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1. Algemene Informatie 

De minimale ziekenhuisgegevens of MZG registreren de ziekenhuisactiviteit in de Belgische ziekenhuizen en omvatten de volgende domeinen: 
1. Algemene gegevens over de structuur van het ziekenhuis 
2. Gegevens in verband met het personeel 
3. Administratieve gegevens van de patiënten en hun verblijven 
4. Verpleegkundige gegevens  
5. Medische gegevens 
6. Facturatiegegevens. 

 
De Verpleegkundige Gegevens van de Minimale Ziekenhuisgegevens, of VG-MZG, vormen een instrument voor minimale registratie van de 
uitgevoerde verpleegkundige interventies. De verpleegkundige gegevens hebben betrekking op de activiteiten die geregistreerd worden in de 
verpleegeenheden waar die registratie verplicht is, dit wil zeggen in alle verpleegeenheden van type 1 met uitzondering van de verpleegeenheden 
met hoofdbedindex A, K, T of IB (psychiatrie), OP (operatiekwartier), U of TU (spoed). 

De VG-MZG zijn opgebouwd uit 4 hiërarchische niveaus: het eerste niveau bestaat uit 6 VG-MZG-domeinen, het tweede niveau uit 23 klassen 
en het derde niveau uit 78 items. Het vierde en laatste niveau heeft betrekking op de coderingsmogelijkheden. De verpleegkundige activiteit wordt 
dus samengevat in 78 items. Enkel de items die overeenkomen met de reël verstrekte zorg moeten worden geregistreerd. Die gegevens worden 
niet continu verzameld. Ze worden vergaard bij het begin van de maanden maart, juni, september en december, de zogenoemde VG-MZG-
registratiemaanden. In totaal worden de verpleegkundige interventies geregistreerd gedurende 30 dagen per semester, dus 60 dagen per jaar. 

De registratie van de verpleegkundige items gebeurt per zorgperiode en stemt overeen met de zorg die tijdens die zorgperiode verstrekt is. Een 
verpleegkundige zorgperiode stemt overeen met een welbepaald en ononderbroken deel van het verblijf van de patiënt waarvan de maximumduur 
24 uren is (dit wil zeggen waarvan de duur tussen 0u00 en 23u59 ligt). Verschillende verpleegkundige zorgperiodes kunnen elkaar opvolgen 
gedurende eenzelfde dag wanneer de patiënt van verpleegeenheid verandert. 

Het begrip zorgperiode wordt enkel gehanteerd tijdens de VG-MZG-registratiedagen. Een verpleegkundige zorgperiode is verschillend van een 
observatiedag (zoals gebruikt in de MVG). Tijdens het verblijf van een patiënt worden de volgende zorgperiodes vastgesteld: 

- De eerste zorgperiode begint bij de opname in het ziekenhuis, of om 00u00 van de eerste dag van de VG-MZG-registratiemaand voor 
patiënten die eerder in het ziekenhuis zijn opgenomen. 

- Een nieuwe zorgperiode begint bij opname in een andere verpleegeenheid of om 00u00. Dat betekent dat verschillende zorgperiodes 
elkaar kunnen opvolgen gedurende eenzelfde registratiedag. 

- De laatste zorgperiode eindigt wanneer de patiënt het ziekenhuis verlaat, of om 23u59 van de 15de dag van de VG-MZG-registratiemaand 
voor patiënten die verder in de instelling verblijven. 

Verpleegkundige zorgperiodes worden niet als dusdanig geregistreerd, maar worden afgeleid uit de verblijven in de verpleegeenheden en uit de 
observatiedata. In het bestand ITEMDIVG worden de verpleegkundige zorgperiodes tijdens dewelke de verpleegkundige items geregistreerd 
worden, eenduidig gedefinieerd door de combinatie van het verblijfnummer (STAYNUM), het volgnummer van de verpleegeenheid 
(ORDER_UNIT) en de observatiedatum (YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV). 

Om de duur van een verpleegkundige zorgperiode te bepalen, wordt ook het uur van opname in de verpleegeenheid in aanmerking genomen, via 
ORDER_UNIT, A5_DAY_UNIT_IN, A5_HOUR_UNIT_IN en A5_MIN_UNIT_IN van het bestand STAYUNIT. 

De MZG worden twee maal per jaar aan de overheid overgemaakt. Elke zending omvat een registratiesemester. Elk semester bevat twee VG-
MZG-registratiemaanden: het eerste semester bevat maanden maart en juni en het tweede semester bevat maanden september en december. 

Meer informatie over de registratie van de MZG is terug te vinden in de richtlijnen en de bijkomende informatie op de website van de FOD 
www.health.belgium.be via de links Gezondheid – Ziekenhuizen – Registratiesystemen – Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG) – Richtlijnen – 
Inleiding en domeinen. 

Meer informatie over de registratie van de VG-MZG-items is terug te vinden in de codeerhandleiding VG-MZG op de website van de FOD 
www.health.belgium.be via de links Gezondheid – Ziekenhuizen – Registratiesystemen – Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG) – Richtlijnen – 
Bijkomende richtlijnen voor de verpleegkundige gegevens. 

 

 

1.1. De verpleegkundige gegevens in het MZG-registratiesysteem
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De nationale feedback over de verpleegkundige gegevens heeft betrekking op de verpleegkundige gegevens op nationaal niveau voor een 
bepaald MZG-registratiejaar. De feedback omvat alle verpleegeenheden die verpleegkundige items hebben geregistreerd voor alle ziekenhuizen. 
Voor deze verpleegeenheden worden die verblijven weerhouden die aanwezig zijn in het ziekenhuis tijdens de 60 VG-MZG-registratiedagen, 
namelijk van 1 tot en met 15 maart, juni, september en december. Dit is onafhankelijk van het feit of er al dan niet verpleegkundige items 
geregistreerd werden. Men vertrekt dus van de verblijven in STAYUNIT en niet van de verblijven in ITEMDIVG.  

Deze nationale feedback werd ontwikkeld om enerzijds een overzicht te geven per registratiesemester en anderzijds een vergelijking mogelijk te 
maken tussen twee of meerdere registratiesemesters. Voor elk semester worden de twee maanden waarin de verpleegkundige gegevens 
geregistreerd worden (maart en juni voor het eerste semester, en september en december voor het tweede semester) afzonderlijk weergegeven 
in bepaalde tabellen, en gegroepeerd in andere.  

