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INLEIDING: 
WAAROM IS ER NOOD AAN EEN UPDATE VAN HET 

MODEL?

1) Methodologie NRG OLD
2) Kritiek op NRG OLD
3) Doelstellingen NRG new



WAARVOOR DIENEN DE NRG’S? 

« NURSING RELATED GROUPS » 

≈ Verzameling van zorgperiodes waarbinnen gelijkaardige 
zorgen worden toegediend aan de patiënt 

Praktijkanalyse-instrument 
 Leer uw eigen ziekenhuis beter kennen

 Mogelijkheid tot benchmarking met andere ziekenhuizen

Financiering van de verpleegkundige zorgen  de supplementarie fiinanciering
toewijzen in functie van de zorglast



WELKE GEGEVENS WORDEN ER GEBRUIKT? 

 Structurele kenmerken : type eenheid, moment in verblijf, facturatie,… 

 Verpleegkundige items  elk jaar, 4 x 15 dagen van registratie

= VG-MZG



METHODOLOGIE NRG OLD : STARTPUNT

ES24       Vs        ES<24 

Structurele variabelen: EENHEDEN + MOMENT IN VERBLIJF

Definitie van de basisgroepen op basis van de zorgperiodes :

ES24 : 21 NRG op basis van types zorgeenheden (bedindex)

ES<24 : 31 NRG

 11 NRG’s specifiek aan het verblijf

 20 NRG’s specifiek aan het type van de verpleegeenheid (zelfde criteria als de NRG’s van 24h
behalve voor 1 NRG)

Volledige dagen, of 24 uur van 

verpleegkundige zorgen op dezelfde 

eenheid

Dagen met transfers tussen 

verpleegeenheden, opname, ontslag,…



VOORBEELD (ES24 & ES<24) : DE 5 INTENSIEVE 
PROFIELEN

Prefix

verpleeg-

eenheid

Hoofd-

bedindex

Bijkomende criteria NRG

INT CI, HI • Chirurgische DRG OF [DRG onbekend en 

verblijf in het operatiekwartier tijdens het 

verblijf]

• EN leeftijd  bij opname >= 14 jaar 

1 – Chirurgische intensieve zorgen

DI, HI • Niet-chirurgische DRG of onbekend, en geen

verblijf in het operatiekwartier tijdens het 

verblijf

• EN leeftijd bij opname ≥ 14 jaar

2 – Niet-chirurgische intensieve 

zorgen

EI Leeftijd bij opname tussen 29 dagen en 18 jaar 3 – Pediatrische intensieve zorgen

NI Leeftijd bij opname <= 28 dagen 4 – Neonatale intensieve zorgen

BRU BR • Het item L400 werd minstens 1 malig

geregistreerd

• De leeftijd bij opname ≥ 1 jaar

5 – Zorgen aan gecompliceerde

wonden



VOORBEELD (ES<24) : 
6NRG’S/11 SPECIFIEK AAN MOMENT IN VERBLIJF

Prefix

verpleeg-

eenheid

Hoofd-

bedindex

Bijkomende criteria NRG

DIV Dag van ingreep, zorgperiode preoperatoir 22 – Preoperatieve zorgen

DIV Dag van ingreep, zorperiode postoperatoir 23 – Postoperatieve zorgen

OPR Dag van ingreep 24 – Zorg op recovery

DIV AR, OB • Minstens 1 item gescoord onder W100, W200, 

W300 en W400 tijdens het verblijf

• Dag van bevaling (moeders)

• En leeftijd bij opname >10 jaar

25 – Obstetrische en verloskundige

zorg op de dag van de bevalling

(moeders) 

DIV Niet de laatste zorgperiode van het verblijf 29 – Zorg bij opname

DIV Niet de eerste zorgperiode van het verblijf 32 – Zorg bij ontslag uit het 

ziekenhuis



METHODOLOGIE NRG OLD : CLEANING VAN DE 
BASISGROEPEN

DOELSTELLING : het homogeniseren van de zorgperiodes voor elke NRG

Uitsluiting van zorgperiodes die niet voldoen aan bepaalde criteria op basis van : 

o Aantal geregistreerde items 

o Punten tijds-competentie

o Duurtijd van zorgperiode

• Een maat voor de « algemene zorgzwaarte » van een zorgperiode

• Bron : resultaten van 2 DELPHI-studies per zorgitem – Profi(e)l-DIVG studie (2009-2012)

• Elk item ontvangt « tijd » en « competentie » punten

• Som van de punten van elk item dat tijdens een zorgperiode wordt gescoord



METHODOLOGIE NRG OLD : DEFINITIEVE NRG EN 
GEWICHT VAN EEN NRG-KLASSE

 Principe : vergelijk basisgroepen met zorgperiodes en wijs de dichtstbijzijnde
NRG toe aan elke zorgperiode

