejaren 1988 tot 1992 
8 Tabel Evolutie van de kwalificatieridit per kenletter voor de 

registratiejaren 1993 tot 1998 
9 Tabel Evolutie van de prestaties van de personeelscategorieën A1, 

A2 en A3 per kenletter voor de registratiejaren 1988 en 1989 
10 Tabel Evolutie van de prestaties van de personeelscategorieën A1, 

A2 en A3 per kenletter voor de registratiejaren 1990 en 1991 
11 Tabel Evolutie van de prestaties van de personeelscategorieën A1, 

A2 en A3 per kenletter voor de registratiejaren 1992 en 1993 
12 Tabel Evolutie van de prestaties van de personeelscategorieën A1, 

A2 en A3 per kenletter voor de registratiejaren 1994 en 1995 
13 Tabel Evolutie van de prestaties van de personeelscategorieën A1, 

A2 en A3 per kenletter voor de registratiejaren 1997 en 1998 
14 Tabel Percentielen P25, P50 en P75 van de FTE/obs. per kenletter 

voor de registratiejaren 1988 en 1989 
15 Tabel Percentielen P25, P50 en P75 van de FTE/obs. per kenletter 

voor de registratiejaren 1990 en 1991 
16 Tabel Percentielen P25, P50 en P75 van de FTE/obs. per kenletter 

voor de registratiejaren 1992 en 1993 
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17 Tabel Percentielen P25, P50 en P75 van de FTE/obs. per kenletter 
voor de registratiejaren 1994 en 1995 

18 Tabel Percentielen P25, P50 en P75 van de FTE/obs. per kenletter 
voor de registratiejaren 1997 en 1998 

19 Tabel Percentielen P25, P50 en P75 van de kwalificatieridit per 
kenletter voor de registratiejaren 1988 en 1989 

20 Tabel Percentielen P25, P50 en P75 van de kwalificatieridit per 
kenletter voor de registratiejaren 1990 en 1991 

21 Tabel Percentielen P25, P50 en P75 van de kwalificatieridit per 
kenletter voor de registratiejaren 1992 en 1993 

22 Tabel Percentielen P25, P50 en P75 van de kwalificatieridit per 
kenletter voor de registratiejaren 1994 en 1995 

23 Tabel Percentielen P25, P50 en P75 van de kwalificatieridit per 
kenletter voor de registratiejaren 1997 en 1998 

24 Tabel  Verdeling van de verblijven per kenletter voor de 
registratiejaren 1988 tot 1992 

25 Tabel Verdeling van de verblijven per kenletter voor de 
registratiejaren 1993 tot 1998 

26 Tabel Verdeling van het % patiënten volgens leeftijdscategorie in 
kenletter C  voor de registratiejaren 1988 tot 1998 

27 Tabel  Verdeling van het % patiënten volgens leeftijdscategorie in 
kenletter D voor de registratiejaren 1988 tot 1998 

28 Tabel Verdeling van het % patiënten volgens leeftijdscategorie in 
kenletter H* voor de registratiejaren 1988 tot 1998 

29 Tabel Verdeling van het % patiënten volgens leeftijdscategorie in 
kenletter I voor de registratiejaren 1988 tot 1998 

30 Tabel Verdeling van het % patiënten volgens leeftijdscategorie in 
kenletter E voor de registratiejaren 1988 tot 1998 

31 Tabel Verdeling van het % patiënten volgens leeftijdscategorie in 
kenletter G voor de registratiejaren 1988 tot 1998 

32 Tabel Verdeling van het % patiënten volgens leeftijdscategorie in 
kenletter M voor de registratiejaren 1988 tot 1998 

33 Grafiek Verdeling van de patiënten ouder dan 14 jaar en jonger dan 45 
jaar in kenletter M volgens leeftijdscategorie voor de 
referentiejaren 1988 tot 1998 

34 Grafiek Verdeling van de patiënten ouder dan 59 jaar in kenletter G 
volgens leeftijdscategorie voor de referentiejaren 1988 tot 1998 