De feedback wordt opgesteld wanneer een MZG-registratiejaar gefinaliseerd is door alle ziekenhuizen. 

De feedbacktabellen waarvan de inhoud gedetailleerd beschreven wordt in dit document, hebben hoofdzakelijk betrekking op de gegevens in 
verband met de verpleegkundige activiteit (domein 4). De tabellen 1 tot 3 bieden een overzicht van alle verpleegeenheden met een VG-MZG-
registratie, vanuit een meer beschrijvend oogpunt. De tabellen 4 en volgende hebben meer betrekking op de manier waarop de items geregistreerd 
werden op het niveau van de verpleegeenheden, waardoor men zicht krijgt op de variabiliteit tussen de verschillende hoofdbedindexen in die 
verpleegeenheden.  

De verpleegkundige gegevens worden zelden afzonderlijk geanalyseerd. Om die reden wordt er in bepaalde tabellen een link gelegd met de 
structuurgegevens (domein 1 – bedindex van de verpleegeenheden) en met de administratieve gegevens aangaande de patiënten en hun 
verblijven (domein 3 – geslacht en leeftijd van de patiënten, en duur van de verblijven in de verpleegeenheden). 

De belangrijkste bestanden en velden die gebruikt worden om de nationale feedbacktabellen over de verpleegkundige gegevens op te stellen 
worden hieronder opgesomd. Bepaalde sleutelvelden die het mogelijk maken om een link te leggen tussen de bestanden worden niet vermeld. 

Domein 1, structuurgegevens van het ziekenhuis: 

- bestand UNITINDX (S4), veld 5 CODE_UNIT, veld 6 CODE_BEDINDEX en veld 7 S4_NUMBER_BED. 

Domein 3, administratieve gegevens over patiënten en hun verblijven: 

- bestand PATHOSPI (A1), veld 5 A1_YEAR_BIRTH. 

- bestand STAYHOSP (A2), veld 8 A2_YEAR_HOSP_OUT, veld 9 A2_MONTH_HOSP_OUT, veld 10 A2_DAY_HOSP_OUT, veld 11 
A2_HOUR_HOSP_OUT, veld 12 A2_MIN_HOSP_OUT, veld 17 A2_CODE_SEX en veld 18 A2_CODE_INDIC_AGE. 

 bestand STAYUNIT (A5), veld 4 STAYNUM, veld 5 ORDER_UNIT, veld 7 CODE_UNIT, veld 8 A5_YEAR_UNIT_IN, veld 9 
A5_MONTH_UNIT_IN, veld 10 A5_DAY_UNIT_IN, veld 11 A5_HOUR_UNIT_IN en veld 12 A5_MIN_UNIT_IN. 

Domein 4, verpleegkundige gegevens: 

- bestand ITEMDIVG (N1), veld 9 N1_CODE_ITEMDIVG, veld 10 N1_SCORE_ITEMDIVG. 

In de context van de MZG-registratie worden 3 types verpleegeenheden beschreven. Afhankelijk van het type verpleegeenheid worden bepaalde 
elementen geregistreerd en andere niet. Meer informatie is te vinden in de registratierichtlijnen en de bijkomende informatie.  

De verpleegkundige gegevens worden geregistreerd in de verpleegeenheden van type 1, met uitzondering van de operatiezalen (CODE_UNIT 
beginnend met OPR en enkel OP bedden), de spoedgevallendiensten (CODE_UNIT beginnend met URG) en de psychiatrische diensten 
(CODE_UNIT beginnend met AKT). Alle verpleegeenheden met VG-MZG-registratie zijn opgenomen in de feedbacktabellen over de 
verpleegkundige gegevens. Voor bepaalde verpleegeenheden van type 2, namelijk de echte mobiele equipes, registreert men de verpleegkundige 
gegevens in de verpleegeenheden van type 1 waar het personeelslid van de verpleegeenheden van type 2 instaat voor een vervanging of een 
versterking. Het personeel wordt in dit geval beschouwd als geen vast deel uitmakend van de equipe van de verpleegeenheid van type 1. 

 

 

 

1.2. Selectie van de gegevens voor deze nationale feedback 

1.3. De belangrijkste gebruikte bestanden en velden

1.4. De types verpleegeenheden 
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Hieronder wordt een samenvattende tabel gegeven. 

Type Omschrijving Voorbeelden Registratie 

Type 1 Verpleegeenheden met bedden of plaatsen 
Een verpleegeenheid met bedden of plaatsen is een 
organisatorische en architecturale eenheid waarbinnen 
verpleegkundige verzorging gegeven wordt onder de 
verantwoordelijkheid van een hoofdverpleegkundige, in 
het kader van hospitalisatie (klassiek of dag) van 
patiënten. 

VE voor klassieke hospitalisatie 
VE voor daghospitalisatie 
Operatiezaal 
Ontwaakzaal (recovery) 
Arbeidskamer 
Verloskamer 
Spoedgevallendienst 
Psychiatrische diensten 

- Bedden of plaatsen 
- Verblijven 
- Personeel periodiek  
- Personeel dagelijks 
(uitgezonderd psychiatrische 
diensten) 
- Verpleegkundige items 
(uitgezonderd operatiezaal, 
spoedgevallen en 
psychiatrische diensten) 

Type 2 Verpleegeenheden met enkel personeel 
Een verpleegeenheid met enkel personeel is een pool 
van verpleegkundigen, verzorgenden en/of paramedici 
die een gemeenschappelijke en gespecialiseerde 
doelstelling hebben. 

