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Mevrouw, 
Mijnheer, 
 
Het coderen van de campus waar een ziekenhuisverblijf plaatsvindt is om tal van redenen een 
belangrijke variabele. Daarom wordt er voorzien om dit bij de volgende revisie van de MKG in de 
registratie te integreren.  De MKG zal inderdaad binnenkort een belangrijke revisie ondergaan en 
er zijn ook verschillende belangrijke veranderingen voorzien. U zult natuurlijk op de hoogte  
gebracht worden. 
 
Om ondertussen zo snel mogelijk over deze informatie te kunnen beschikken, vragen wij u om 
twee bestanden te bezorgen die ons toelaten de verschillende ziekenhuiscampussen te 
identificeren. Het eerste bestand bevat een correspondentietabel tussen de verpleegeenheden zoals 
ze in de MKG gebruikt werden enerzijds en uw activiteitscampussen anderzijds. Het tweede 
bestand bevat een correspondentietabel tussen de specialismen zoals ze in de MKG gebruikt 
werden enerzijds en uw activiteitscampussen anderzijds. In bijlage vindt u de lay-out van de 
gevraagde informatie. Wij vragen u om deze gegevens per semester op te sturen vanaf het eerste 
semester van 2005 op het zelfde moment als uw MKG. 
 
Dankzij deze informatie zullen we in staat zijn om de ziekenhuisactiviteit per campus te 
identificeren. 
 
Wij zijn steeds bereid om bijkomende inlichtingen te geven en groeten u, 
 
 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. I. Mertens, 
Diensthoofd Datamanagement 
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Bijlage 
 
Bestand “site_unit.xls”: 
 
Variabele UNIT: de code van de verpleegeenheid zoals gebruikt in het MKG-bestand “Verblijf 
in Verpleegeenheid” (zie de “Richtlijnen voor de registratie van de Minimale Klinische Gegevens 
(M.K.G.)” van oktober 2003. bestand “Verblijf in Verpleegeenheid”, veld 6). 
 
Variabele ADRES_NAME: de naam van de campus. 
 
Variabele ADRES_STREET: de naam van de straat van de campus. 
 
Variabele ADRES_NR: het huisnummer van de campus. 
 
Variabele ADRES_CP: de postcode voor de campus. 
 
Variabele ADRES_COM: de naam van de gemeente van de campus. 
 
Variabele SITE_P_S: gaat het om de hoofdcampus of niet? De waarde moet P zijn voor de 
hoofdcampus en S voor alle andere campussen. 
 
Bestand “site_spec.xls  
 
Variabele SPEC: de code specialisme zoals gebruikt in het MKG-bestand “Verblijf in 
Specialisme” (zie de “Richtlijnen voor de registratie van de Minimale Klinische Gegevens 
(M.K.G.)” van oktober 2003. bestand “Verblijf in Specialisme”, veld 6). 
 
Variabele ADRES_NAME: de naam van de campus. 
 
Variabele ADRES_STREET: de naam van de straat van de campus. 
 
Variabele ADRES_NR: het huisnummer van de campus. 
 
Variabele ADRES_CP: de postcode voor de campus. 
 
Variabele ADRES_COM: de naam van de gemeente van de campus. 
 
Variabele SITE_P_S: gaat het om de hoofdcampus of niet? De waarde moet P zijn voor de 
hoofdcampus en S voor alle andere campussen. 
 
 
Wij vragen u om deze 2 bestanden per semester op hetzelfde moment als uw MKG en vanaf het 
eerste semester 2005 via e-mail naar het volgende adres op te sturen: jean.legrand@health.fgov.be. 