35 Grafiek Evolutie van de prestaties van de personeelscategorieën A1, 
A2 en A3 ongeacht de kenletter van hun verpleegeenheid voor 
de referentiejaren vanaf 1988 tot 1998 

36 Grafiek Evolutie van de MVG items over de registratieperiode 1988-
1998 voor alle kenletters samen (België) 

37 Grafiek Evolutie van de MVG items over de registratieperiode 1988-
1998 voor kenletter C 

38 Grafiek Evolutie van de MVG items over de registratieperiode 1988-
1998 voor kenletter D 

39 Grafiek Evolutie van de MVG items over de registratieperiode 1988-
1998 voor kenletter E 

40 Grafiek Evolutie van de MVG items over de registratieperiode 1988-
1998 voor kenletter G 

41 Grafiek Evolutie van de MVG items over de registratieperiode 1988-
1998 voor kenletter H* 

42 Grafiek Evolutie van de MVG items over de registratieperiode 1988-
1998 voor kenletter I 
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43 Grafiek Evolutie van de MVG items over de registratieperiode 1988-
1998 voor kenletter M 

44 Grafiek Evolutie van de MVG items over de registratieperiode 1988-
1998 voor kenletters N en NIC 

45 Grafiek Evolutie van de MVG items over de registratieperiode 1988-
1998 voor kenletters NN en N* 

46 Grafiek Evolutie van de MVG items over de registratieperiode 1988-
1998 voor kenletters V(p) en Sp 

47 Grafiek Projectie van de verpleegeenheden op de MVG-kaart 1988 
48 Grafiek Projectie van de verpleegeenheden op de MVG-kaart 1989 
49 Grafiek Projectie van de verpleegeenheden op de MVG-kaart 1990 
50 Grafiek Projectie van de verpleegeenheden op de MVG-kaart 1991 
51 Grafiek Projectie van de verpleegeenheden op de MVG-kaart 1992 
52 Grafiek Projectie van de verpleegeenheden op de MVG-kaart 1993 
53 Grafiek Projectie van de verpleegeenheden op de MVG-kaart 1994 
54 Grafiek  Projectie van de verpleegeenheden op de MVG-kaart 1995 
55 Grafiek Projectie van de verpleegeenheden op de MVG-kaart 1997 
56 Grafiek Projectie van de verpleegeenheden op de MVG-kaart 1998 
 
 
De tabellen op pagina’s 1 en 2 betreffen het aantal verpleegeenheden per kenletter 
vanaf 1988 tot 1998. In de rijen vindt u  gegevens voor de diverse kenletters, behalve 
op de laatste rij . De laatste rij met de aanduiding “be” geeft het resultaat voor alle 
kenletters samen. Per referentiejaar zijn er twee kolommen : de eerste kolom (rubriek 
N) geeft telkens het aantal verpleegeenheden ; in de tweede kolom (rubriek %) staat 
steeds het (kolom)percentage dat daarmee overeenkomt binnen het betreffende 
referentiejaar. 
De kenletters C en D nemen samen zowat de helft van het totaal aantal 
verpleegeenheden voor hun rekening en schommelen elk over de jaren heen rond 
25% van het totaal aantal verpleegeenheden. 
 
 
 
De tabellen op pagina’s 3 en 4 betreffen het aantal verpleegdagen per kenletter 
vanaf 1988 tot 1998. Alle rijen, behalve de laatste rij, geven de gegevens voor de 
verschillende kenletters. De laatste rij met de aanduiding “be” geeft het resultaat voor 
alle kenletters samen. Per referentiejaar zijn er twee kolommen : de eerste kolom  
(rubriek N) geeft telkens het aantal verpleegdagen ; in de tweede kolom (rubriek %) 
staat telkens het (kolom)percentage dat daarmee overeenkomt binnen het  
betreffende referentiejaar. 
Voor de registratiejaren vanaf 1989 schommelt het aantal verpleegdagen rond 1 
miljoen. 
Meer dan de helft van de verpleegdagen staan geregistreerd onder kenletter C of D 
(tussen 55 en 60 %). 
Het is opvallend dat het relatief aandeel verpleegdagen (het percentage) in kenletter 
G elk jaar gestegen is  van 8,7 % in 1988 tot 12,1 % in 1998. 
 