Echte mobiele equipe 
Ondersteunende zorgequipe  
Fictieve mobiele equipe 

- Personeel periodiek 
- Personeel dagelijks in een 
VE van type 1 waar het 
personeel werkt en enkel voor 
de echte mobiele equipe  
- Verpleegkundige items in 
een VE van type 1 waar het 
personeel werkt en enkel voor 
de echte mobiele equipe 

Type 3 Fictieve verpleegeenheden DAYMIX, OUT, TRANS Verblijven 

  

In de meeste tabellen worden de verpleegeenheden gegroepeerd volgens hun hoofdbedindex. De hoofdbedindex van een verpleegeenheid met 
slechts één bedindex is gelijk aan dit bedindex (CODE_BEDINDEX in het bestand UNITINDX). De verpleegeenheden kunnen echter bedden van 
verschillende bedindexen bevatten. In dat geval is de hoofdbedindex gelijk aan de bedindex met het grootste aantal bedden. Bij een gelijk aantal 
maximale bedden is de hoofdbedindex de eerste bedindex volgens alfabetische volgorde, behalve als het gaat om een bedindexen A, K of T, die 
komen achteraan.  

Voor de tabellen worden de hoofdbedindexen gegroepeerd op basis van hun gelijkenissen, namelijk:  

- AR, OB 
- C 
- CD 
- D, L 
- E 
- G 
- Groep I omvat CI, DI, HI, EI, BR 
- M,MI,N* 
- NI 
- RE 
- S1 
- S2 
- S3 
- S4 
- S5 
- S6 
- Groep Z omvat Z, ZC, ZD, ZG, ZO, ZE 

 

 

 

Vanaf MZG 2010 moeten de operatiezalen en ontwaakzalen afzonderlijk geregistreerd worden. Binnen een ziekenhuis dienen de operatiezaal en 
de ontwaakzaal een eigen code voor CODE_UNIT te hebben. De operatiezaal heeft een CODE_UNIT beginnend met OPR en enkel OP bedden. 

1.5. De hoofdbedindex van de verpleegeenheden 
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De ontwaakzaal heeft ook een CODE_UNIT beginnend met OPR, maar heeft enkel RE bedden. Hiervoor bestaat een controle met severity 2. 
Voor de ziekenhuizen die deze regel nog niet hebben toegepast, zullen de verpleegeenheden met CODE_UNIT OPR met zowel OP als RE 
bedden opgenomen worden in deze feedback aangezien de verpleegkundige gegevens dienen geregistreerd te worden in de ontwaakzalen. Deze 
verpleegeenheden behoren tot de groep hoofdbedindex RE in de tabellen. 

In alle tabellen (behalve tabel 6) wordt voor elke groep van hoofdbedindexen een onderscheid gemaakt tussen de pasgeborenen en de andere 
patiënten. De pasgeborenen worden geselecteerd aan de hand van veld 18 uit het bestand STAYHOSP: A2_CODE_INDIC_AGE = A, B of C. De 
pasgeborenen worden in de tabellen aangeduid met “- Pasgeb” na de hoofdbedindexgroep. Indien er voor een bepaalde groep hoofdbedindexen 
geen verblijven van pasgeborenen zijn, dan wordt dit niet weergegeven in de tabel. 

Hier volgt een korte uitleg over de statistische parameters die gebruikt worden in de tabellen om de verdeling van de gegevens tussen de 
verpleegeenheden te beschrijven. 

Gemiddelde (Gem): het gemiddelde of rekenkundig gemiddelde is een centrummaat (een positieparameter). Als een verzameling gegevens 
bestaat uit de n elementen x1, …, xn, dan is het gemiddelde het volgende getal 

∑
=

=

n

i

ix
n

x
1

1
 

Mediaan (Med): de mediaan is ook een centrummaat (een positieparameter). Het is de waarde die zich in het midden bevindt van een verzameling 
of een verdeling van gegevens wanneer deze gerangschikt worden van klein naar groot. Bij een even aantal elementen in een verzameling is de 
mediaan gelijk aan het gemiddelde van de waarden van de twee elementen die zich in het midden van de verdeling bevinden. 

Minimum (Min): het minimum is de laagste waarde in een verzameling van gegevens. 

Maximum (Max): het maximum is de hoogste waarde in een verzameling van gegevens. 

Percentage (%): een percentage of procent, aangeduid met het teken %, is een honderdste deel van een verzameling. Men gebruikt procenten 
om een deel van een groter geheel aan te geven door het door 100 te delen. Om het percentage van de waarde a in een verzameling met n 
elementen te berekenen, wordt de volgende formule gebruikt:: 

100
)(#

% ⋅

=

=

n

axi  

In de feedbacktabellen over de verpleegkundige gegevens kan het voorbeeld van de berekening van de percentages van de Top 25 van de 
geregistreerde items gegeven worden. De percentages worden als volgt berekend: 

100.%
wordengescoorditemsalledatkeerAantal

wordtgescoorditemXXXdatkeerAantal
=

 

Standaarddeviatie (Std): de standaarddeviatie of standaardafwijking is een maat voor de spreiding van een variabele (een spreidingsparameter) 
en geeft een beeld over de mate waarin de gegevens van een verdeling onderling verschillen. De standaarddeviatie is gedefinieerd als de 
vierkantswortel van het rekenkundige gemiddelde van de kwadraten van de afwijking van de waarden ten opzichte van het gemiddelde. De 
standaardafwijking is dus de gemiddelde afwijking van het gemiddelde. Als een gegevensverzameling bestaat uit de n elementen x1, …, xn, met 
een gemiddelde x , berekent men de standaarddeviatie s als volgt : 

∑
=

−=

n

i
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1.6. De verpleegeenheden OPR 

1.7. Pasgeborenen

1.8. De statistische parameters die gebruikt worden in de tabellen 
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2. De tabellen van de nationale feedback 

Beschrijving van de inhoud 

 
Jaar en semesters van registratie. 
Datum waarop de feedback aangemaakt werd. 
Aantal ziekenhuizen waarvan de gegevens volledig zijn en welke opgenomen werden in de nationale feedback. 

2.2.1. Tabel 1: Verdeling van de verblijven volgens geslacht per hoofdbedindex en per trimester 

(MZG jaar) 

2.2.1.1.  Inhoud van de tabel 

Deze tabel geeft, per hoofdbedindex en per trimester, de verdeling van de verblijven weer volgens het geslacht van de patiënten en dit in aantal 
en in procent. Per hoofdbedindexgroep sommeren de percentages van de mogelijke geslachtcodes tot 100%. 

Indien een hoofdbedindex van de lijst niet vertegenwoordigd is, dan wordt deze niet in de tabel weergegeven. Indien er geen pasgeborenen zijn 
voor een bepaalde hoofdbedindexgroep, dan wordt dit ook niet weergegeven in de tabel. 

In de laatste rij "Alle bedindexen" vinden we het aantal verblijven voor alle bedindexen met hun algemene verdeling volgens geslacht en 
registratieperiode.  

2.2.1.2.  Structuur van de tabel 

Bovenbalk van de tabel: Geslacht en maand van registratie (voor elke registratiemaand) 
Kolom 1 : Hoofdbedindex 
Kolommen 2, 7, 12 en 17 : ‘N Verbl’: aantal verblijven  
Kolommen 3, 8, 13 en 18 : ‘% mannen’: percentage verblijven met patiënten van het mannelijke geslacht 
Kolommen 4, 9, 14 en 19 : ‘% vrouwen’: percentage verblijven met patiënten van het vrouwelijke geslacht 
Kolommen 5, 10, 15 en 20 : ‘% verand’: percentage verblijven met patiënten met gewijzigd geslacht 

Kolommen 6, 11, 16 en 21 : ‘% onbep’: percentage verblijven met patiënten van onbepaald geslacht  

2.2.1.3.  Opmerkingen 

Voor het geslacht worden de volgende codes toegelaten: 
0 Onbepaalbaar (wanneer men bij de geboorte niet zeker is van het geslacht van de pasgeborene) 
1 Mannelijk 
2 Vrouwelijk 
3 Veranderd 

Een patiënt kan tijdens zijn verblijf in verschillende verpleegeenheden opgenomen worden, waarbij de verschillende verpleegeenheden ook nog 
kunnen behoren tot eenzelfde groep hoofdbedindexen. In dat geval wordt het verblijf per VG-MZG-registratiemaand één en slechts één keer 
meegeteld in elke groep hoofdbedindex waar de patiënt verbleven heeft, ook al zijn er meerdere zorgperiodes voor deze hoofdbedindexgroep per 
registratiemaand.  

Indien een patiënt gedurende een semester meerdere keren in het ziekenhuis wordt opgenomen en hij telkens een nieuw verblijfsnummer krijgt, 
dan wordt hij in de berekeningen opgenomen voor elk afzonderlijk verblijf in het ziekenhuis tijdens de VG-MZG-registratiemaanden. In dat geval 
zou hij meerdere keren in een hoofdbedindexgroep in rekening gebracht kunnen worden indien hij gedurende meerdere verblijven opgenomen 
werd. Alsook, indien het om een zeer lang verblijf gaat dat zich over meerdere registratiemaanden strekt, zal het verblijf telkens in rekening 
gebracht worden voor de verschillende registratiemaanden. 

Voor de laatste rij "Alle bedindexen" wordt elk verblijf slechts één keer in rekening gebracht per registratiemaand. 

2.1. Introductie nationale feedback 

2.2. Overzicht van de tabellen in de nationale feedback van de verpleegkundige gegevens 
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2.2.1.4.  Gebruikte bestanden en velden 

Bestand STAYHOSP 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, A2_YEAR_HOSP_IN, A2_MONTH_HOSP_IN, A2_DAY_HOSP_IN, 
A2_YEAR_HOSP_OUT, A2_MONTH_HOSP_OUT, A2_DAY_HOSP_OUT, A2_HOUR_HOSP_OUT, A2_MIN_HOSP_OUT, 
A2_CODE_INDIC_AGE en A2_CODE_SEX 

Bestand STAYUNIT 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, A5_YEAR_UNIT_IN, 
A5_MONTH_UNIT_IN, A5_DAY_UNIT_IN, A5_HOUR_UNIT_IN en A5_MIN_UNIT_IN 

Bestand UNITINDX 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX en S4_NUMBER_BED 

2.2.2. Tabel 2: Verdeling van de verblijven volgens leeftijd per hoofdbedindex en per trimester 

(MZG jaar)  

2.2.2.1.  Inhoud van de tabel 

Deze tabel geeft, per hoofdbedindex van de verpleegeenheden en per trimester, de verdeling van de verblijven volgens de leeftijd van de patiënten 
weer en dit uitgedrukt in jaren. Het totale aantal verblijven wordt weergegeven met vervolgens de verdeling op basis van de leeftijd, beschreven 
door middel van de mediaan, het gemiddelde, het minimum en het maximum.  

Indien een hoofdbedindex van de lijst niet vertegenwoordigd is, dan wordt deze niet in de tabel weergegeven. Indien er geen pasgeborenen zijn 
voor een bepaalde hoofdbedindexgroep, dan wordt dit ook niet weergegeven in de tabel. 

In de laatste rij "Alle bedindexen" vinden we het aantal verblijven voor alle hoofdbedindexen en de algemene verdeling van de verblijven volgens 
de leeftijd van de patiënten per registratiemaand. 

2.2.2.2.  Structuur van de tabel  

Bovenbalk van de tabel: Leeftijd en maand van registratie (voor elke registratiemaand)   
Kolom 1 : Hoofdbedindex 
Kolommen 2, 7, 12 en 17 : ‘N Verbl’: aantal verblijven  
Kolommen 3, 8, 13 en 18 : ‘Med’: mediaan van de leeftijd 
Kolommen 4, 9, 14 en 19 : ‘Gem’: gemiddelde leeftijd 
Kolommen 5, 10,15 en 20 : ‘Min’: minimumleeftijd 
Kolommen 6, 11, 16 en 21 : ‘Max’: maximumleeftijd 

2.2.2.3.  Opmerkingen 

De leeftijd wordt steeds uitgedrukt in jaren en wordt berekend als het verschil tussen het geboortejaar van de patiënt en het registratiejaar. 

In de tabel worden alle waarden van het veld geslacht in rekening genomen, met inbegrip van deze waarvan het geslacht niet te bepalen is (code 
0) en deze waarvan het geslacht veranderd is (code 3).  