 
 
De tabellen op pagina’s  5 en 6 betreffen het aantal fulltime equivalenten per 
observatie (FTE/obs.). Men definieert het aantal FTE/obs. als de som van het aantal 
uren prestaties van de personeelscategorieën A1, A2 en A3 gedeeld door het 
produkt van het aantal verpleegdagen met de faktor 7,6. Dit is gebaseerd op een 
arbeidsstelsel van 38 uur per week, hetzij 7,6 uur per dag. 
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Per registratiejaar wordt de berekening gemaakt in functie van het totaal aantal uur 
prestaties van het personeel in alle verpleegeenheden van elke kenletter. 
Alle rijen, behalve de laatste rij, geven het resultaat voor de diverse kenletters. De 
laatste rij met de aanduiding “be” geeft het resultaat ongeacht de kenletter. De 
resultaten van de opeenvolgende referentiejaren staan in de opeenvolgende 
kolommen.  
 
Globaal beschouwd, dus ongeacht de kenletter, noteren we een gestage verhoging 
van het aantal fulltime equivalenten per observatie (FTE/obs.) tussen 1988 en 1998. 
Afhankelijk van de kenletter gaat het om een stijging of een stabilisatie.  
De waarden voor de FTE/obs. voor de kenletters C, D en G zijn bijna gelijk voor ieder 
referentiejaar en zijn bovendien nauwelijks veranderd over de jaren heen. De waarde 
schommelt steeds rond 0,34. Dit betekent dat men in deze kenletters globaal 
beschouwd 1 FTE heeft per 3 bedden.  
 Voor de kenletters E en M gaat het om ongeveer 0,50 FTE/obs., hetzij 1 FTE per 2 
bedden. We stellen een lichte verhoging vast in de loop van de jaren : van 0,48 
FTE/obs.  in 1988 tot 0,51 FTE/obs. in 1998 voor kenletter E, en van 0,50 FTE/obs. 
in 1988 tot 0,55 FTE/obs. voor kenletter M. 
Verder stelt men hoge waarden vast voor de kenletters I, NN (N*) en N (NI). Voor de 
kenletters NN en N heeft men ruim 1 FTE per bed. De kenletter I heeft de hoogste 
waarde namelijk 1,4 FTE/obs. 
Wat de Sp diensten betreft, bemerken we een duidelijk onderscheid tussen de hoge 
waarden voor de S4 diensten (ongeveer 0,8 FTE/obs.), enerszijds, en de waarden 
van de andere Sp diensten (S1,S2,S3,S5,S6 en S9), anderszijds (ongeveer 0,33 
FTE/obs.). 
 
 
 
De tabellen op pagina’s 7 en 8 betreffen de kwalificatieridit. De kwalificatieridit is 
een indicator van de mix tussen personeel van categorie A1, A2 en A3. Categorie A1 
staat voor  gegradueerde verpleegkundigen en vroedvrouwen, categorie A2 voor de 
gebrevetteerde verpleegkundigen en de ziekenhuisassisten, en A3 staat voor het 
verzorgend personeel. Hoe hoger deze ridit is, hoe hoger het personeel 
gekwalificeerd is. 
Uitleg over het berekenen van de ridits vindt u  in het document “federale feedback 
MVG 1998”, dat beschikbaar is op onze webstek www.health.fgov.be/vesalius, onder de 
rubriek “publicaties”.  
Alle rijen geven het resultaat voor de diverse kenletters. De resultaten van de 
opeenvolgende referentiejaren staan in de opeenvolgende kolommen. 
Voor de berekening van de kwalificatieridits, gebruiken we de MVG gegevens van 
alle kenletters betreffende één referentiejaar als jaarlijkse nationale referentie. 
Daarna berekenen we de ridit per kenletter. De nationale referentie wordt dus voor 
elk referentiejaar berekend.  
Voor kenletters C en D,  bijvoorbeeld, daalt hun respectieve kwalificatieridit lichtjes 
over de jaren heen. Dit betekent niet noodzakelijk dat het kwalificatieniveau in C en D 
zakt, maar wel dat het kwalificatieniveau stijgt in verpleegeenheden met andere 
kenletters. 
We zien hoge kwalificatieridits in kenletters I, N (NI) en NN (N*) die relatief constant 
blijven over de jaren heen. 
Voor kenletter M constateren we een geleidelijke lichte stijging van de kwalificatie, 
van 1988 tot 1998. 
In vergelijking met de andere Sp diensten, noteren we voor kenletter S4 ook weer 
hogere waarden dit keer voor de kwalificatieridit.   
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De tabellen op pagina’s 9 tot 13 betreffen het relatieve aandeel (percentage) van 
de personeelscategorieën A1, A2 en A3 in het totaal aantal uur prestaties per 
kenletter en in het algemeen (ongeacht de kenletter).  
 