Een patiënt kan tijdens zijn verblijf in verschillende verpleegeenheden opgenomen worden, waarbij de verschillende verpleegeenheden ook nog 
kunnen behoren tot eenzelfde groep hoofdbedindexen. In dat geval wordt het verblijf per VG-MZG-registratiemaand één en slechts één keer 
meegeteld in elke groep hoofdbedindex waar de patiënt verbleven heeft, ook al zijn er meerdere zorgperiodes voor deze hoofdbedindexgroep per 
registratiemaand.  

Indien een patiënt gedurende een semester meerdere keren in het ziekenhuis wordt opgenomen en hij telkens een nieuw verblijfsnummer krijgt, 
dan wordt hij in de berekeningen opgenomen voor elk afzonderlijk verblijf in het ziekenhuis tijdens de VG-MZG-registratiemaanden. In dat geval 
zou hij meerdere keren in een hoofdbedindexgroep in rekening gebracht kunnen worden indien hij gedurende meerdere verblijven opgenomen 
werd. Alsook, indien het om een zeer lang verblijf gaat dat zich over meerdere registratiemaanden strekt, zal het verblijf telkens in rekening 
gebracht worden voor de verschillende registratiemaanden. 

Voor de rij "Alle bedindexen" wordt elk verblijf slechts één keer in rekening gebracht per registratiemaand. 

2.2.2.4. Gebruikte bestanden en velden 
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Bestand PATHOSPI 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, en A1_YEAR_BIRTH 

Bestand STAYHOSP 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, A2_YEAR_HOSP_IN, A2_MONTH_HOSP_IN, A2_DAY_HOSP_IN, 
A2_YEAR_HOSP_OUT, A2_MONTH_HOSP_OUT, A2_DAY_HOSP_OUT, A2_HOUR_HOSP_OUT, A2_MIN_HOSP_OUT en 
A2_CODE_INDIC_AGE 

Bestand STAYUNIT 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, A5_YEAR_UNIT_IN, 
A5_MONTH_UNIT_IN, A5_DAY_UNIT_IN, A5_HOUR_UNIT_IN en A5_MIN_UNIT_IN 

Bestand UNITINDX 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX en S4_NUMBER_BED 

2.2.3. Tabel 3: Gemiddelde verblijfsduur (in dagen) per hoofdbedindex en per trimester (MZG 

jaar) 

2.2.3.1. Inhoud van de tabel 

Deze tabel geeft per hoofdbedindex van de verpleegeenheden en per trimester de som en het gemiddelde van de verblijfsduur weer, uitgedrukt 
in dagen. Het gaat hierbij niet om de totale verblijfsduur van de patiënten in het ziekenhuis, maar om de verblijfsduur van de patiënten in elke 
verpleegeenheid (zie punt 3 voor bijkomende informatie). Het totale aantal verblijven wordt gegeven, vervolgens de som van alle verblijfsduren 
en tot slot de gemiddelde verblijfsduur. 

Indien een hoofdbedindex van de lijst niet vertegenwoordigd is, dan wordt deze niet in de tabel weergegeven. Indien er geen pasgeborenen zijn 
voor een bepaalde hoofdbedindexgroep, dan wordt dit ook niet weergegeven in de tabel. 

In de laatste rij "Alle bedindexen" vinden we het aantal verblijven voor alle hoofdbedindexen, som van alle verblijfsduren en de gemiddelde 
verblijfsduur per registratieperiode. 

2.2.3.2. Structuur van de tabel  

Bovenbalk van de tabel: Verblijfsduur en maand van registratie (voor elke registratiemaand) 
Kolom 1 : Hoofdbedindex 
Kolommen 2, 5, 8 en 11 : ‘N Verbl’: totaal aantal verblijven 
Kolommen 3, 6, 9 en 12 : ‘Som’: som van de verblijfsduren 
Kolommen 4, 7, 10 en 13 : ‘Gem’: gemiddelde verblijfsduur 

2.2.3.3. Opmerkingen 

De verblijfsduur wordt steeds uitgedrukt in dagen en geldt enkel voor de periode van de 15 VG-MZG-registratiedagen.  

Om voor elk verblijf de verblijfsduur in een verpleegeenheid te berekenen wordt de som van de duur van alle verblijven in die verpleegeenheid 
berekend. Deze is gelijk aan de som van de tijdsduur van alle zorgperiodes in deze verpleegeenheid, voor dit verblijf. Indien een patiënt in 
verpleegeenheid DIV001 verbleef, vervolgens in verpleegeenheid DIV1112 en tenslotte opnieuw in verpleegeenheid DIV001, dan worden de 
verblijfsduren van de verschillende deelverblijven in verpleegeenheid DIV001 samengeteld.  

Een patiënt kan tijdens zijn verblijf in verschillende verpleegeenheden opgenomen worden, waarbij de verschillende verpleegeenheden ook nog 
kunnen behoren tot eenzelfde groep hoofdbedindexen. In dat geval wordt het verblijf één en slechts één keer meegeteld in elke groep 
hoofdbedindex waar de patiënt verbleven heeft, waarbij de verblijfsduren worden opgeteld. Indien een patiënt verbleef in verpleegeenheid DIV001 
met hoofdbedindex C en vervolgens in verpleegeenheid DIV002 ook met hoofdbedindex C, dan worden deze verblijfsduren opgeteld onder 
hoofdbedindex C in tabel 3. Voor elk verblijf wordt de verblijfsduur gesommeerd voor elke hoofdbedindex en telt het verblijf 1 keer mee in kolom 
’N Verbl’ voor elke bijhorende hoofdbedindex. 

Indien een patiënt gedurende een semester meerdere keren in het ziekenhuis wordt opgenomen en hij telkens een nieuw verblijfnummer krijgt, 
wordt hij in de berekeningen opgenomen voor elk afzonderlijk verblijf in het ziekenhuis. In dat geval zou hij meerdere keren in eenzelfde 
hoofdbedindex in rekening gebracht kunnen worden indien hij gedurende meerdere verblijven opgenomen werd in diezelfde hoofdbedindex.  