De prestaties van de drie personeelscategorieën samen vertegenwoordigen 
uiteraard 100 percent. Alle rijen, behalve de laatste rij, geven de gegevens voor de 
verschillende kenletters. De laatste rij met de aanduiding “be” geeft het resultaat voor 
alle kenletters samen. Per referentiejaar zijn er drie kolommen voor respectievelijk 
het percentage uren A1, A2 en A3. 
 Het is opvallend dat het percentage uren A1 voor alle kenletters samen (“be”) elk 
jaar is toegenomen van 43,4 % in 1988 tot 51,8 % in 1998. Het percentage uren A3 
voor alle kenletters samen (“be”), daarentegen, is elk jaar gedaald van 24,6 % in 
1988 tot 16,7% in 1998. Het personeel wordt dus hoe langer hoe meer 
gekwalificeerd. Op pagina 35 hebben wij daarvan een grafiek.  
Voor kenletter M, bijvoorbeeld, stijgt het percentage gepresteerde uren A1 van 
59,6% in 1988 tot 76,3% in 1998. Voor kenletter I stijgt het percentage A1 van 75,9% 
in 1988 tot 82,1 % in 1998 en voor kenletter E verhoogt het van 46,2% in 1988  tot 
61,1% in 1998. 
Omgekeerd, daalt het percentage gepresteerde uren A3 voor kenletter M van 28,4% 
in 1988 tot 16,7% in 1998. Voor kenletter I vermindert het percentage uren A3 van 
6,6% in 1988 tot 4,3% in 1998. Voor kenletter E daalt het percentage uren A3 van 
26,7% in 1988 tot  17,3% in 1998. 
 
 
 
De tabellen op pagina’s 14 tot 18 betreffen de percentielen P25, P50 en P75 van de 
fulltime equivalenten per observatie (FTE/obs.) op basis van de 
verpleegeenheden.  
Voor elk referentiejaar en voor elke kenletter berekent men dus de FTE/obs. voor 
elke verpleegeenheid.  
Over het algemeen werden enkel bedindexen met een voldoende aantal 
verpleegeenheden in de tabel opgenomen. In enkele gevallen evenwel is het aantal 
verpleegeenheden zeer beperkt. De concrete aantallen zijn uiteraard terug te vinden 
in de tabellen op pagina’s 1 en 2 betreffende het aantal verpleegeenheden per 
kenletter.  
Om de percentielen te bepalen, classificeert men de FTE/obs. van de 
verpleegeenheden in stijgende volgorde van laag naar hoog. De 25 percentiel (P25) 
bijvoorbeeld is zodanig gekozen dat 25 percent van de verpleegeenheden een lagere 
of gelijke waarde hebben en 75 % van de verpleegeenheden een hogere waarde 
voor FTE/obs. 
Alle rijen geven de resultaten voor de verschillende kenletters. Per referentiejaar zijn 
er drie kolommen, repectievelijk voor de percentielen P25, P50 en P75. 
Algemeen kan men stellen dat indien de waarden voor de percentielen ver uit elkaar 
liggen, de verschillen betreffende de FTE/obs.  tussen de verpleegeenheden met 
eenzelfde kenletter groot zijn. Omgekeerd, indien de waarden voor de percentielen 
dicht bij elkaar liggen, dan zijn de verschillen tussen de verpleegeenheden 
betreffende hun FTE/obs. eerder klein. 
Voor kenletter G, bijvoorbeeld, liggen de percentielen P25, P50 en P75 dicht bij 
elkaar en zijn de waarden praktisch niet veranderd over de jaren heen. Voor kenletter 
I, daarentegen, liggen de percentielen ver uit elkaar. 
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De tabellen op pagina’s 19 tot 23 betreffen de percentielen P25, P50 en P75 van de 
kwalificatieridit op basis van de verpleegeenheden. De opmerkingen over een 
voldoende aantal verpleegeenheden per kenletter, en het bepalen van de 
percentielen zijn hier eveneens van toepassing (zie de uitleg betreffende de tabellen 
op pagina’s 14 tot 18). De organisatie van de tabel in rijen en kolommen is eveneens 
volledig analoog.  
 
 
 
De tabellen op pagina’s 24 en 25 betreffen het aantal verblijven van patiënten per 
kenletter, van 1988 tot 1998. Alle rijen, behalve de laatste rij, geven de gegevens 
voor de verschillende kenletters. De laatste rij met de aanduiding “be” geeft het 
resultaat voor alle kenletters samen. 
Per referentiejaar zijn er twee kolommen : de eerste kolom (rubriek N) geeft telkens 
het aantal verblijven ; in de tweede kolom (rubriek %) staat telkens het 
(kolom)percentage dat daarmee overeenkomt binnen het betreffende referentiejaar.  
 
Om technische redenen, definiëren we het verblijf van een patiënt als zijnde het 
verblijf van een patiënt in een verpleegeenheid. Een patiënt die wordt overgeplaatst 
vanuit een verpleegeenheid met kenletter I naar een verpleegeenheid met kenletter 
C, bijvoorbeeld, telt voor twee verblijven. Dit betekent dus dat het aantal verblijven 
enigszins overgewaardeerd is.  
 
Zoals voor het aantal verpleegdagen, zien we dat bijna 60% van de verblijven zich 
concentreren in verpleegeenheden met kenletter C of D. 
Het percentage verblijven met kenletter C schommelt rond 33%. Hun jaarlijks 
aandeel is gedaald van 34,4% in 1988 tot 31,8% in 1998. 
Het percentage verblijven met kenletter D bereikt ongeveer 27 % en neemt toe in 
1997 en 1998. 
Het aantal verblijven in kenletter G is steeds toegenomen van 28153 in 1989 tot 
35678 in 1998. Het percentage verblijven in kenletter G stijgt van 6,2 % in 1988 tot 
8,6 % in 1998. 
Het aantal verblijven in kenletter M, daarentegen, vermindert (van 32560 in 1989 tot 
28276 in 1998). Het percentage verblijven in kenletter M vermindert lichtjes over de 
jaren heen (van 7,6 % in 1989 tot 6,8 % in 1998). 
 
 
 
De tabellen op pagina’s 26 tot 32 betreffen de verdeling van de patiënten volgens 
leeftijdscategorie , van 1988 tot 1998 in respectievelijk volgende kenletters: C, D, 
H*, I, E, G en M.  
Alle rijen, behalve de laatste rij, geven de informatie per leeftijdscategorie. De 
leeftijdscategorieën overspannen telkens 5 jaar : 0-4, 5-9, enz. … De laatste 
categorie evenwel groepeert het aantal patiënten ouder dan 99 jaar. De laatste rij 
met de aanduiding “be” bevat het percentage voor alle leeftijdscategorieën samen en 
is dus uiteraard telkens 100 %. 
De kolommen geven de informatie per referentiejaar. Indien men een idee wil 
hebben over het aantal patiënten kan men het percentage toepassen op het totaal 
aantal verblijven van elke kenletter (op pagina’s 24 en 25). 
 