2.2.3.4. Gebruikte bestanden en velden 
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Bestand STAYHOSP 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, A2_YEAR_HOSP_IN, A2_MONTH_HOSP_IN, A2_DAY_HOSP_IN, 
A2_YEAR_HOSP_OUT, A2_MONTH_HOSP_OUT, A2_DAY_HOSP_OUT, A2_HOUR_HOSP_OUT, A2_MIN_HOSP_OUT en 
A2_CODE_INDIC_AGE 

Bestand STAYUNIT 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, A5_YEAR_UNIT_IN, 
A5_MONTH_UNIT_IN, A5_DAY_UNIT_IN, A5_HOUR_UNIT_IN en A5_MIN_UNIT_IN 

Bestand UNITINDX 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX en S4_NUMBER_BED 

2.2.4. Tabel 4 : Percentage zorgperiodes met en zonder items per hoofdbedindex en per trimester 

(MZG jaar) 

2.2.4.1.  Inhoud van de tabel 

Deze tabel geeft per hoofdbedindex en per trimester het aantal zorgperiodes met telkens het percentage zorgperiodes met VG-MZG-items en 
zonder VG-MZG-items. Indien er tijdens een zorgperiode tenminste 1 verpleegkundige item geregistreerd werd, dan behoort deze zorgperiode 
tot kolom ‘% met items’. Indien er daarentegen helemaal geen items geregistreerd werden tijdens een zorgperiode, dan behoort deze zorgperiode 
tot de kolom ‘% zonder items’. 

Indien een hoofdbedindex van de lijst niet vertegenwoordigd is, dan wordt deze niet in de tabel weergegeven. Indien er geen pasgeborenen zijn 
voor een bepaalde hoofdbedindexgroep, dan wordt dit ook niet weergegeven in de tabel. 

In de laatste rij "Alle bedindexen" vinden we het aantal zorgperiodes voor alle bedindexen samen met het globale percentage zorgperiodes met 
en zonder items, per trimester. 

2.2.4.2.  Structuur van de tabel  

Bovenbalk van de tabel: Zorgperioden en maand van registratie (voor elke registratiemaand) 
Kolom 1 : Hoofdbedindex 
Kolommen 2, 5, 8 en 11 : ‘N ZP’: totaal aantal zorgperiodes 
Kolommen 3, 6, 9 en 12 : ‘% met items’: percentage zorgperiodes met tenminste 1 registreerde verpleegkundige item 
Kolommen 4, 7, 10 en 13 : ‘% zonder items’: percentage zorgperiodes zonder items 

2.2.4.3.  Opmerkingen 

Meer informatie over het afbakenen van zorgperiodes is terug te vinden in domein 4 Verpleegkundige gegevens van de MZG-registratierichtlijnen 
en de bijkomende informatie over bedindexen, verpleegeenheden en verpleegkundige zorgperioden. Deze documenten bevinden zich op de 
website van de FOD www.health.fgov.be via de links Gezondheidszorg – Zorginstellingen – Registratiesystemen – MZG (Minimale 
Ziekenhuisgegevens) – Richtlijnen – Registratierichtlijnen MZG. 

Tot het totaal aantal zorgperiodes in kolom ’N ZP’ voor elke hoofdbedindex behoren alle zorgperiodes van alle verpleegeenheden die behoren tot 
die groep van hoofdbedindexen, voor die verpleegeenheden die verpleegkundige items dienen te registreren. Zie punt 1.2 voor meer informatie 
over de selectie van de verblijven. 

2.2.4.4.  Gebruikte bestanden en velden 

Bestand STAYHOSP 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, A2_YEAR_HOSP_IN, A2_MONTH_HOSP_IN, A2_DAY_HOSP_IN, 
A2_YEAR_HOSP_OUT, A2_MONTH_HOSP_OUT, A2_DAY_HOSP_OUT, A2_HOUR_HOSP_OUT, A2_MIN_HOSP_OUT en 
A2_CODE_INDIC_AGE 

Bestand STAYUNIT 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, A5_YEAR_UNIT_IN, 
A5_MONTH_UNIT_IN, A5_DAY_UNIT_IN, A5_HOUR_UNIT_IN en A5_MIN_UNIT_IN 
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Bestand UNITINDX 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX en S4_NUMBER_BED 

Bestand ITEMDIVG 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV 
en N1_CODE_ITEMDIVG 

2.2.5. Tabel 5a: Verdeling van de geregistreerde items per zorgperiode (alle ZP), per 

hoofdbedindex en per trimester (MZG jaar) 

2.2.5.1.  Inhoud van de tabel 

De tabel geeft, per hoofdbedindex en per trimester, de verdeling van het aantal geregistreerde items per zorgperiode weer. Het totale aantal 
verpleegkundige zorgperiodes is terug te vinden in de tabel. Vervolgens wordt de verdeling van het aantal items samengevat door middel van de 
mediaan, het gemiddelde, de standaarddeviatie, het minimum en het maximum. De gegevens worden afzonderlijk weergegeven voor elke maand 
van de VG-MZG-registratie, en omvatten alle zorgperioden of deze nu items bevatten of niet.  

Indien een hoofdbedindex van de lijst niet vertegenwoordigd is, dan wordt deze niet in de tabel weergegeven. Indien er geen pasgeborenen zijn 
voor een bepaalde hoofdbedindexgroep, dan wordt dit ook niet weergegeven in de tabel. 

In de laatste rij "Alle bedindexen" vinden we het totaal aantal zorgperiodes en geregistreerde items voor alle bedindexen, met vervolgens de 
algemene verdeling van de geregistreerde items per zorgperiode voor elke registratiemaand. 

2.2.5.2.  Structuur van de tabel 

Bovenbalk van de tabel: items per ZP en maand van registratie (voor elke registratiemaand)  
Kolom 1 : Hoofdbedindex 
Kolommen 2 en 9 : ‘N ZP’: totaal aantal zorgperiodes waarin items geregistreerd zijn 
Kolommen 3 en 10 : ‘N items’: totaal aantal geregistreerde items  
Kolommen 4 en 11 : ‘Med’: mediaan van het aantal geregistreerde items per zorgperiode  
Kolommen 5 en 12 : ‘Gem’: gemiddelde van het aantal geregistreerde items per zorgperiode 
Kolommen 6 en 13 : ‘Std’: standaarddeviatie van het aantal geregistreerde items per zorgperiode 
Kolommen 7 en 14 : ‘Min’: minimum aantal geregistreerde items per zorgperiode 

2.2.5.3.  Opmerkingen 

Gedetailleerde informatie omtrent de verpleegkundige zorgperiodes is aan het begin van dit document gegeven (zie algemene informatie). We 
herinneren eraan dat indien een patiënt gedurende zijn verblijf meerdere keren in eenzelfde verpleegeenheid opgenomen wordt, er meerdere 
zorgperiodes binnen deze verpleegeenheid gedefinieerd worden. Daarnaast begint om middernacht telkens een nieuwe zorgperiode, ook al blijft 
de patiënt in dezelfde verpleegeenheid. Elke zorgperiode in eenzelfde verpleegeenheid wordt afzonderlijk meegeteld in de berekeningen. 