Voor kenletter C, bemerken we dat de percentages van het aantal patiënten in de 
leeftijdscategorieën 0-4, 5-9, 10-14, 15-19 en 20-24 bijna ieder referentiejaar zijn 
gedaald. Globaal voor de 5 leeftijdscategorieën samen vermindert het percentage 
van 12,3% in 1988 tot 7,2% in 1998.  
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Voor diezelfde kenletter C, bemerken we dat het percentage aantal patiënten in de 
leeftijdscategorieën 65-69 en 70-74 elk jaar is toegenomen. Voor de 2 
leeftijdscategorieën samen verhoogt het percentage van 16,4% in 1988 tot 21,1% in 
1998. 
Voor kenletter M bemerken we tussen 1988 en 1998 een vermindering van het 
percentage patiënten in de leeftijdscategorieën 20-24 en 25-29 en een toename van 
het percentage patiënten in de leeftijdscategoriën 30-34, 35-39 en 40-44. Voor de 
leeftijdsgroep 20-29 daalt het percentage van 60,9% in 1988 tot 50,0 % in 1998, en 
voor de leeftijdsgroep 30-44 verhoogt het percentage van 28,1% in 1988 tot 40,5 % 
in 1998. De tabel betreffende kenletter M wordt aangevuld met een grafiek op pagina 
33. 
Voor kenletter G, noteren we een duidelijke toename op jaarbasis van de 
percentages patiënten uit de leeftijdscategorieën 85-89, 90-94 en 95-99.  
Zo is voor kenletter G, het percentage patiënten van 85 jaar of ouder vermeerderd 
van 30,1% in 1988 tot 37,7 in 1998. Voor diezelfde kenletter, is het percentage 
patiënten van 70 jaar of ouder verhoogd van 85,6% in 1988 tot 87,2% in 1998. De 
tabel betreffende kenletter G wordt aangevuld met een grafiek op pagina 34. 
 
Opmerkingen: 
- het voorkomen van oudere patIënten in kenletter E of jongeren in kenletter G kan 

verklaard worden door afwel plaatsgebrek in de geëigende kenletter, ofwel door 
een codeerfout van het geboortejaar. In elk geval gaat om een zeer klein 
gedeelte van de observaties. 

- Ter wille van de vereenvoudiging, gebruiken wij de term “patiënt” terwijl het in 
werkelijkheid gaat om “het verblijf van een patiënt”. 

 
 
 
Op pagina 33 vindt u een staafdiagram met de verdeling van de patiënten van 15 
tot 44 jaar in kenletter M. Er werden 3 leeftijdscategorieën onderscheiden, met 
name: 15-24, 25-34 en 35-44. Elke staaf vertegenwoordigt een referentiejaar. 
Bovenaan elke staaf vindt u het aantal patiënten binnen de leeftijdsgrens 15-44 jaar. 
Elke staaf is verder onderverdeeld volgens leeftijdscategorie. Het percentage dat 
elke leeftijdsgrens behaalt staat eveneens vermeld.  Het percentage werd berekend 
op het totaal aantal patiënten van de 3 leeftijdscategorieën die werden voorgesteld 
op de grafiek. 
 Zoals reeds gesteld in het begin van deze toelichting, heeft het jaar 1988 minder 
patiënten dan tijdens de volgende referentiejaren te wijten aan slechts 3 in plaats van 
4 registratieperioden. 
Zoals reeds vermeld bij de bespreking van de pagina’s 26 tot 32, zien we duidelijk  
dat het relatieve aandeel (het percentage) van de leeftijdscategorie 35-44 elk 
referentiejaar is toegenomen, van 8,89 % in 1988 tot 13,80 % in 1998. 
 
 
 
Op pagina 34 staat een staafdiagram met de verdeling van de patiënten ouder 
dan 59 jaar in kenletter G.  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 4 
leeftijdscategorieën, namelijk 60-69, 70-79, 80-89 en ouder dan 89 jaar. Ook hier 
is er een staaf voor ieder referentiejaar. Bovenaan elke staaf vindt u het aantal 
patiënten van boven de 59 jaar. Het aandeel van elke leeftijdscategorie is hier 
eveneens weergeven. Dit percentage werd berekend op het totaal aantal patiënten 
van de 4 leeftijdscategoreën die worden voorgesteld op deze grafiek.  
Het valt op dat het relatieve aandeel (percentage) van de leeftijdsgroep vanaf 90 jaar 
bijna elk jaar is toegenomen van 10,10% in 1988 tot 14,68 % in 1998. 
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Op pagina 35 vindt u een staafdiagram met de evolutie van de prestaties van de 
personeelscategorieën A1, A2 en A3. Het gaat om het personeel van alle 
verpleegeenheden, ongeacht hun kenletter. Per referentiejaar zijn er 3 staven 
uitgezet, respectievelijk het relatieve aandeel (percentage) gepresteerde uren van 
personeelcategorieën A1, A2 en A3. Zoals reeds opgemerkt bij de toelichting van de 
tabellen op pagina’s 9 tot 13 bemerkt u de geleidelijke stijging van het percentage 
uren A1 en de geleidelijke daling van het percentage  uren A3.  
 
 
 
In de grafieken op pagina’s 36 tot 46 presenteren wij de evolutie van de 
verpleegkundige zorgen over de 10 registratiejaren . 
Meer informatie betreffende de MVG items (verpleegkundige zorgen) vindt u in het 
document “federale feedback MVG 1998”, dat beschikbaar is op onze webstek 
www.health.fgov.be/vesalius, onder de rubriek “publicaties”.  
 
De figuur op pagina 36 toont de evolutie van de verpleegkundige zorg voor België, 
dus ongeacht de kenletter. De volgende pagina’s tonen de evolutie van de 
verpleegkundige zorgen per kenletter.  
Deze grafieken worden voorgesteld door middel van ridtwaarden met betrekking tot 
de referentie “MVG van België 1988-1998” (al de patIënten van al de 
verpleegeenheden in België , van 1988 tot 1998). Voor elke grafiek gebruiken we als 
nationale referentie voor ieder item de 10 registratiejaren MVG van alle diensten 
samen. Voor de grafiek van België, berekenen we een ridit per item en per 
referentiejaar voor alle diensten samen. Voor de grafiek per kenletter, berekenen we 
een ridit per item, per referentiejaar en per kenletter. 
Uitleg betreffende de berekening van de ridits vindt u in het document “federale 
feedback MVG 1998”, dat beschikbaar is op onze webstek 
www.health.fgov.be/vesalius, onder de rubriek “publicaties”. 
Elk referentiejaar wordt voorgesteld door een verticaal streepje. Hoe langer het 
streepje is, hoe recenter het referentiejaar is. Het kortste streepje komt overeen met 
het MVG jaar 1988, en het langste streepje vertegenwoordigt het MVG jaar 1998. 
 
Op de grafiek van pagina 36 (België alle kenleters), stelt men bijvoorbeeld vast dat 
het item “zorgen aan tracheotomie en/of tube zonder kunstmatige ventilatie” 
nauwelijks evolutie vertoont. De spreidingsbreedte van de 10 streepjes is bijna 
onbestaand. 
Voor het item “registratie van fysische parameters” noteert men daarentegen een 
grote spreidingsbreedte en constateert men dat de streepjes van links naar rechts 
steeds groter worden. Dit wijst op een belangrijke toename van de toegediende 
verpleegkundige zorgen tijdens de 10 referentiejaren. Dit betekent dus dat de 
registratie van fysische parameters toeneemt  over de jaren heen.  
Een gelijkaardige evolutie, maar met een minder grote spreidingsbreedte komt naar 
voor voor de items “toediening van medicatie intramusculair/subcutaan/intradermis”, 
“toediening van medicatie intraveneus”, “toezicht permanent intraveneus infuus”  en 
“afnemen van bloedstaal”. 
Voor het item “zorgen betreffende urinaire en/of fecale uitscheiding” is de verdeling 
van de streepjes lukraak. Dit duidt op een lichte variabiliteit over de registratiejaren 
heen, maar zonder een een tendens tot toename of afname. 
 