Een item kan per verpleegkundige zorgperiode slechts één keer geregistreerd worden.  

2.2.5.4.  Gebruikte bestanden en velden 

Bestand  ITEMDIVG 
Velden: CODE_AGR, STAYNUM, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV en N1_CODE_ITEMDIVG 

Bestand STAYHOSP 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, A2_YEAR_HOSP_IN, A2_MONTH_HOSP_IN, A2_DAY_HOSP_IN, 
A2_YEAR_HOSP_OUT, A2_MONTH_HOSP_OUT, A2_DAY_HOSP_OUT, A2_HOUR_HOSP_OUT, A2_MIN_HOSP_OUT en 
A2_CODE_INDIC_AGE 

Bestand STAYUNIT 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, A5_YEAR_UNIT_IN, 
A5_MONTH_UNIT_IN, A5_DAY_UNIT_IN, A5_HOUR_UNIT_IN en A5_MIN_UNIT_IN 

Bestand UNITINDX 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX en S4_NUMBER_BED 
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2.2.6. Tabel 5b: Verdeling van de geregistreerde items per zorgperiode (enkel ZP met items), per 

hoofdbedindex en per trimester (MZG jaar) 

2.2.6.1.  Inhoud van de tabel 

De tabel geeft, per hoofdbedindex en per trimester, de verdeling van het aantal geregistreerde items per zorgperiode weer. Het totale aantal 
verpleegkundige zorgperiodes is terug te vinden in de tabel. Vervolgens wordt de verdeling van het aantal items samengevat door middel van de 
mediaan, het gemiddelde, de standaarddeviatie, het minimum en het maximum. De gegevens worden afzonderlijk weergegeven voor elke maand 
van de VG-MZG-registratie, en omvatten enkel die zorgperioden met items.  

Indien een hoofdbedindex van de lijst niet vertegenwoordigd is, dan wordt deze niet in de tabel weergegeven. Indien er geen pasgeborenen zijn 
voor een bepaalde hoofdbedindexgroep, dan wordt dit ook niet weergegeven in de tabel. 

In de laatste rij "Alle bedindexen" vinden we het totaal aantal zorgperiodes en geregistreerde items voor alle bedindexen, met vervolgens de 
algemene verdeling van de geregistreerde items per zorgperiode voor elke registratiemaand. 

2.2.6.2.  Structuur van de tabel 

Bovenbalk van de tabel: items per ZP en maand van registratie (voor elke registratiemaand)  
Kolom 1 : Hoofdbedindex 
Kolommen 2 en 9 : ‘N ZP’: totaal aantal zorgperiodes waarin items geregistreerd zijn 
Kolommen 3 en 10 : ‘N items’: totaal aantal geregistreerde items  
Kolommen 4 en 11 : ‘Med’: mediaan van het aantal geregistreerde items per zorgperiode  
Kolommen 5 en 12 : ‘Gem’: gemiddelde van het aantal geregistreerde items per zorgperiode 
Kolommen 6 en 13 : ‘Std’: standaarddeviatie van het aantal geregistreerde items per zorgperiode 
Kolommen 7 en 14 : ‘Min’: minimum aantal geregistreerde items per zorgperiode 

2.2.6.3.  Opmerkingen 

Gedetailleerde informatie omtrent de verpleegkundige zorgperiodes is aan het begin van dit document gegeven (zie algemene informatie). We 
herinneren eraan dat indien een patiënt gedurende zijn verblijf meerdere keren in eenzelfde verpleegeenheid opgenomen wordt, er meerdere 
zorgperiodes binnen deze verpleegeenheid gedefinieerd worden. Daarnaast begint om middernacht telkens een nieuwe zorgperiode, ook al blijft 
de patiënt in dezelfde verpleegeenheid. Elke zorgperiode in eenzelfde verpleegeenheid wordt afzonderlijk meegeteld in de berekeningen. 

Een item kan per verpleegkundige zorgperiode slechts één keer geregistreerd worden.  

2.2.6.4.  Gebruikte bestanden en velden 

Bestand  ITEMDIVG 
Velden: CODE_AGR, STAYNUM, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV en N1_CODE_ITEMDIVG 

Bestand STAYHOSP 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, A2_YEAR_HOSP_IN, A2_MONTH_HOSP_IN, A2_DAY_HOSP_IN, 
A2_YEAR_HOSP_OUT, A2_MONTH_HOSP_OUT, A2_DAY_HOSP_OUT, A2_HOUR_HOSP_OUT, A2_MIN_HOSP_OUT en 
A2_CODE_INDIC_AGE 

Bestand STAYUNIT 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, A5_YEAR_UNIT_IN, 
A5_MONTH_UNIT_IN, A5_DAY_UNIT_IN, A5_HOUR_UNIT_IN en A5_MIN_UNIT_IN 

Bestand UNITINDX 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX en S4_NUMBER_BED 
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2.2.7. Tabel 6: Top 15 van de geregistreerde items voor alle bedindexen per trimester (MZG jaar) 

2.2.7.1.  Inhoud van de tabel 

Deze tabel geeft de top 15 van de meest geregistreerde items voor alle hoofdbedindexen samen, afzonderlijk voor de vier VG-MZG- 
registratiemaanden. Hoe vaak elk item geregistreerd werd voor alle zorgperiodes op nationaal niveau, wordt uitgedrukt in een percentage. Het 
percentage wordt berekend ten opzichte van het totale aantal items dat werd geregistreerd op nationaal niveau gedurende de VG-MZG-
registratiemaand. 