Specifiek voor kenletter E (pagina 39), bemerkt men een afname, tot in 1997,  van de 
zorg van het personeel voor de items “zorgen met betrekking tot hygiëne”, “zorgen 
met betrekking tot mobiliteit”, en “zorgen betreffende urinaire en/of fecale 
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uitscheiding”, die allemaal deel uitmaken van de basisverzorging. Voor 1998, stelt 
men nochtans een lichte toename vast voor deze 3 items ten opzichte van 1997. 
Wat evenees opvalt is de afname van het item “toediening van medicatie 
intramusculair/subcutaan/intradermis”. Dit komt bijna uitsluitend voor bij kenletter E. 
Over het algemeen stelt men voor de andere kenletters (behalve voor N) een 
toename vast voor dit item.  
 
 
 
In de grafieken op pagina’s 47 tot 56 verleggen wij het aandachtspunt van de  
verpleegkundige zorgen elk afzonderlijk naar een samenvatting per verpleegeenheid.  
Daarvoor, gebruiken we een grafische projectie (nationale MVG kaart genoemd) 
die alle vingerafdrukken van al de verpleegeenheden van België samenvat op één 
bladzijde per referentiejaar.  
Elk punt op de kaart stemt overeen met een verpleegeenheid en wordt aangeduid 
door middel van haar kenletter. De projectie wordt toegepast in de twee eerste 
dimensies van de principale componentenanalyse. U kan zien dat bepaalde punten 
dicht bij elkaar liggen en dat andere punten ver uit elkaar liggen. Verpleegeenheden 
die op elkaar gelijken betreffende hun verpleegkundig profiel liggen dicht bij elkaar en 
verpleegeenheden die in dat opzicht van elkaar verschillen liggen ver uit elkaar. 
Uitleg betreffende de projectie van verpleegeenheden op de nationale kaart vindt u in 
het document “federale feedback MVG 1998”, dat beschikbaar is op onze webstek 
www.health.fgov.be/vesalius, onder de rubriek “publicaties”. 
De projectie van de verpleegeenheden op de nationale MVG kaart voor deze 10 
registratiejaren laten toe om de evolutie van de nationale MVG kaart te tonen van 
1988 tot 1998. 
 
 
 
Contact 
 
Wij nodigen de lezers uit om hun vragen en/of opmerkingen te verzenden naar 
volgend adres : 
marc.janssens@health.fgov.be. 
Onze dienst zal uw vragen en opmerkingen aandachtig onderzoeken en er een 
adequaat gevolg aan geven. 
Een meer uitgewerkte analyse betreffende de evolutie van de inhoud van de MVG 
registratie van 1988 tot en met 1998 zal later worden gepubliceerd. 
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Omschrijving van de kenletters waarnaar wordt verwezen in deze brochure. 
 
A Neuropsychiatrie 
A1 Dagverpleging neuropsychiatrie 
B Dienst voor tbc-behandeling 
C Dienst voor diagnose en heelkundige behandeling 
D Dienst voor diagnose en geneeskundige behandeling 
E Kindergeneeskunde 
G Geriatrie 
H Gewone hospitalisatie 
H* Gemengde hospitalisatie C + D 
I Intensieve zorg 
K Neuropsychiatrie voor kinderen 
K1 Dagverpleging neuropsychiatrie voor kinderen 
L Besmettelijke ziekten 
M Materniteit 
MI Intensieve materniteit (MI=MIC) 
N Intensieve neonatalogie 
N* Niet-intensieve neonatalogie  
NI Intensieve neonatalogie (NI=NIC) 
NN Niet-intensieve neonatalogie 
OB Kraamafdeling 
OP Operatiekwartier 
S Specialiteiten  
S1 Cardio-pulmonaire aandoeningen 
S2 Locomotorische aandoeningen 
S3 Neurologische aandoeningen 
S4 Palliatieve zorgen 
S5 Chronische polypathologieën 
S6 Psycho-geriatrie 
S9 Chronische aandoeningen  
SP Groepeert S1, S2, S3, S4, S5, S6 en S9 
T Dienst neuropsychiatrie voor behandeling 
T1 Dag neuropsychiatrie voor behandeling 
T2 Nacht neuropsychiatrie voor behandeling 
V Behandeling voor langdurige aandoeningen 
VP Psycho-geriatrie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