Indien een hoofdbedindex van de lijst niet vertegenwoordigd is, dan wordt deze niet in de tabel weergegeven. Indien er geen pasgeborenen zijn 
voor een bepaalde hoofdbedindexgroep, dan wordt dit ook niet weergegeven in de tabel. 

In de laatste rij "Totaal" vinden we het percentage van die 15 meest geregistreerde items ten opzichte van het totale aantal geregistreerde items 
op nationaal niveau. 

2.2.7.2.  Structuur van de tabel 

Bovenbalk van de tabel: Top 15  en maand van registratie (voor elke registratiemaand) 
Kolom 1 : ‘Top 15’: nummering van 1 t.e.m. 15 (1= het meest frequent geregistreerde item)  
Kolom 2 : ‘Item’: alfanumerieke code van het VG-MZG-item  
Kolom 3 : Beschrijving van het item  
Kolom 4 : ‘%’ : percentage van het aantal registraties van het item ten opzichte van het totale aantal geregistreerde items op nationaal niveau  

2.2.7.3. Opmerkingen 

Gedetailleerde informatie omtrent de verpleegkundige zorgperiodes is aan het begin van dit document gegeven (zie algemene informatie). We 
herinneren eraan dat, indien een patiënt gedurende zijn verblijf meerdere keren in eenzelfde verpleegeenheid opgenomen wordt, er meerdere 
zorgperiodes binnen deze verpleegeenheid gedefinieerd worden. Daarnaast begint om middernacht telkens een nieuwe zorgperiode, ook al blijft 
de patiënt in dezelfde verpleegeenheid. Elke zorgperiode in eenzelfde verpleegeenheid wordt afzonderlijk meegeteld in de berekeningen. 

Een item kan per verpleegkundige zorgperiode slechts één keer geregistreerd worden.  

De items worden geklasseerd van hoge naar lage frequentie. Het vaakst geregistreerde item komt bovenaan de lijst. De nummering in de kolom 
‘Top 15’ loopt van 1 t.e.m. 15. Indien 2 items eenzelfde aantal keer gescoord worden, dan worden deze items alfabetisch gerangschikt volgens 
de alfanumerieke code van het item (kolom ‘Item’). 

2.2.7.4. Gebruikte bestanden en velden 

Bestand ITEMDIVG 
Velden: CODE_AGR, STAYNUM, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV en N1_CODE_ITEMDIVG 

Bestand STAYUNIT 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT en CODE_CAMPUS 

Bestand UNITINDX 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX en S4_NUMBER_BED 

2.2.8. Tabel 7: Top 15 van de geregistreerde items  per hoofdbedindex en per trimester (MZG 

jaar) 

2.2.8.1.  Inhoud van de tabel 

De tabel geeft, per trimester en per hoofdbedindex, de top 15 van de meest geregistreerde items en dit afzonderlijk voor de 4 VG-MZG-
registratiemaanden. Hoe vaak elk item gescoord werd voor alle zorgperiodes per hoofdbedindex wordt uitgedrukt in een percentage. Het 
percentage wordt berekend ten opzichte van het totale aantal geregistreerde items per hoofdbedindex gedurende de VG-MZG-registratiemaand. 

Indien een hoofdbedindex van de lijst niet vertegenwoordigd is, dan wordt deze niet in de tabel weergegeven. Indien er geen pasgeborenen zijn 
voor een bepaalde hoofdbedindexgroep, dan wordt dit ook niet weergegeven in de tabel. 

In de laatste rij per hoofdbedindex vinden we het percentage van die 15 meest geregistreerde items van de hoofdbedindex ten opzichte van het 
totale aantal geregistreerde items op nationaal niveau. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen pasgeborenen en niet-pasgeborenen. 
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2.2.8.2. Structuur van de tabel 

Bovenbalk van de tabel: maand van registratie (voor elke registratiemaand) 
Kolom 1 : Hoofdbedindex  
Kolomm 2 : ‘Top 15’ nummering van 1 t.e.m. 15 (1= het meest frequent geregistreerde item)  
Kolommen 3, 6, 9 en 12 : ‘Item’: alfanumerieke code van het VG-MZG-item  
Kolommen 4, 7, 10 en 13 : ‘Beschrijving van het item‘ 
Kolommen 5, 8, 11 en 14 : ‘%’ : percentage van het aantal registraties van een item ten opzichte van het totale aantal geregistreerde items 
voor de hoofdbedindex 

2.2.8.3. Opmerkingen 

Gedetailleerde informatie omtrent de verpleegkundige zorgperiodes is aan het begin van dit document gegeven (zie algemene informatie). We 
herinneren eraan dat, indien een patiënt gedurende zijn verblijf meerdere keren in eenzelfde verpleegeenheid opgenomen wordt, er meerdere 
zorgperiodes binnen deze verpleegeenheid gedefinieerd worden. Daarnaast begint om middernacht telkens een nieuwe zorgperiode, ook al blijft 
de patiënt in dezelfde verpleegeenheid. Elke zorgperiode in eenzelfde verpleegeenheid wordt afzonderlijk meegeteld in de berekeningen. 

Een item kan per verpleegkundige zorgperiode slechts één keer geregistreerd worden.  

De items worden geklasseerd van hoge naar lage frequentie. Het vaakst geregistreerde item komt bovenaan de lijst. De nummering in de kolom 
‘Top 15’ loopt van 1 t.e.m. 15. Indien 2 items eenzelfde aantal keer gescoord worden, dan worden deze items alfabetisch gerangschikt volgens 
de alfanumerieke code van het item (kolom ‘Item’).  

2.2.8.4. Gebruikte bestanden en velden 

Bestand ITEMDIVG 
Velden: CODE_AGR, STAYNUM, ORDER_UNIT, YEAR_OBSERV, MONTH_OBSERV, DAY_OBSERV en N1_CODE_ITEMDIVG 

Bestand STAYUNIT 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, STAYNUM, ORDER_UNIT en CODE_CAMPUS 

Bestand UNITINDX 
Velden: CODE_AGR, YEAR_REGISTR, PERIOD_REGISTR, CODE_CAMPUS, CODE_UNIT, CODE_BEDINDEX en S4_NUMBER_BED 

 