 Complexe procedure (zie Belgisch staatsblad) gekenmerkd door :

 Weinig intuïtieve concepten

 Uitzonderingen op de reglen

 Beperkende voorwaarden

Aan het einde van deze procedure :

 Elke NRG is onderverdeeld in 4 klassen (0,1,2,3)   204 NRG-klassen

 Gewicht van een NRG-KLASSE = gemiddelde gewicht « tijds competentie » van 
alle zorgperiodes die deze NRG-KLASSE ontvangen



METHODOLOGIE NRG OLD : KRITIEKEN

Methodologie

• NRG’s zijn niet gebaseerd op verpleegkundige zorg, maar op structuur variabelen

• De methode voor de toewijzing van zorgperiodes aan de NRG’s houdt geen
rekening met de zorglast

• Alle korte zorgperiodes worden ongeacht duur op zelfde manier behandeld

Resultaten

• NRG’s zijn niet homogeen (type zorg & zorgzwaarte)

• De namen van de NRG’s komen niet overeen met hun inhoud

• Het concept van « klassen » zegt niets over de zorgzwaarte

• Niet stabiel gedurende de tijd

• etc.



NRG OLD : LABEL VS INHOUD – VOORBEELDEN

NRG CI – Chirurgische intensieve zorgen

Patiënt van 75 jaar, gehospitaliseerd voor > 4 maanden, verblijft in een eenheid bij chronische
polypathologieën, contintent, niet bedlegerig maar gedeeltelijke hulp bij verplaatsingen en volledige hulp
bij hygiënische zorgen (aan de lavabo) 

• Controle van gewicht 

• 1 x beschermende maatregelen ter preventie vn decubitus & 1 maal opvolgen van een wonde

• 1 geneesmiddel via IV weg & 1 opvolging van de toegangspoort

• Verbeteren van de ademhaling (masker, neeusbril, sonde) 

• 2 parameters – continue monitoring 

• 1 afname van organisch materiaal

• 1 multidisciplinair overleg (intra muros) 

+ zeer lage punten tijds-competentie



NRG OLD : HETEROGENITEIT VAN DE NRG’S –
VOORBEELDEN

Tijds-competentie punten van de 5 
NRG-old « intensieve » groepen

Techniciteitsscore van de groepen van 
NRG-old



NRG OLD : KLASSEN VS ZORGZWAARTE –
VOORBEELDEN

Tijds-competentie punten van NRG D Aanwezigheid van basiszorgen – NRG D



NRG OLD : KLASSEN VS ZORGZWAARTE -
VOORBEELDEN

Tijds-competentie punten van NRG C Aanwezigheid van basiszorgen – NRG C



NRG NEW : DOEL

METHODE

• De verpleegkundige zorgen moeten centraal staan in de constructie van het model

• Zorgepisodes worden het meest gekenmerkd door twee karakteristieken: techniciteit en 
hoeveelheid basiszorg

• Een meer transparante toewijzing van episodes aan NRG’s

• Speciale aandacht voor zorgepisodes van < 24

RESULTATEN

• HOMOGENE GROEPEN VERKRIJGEN DIE ZICH HETZELFDE GEDRAGEN TEGENOVER DE 
VERPLEEGKUNDIGE

• Informatieve naamgeving (die zowel de aard van de zorgen en de zwaarte capteert)

• Stabiel in de tijd



HET NRG NEW PROJECT

FASE 1 : Identificatie van de problemen in NRG-old

FASE 2 : Constructie van een nieuw model die problemen oplost

FASE 3 : Nieuw model integreren in de financiering 

Statistisch
model

Klinische
validatie

FASE 2 : Klinische validatie in elke stap 
• Zowel intern…

• Als door een werkgroep van verpleegkundige 

o 5 ziekenhuizen (met verschillend profiel)

o 9,3% van alle zorgperiodes 

o 235/2633 van de eenheden in België



DE FUNCTIE VAN VG-MZG IN NRG-NEW

1) Selectie van zorgperiodes
2) Aanpassing codeerhandleiding 1.6 

 2.0
3) Verwijderen van niet-

discriminerende items
4) Aanpassingen aan item voor een

gemakkelijkere constructie model



HET NRG NEW MODEL 
(FASE 2 VAN HET PROJECT)

- Op dit moment: focus ligt op deel III 

- Deel I wordt kort aangehaald

- Geen gedetailleerde uitleg van   

deel II  Opleidingsdag is voorzien 

die meer over de technische details 

gaat



SELECTIE ZORGPERIODES

1) Alleen klassieke verblijven  dag hospitalisatie (volgens facturatie) uitgesloten 

2) Uitsluiten van bepaalde types eenheden:

3) Uitsluiten van lege zorgperiodes (geen enkel item gescoord)

Uitgesloten eenheden Weerhouden eenheden

AKT Eenheden met bedden A, K, T OPR

(RE)

Alleen recovery

URG Spoed BRU Brandwonden

MOB Mobiele eenheden DAY Daghospitalizatie

DAYMIX Fictieve eenheden voor daghospitalizatie INT Eenheden met « intensieve » functie

OUT Fictieve eenheden voor tijdelijke afwezigheden SPE Eenheden met bedden van type SP

TRANS Tijdelijke transfers naar andere ziekenhuizen DIV Eenheden met andere type bedden



NRG NEW : 
DE INPUT VAN HET STATISTISCH MODEL  = ALLEEN DE VERPLEEGKUNDIGE
ITEMS

• Zorgperiodes worden ingedeeld in NRG’s. Hierbij wordt alleen rekening gehouden met 
verpleegkundige items zoals geregistreerd volgens de VG-MZG – Geen enkele structuurvariabele
wordt gebruikt om de groepen te vormen

• De input en de methodologie zijn identiek voor alle zorgperiodes (zowel 24h als <24h) 

• Constructie van het model is gebaseerd op VG-MZG, registratiejaar 2015

• Validatie van het model (test voor stabiliteit) is gebaseerd op VG-MZG, registratiejaar 2016

• Het model is volledig gebaseerd op de richtlijnen van codeerhandleiding 2.0



OVERGANG VAN CODEERHANDLEIDING 1.6  2.0

2018 : 

 Begin DEEL II (constructie van model) NRG new

 Eerste registratiejaar van VG-MZG volgens codeerhandleiding 2.0

Meest recente gegevens voor constructie model: registratiejaren 2015 & 2016 (volgens codeerhandleiding
1.6)  

Maar, het model is geconstrueerd volgens de richtlijnen van codeerhandleiding 2.0

 Noodzakelijk om gegevens te hercoderen van de oude versie naar de nieuwe
• Overgang 1.6  2.0 zonder probleem voor overgroot deel items 

• Enkele limitaties:

• Sommige score mogelijkheden van codeerhandleiding 2.0 bestonden nog niet (vb. M100)

• Sommige items worden als binair behandeld terwijl ze in de codeerhandleiding 2.0 als frequentie-item gedefinieerd werden
(vb. W100) 



VERWIJDEREN VAN « NIET DISCRIMINERENDE » ITEMS

NRG  Onderscheiden van verpleegkundige zorgprofielen

•Op basis van de VG-MZG : bepaalde items wegen meer door dan andere items

 Statistische analyse van het al dan niet discriminerende karakter van alle
verpleegkundige items 

 Piste om de registratielast te reduceren in de toekomst : enkel gebruiken wat 
écht gebruikt kan worden 



LIJST VAN MINST DISCRIMINERENDE ITEMS

Item Beschrijving

B500 Toediening lavement en/of manueel verwijderen van fecalomen en/of plaatsen van een rectale sonde/canule

H500 Toediening van geneesmiddelen via vaginale/anale weg

L300 Eenvoudige verzorging van een open wonde

P100 Zorgen aan de patient met een cognitief verminderd functioneren

Q100 Bevorderen van de communicatie

R100 Zorgen met betrekking tot een emotionele crisis

S200 Educatie met betrekking tot een heelkundige ingreep of onderzoek

V500 Staalafname van weefsel of organisch materiaal

Z300 Multidisciplinair overleg (intra muros)



AANPASSINGEN AANGEBRACHT AAN ITEMS VOOR DE CONSTRUCTIE
VAN HET MODEL 

3 types van items – Codeerhandleiding 2.0 : 

•Binaire items (0/1), voorbeeld: D300, Zorgen met betrekking tot 
de toedienen van enterale voeding via een sonde (1 = aanwezig, 
0 niet aanwezig) ; 

•Categorische items (meerdere scoremogelijkheden), voorbeeld : 
K200 : Verbeteren van de ademhaling: ondersteunende middelen

 1 = Een masker, neusbril, sonde, tent, koepel of couveuse

 2 = Een endotracheale tube of een larynxmasker

 3 = Een tracheacanule of een transtracheale katheter

•Frequentie items (hoeveelheden), voorbeeld: H200 : Toediening van 
geneesmiddelen via IV weg

Geen verandering

Gedichotomizeerd  elke

scoremogelijkheid wordt

apart behandeld

Plafonneren  Impact van 

‘outliers’ verminderen



DOMEIN 1 : « BASIS » ZORGEN
Binaire items Frequentie items

Domein 1 : Zorgen bij de elementaire fysiologische functies

Klasse B : Zorg voor de 

uitscheiding

B201 B202 B203 B204 B205 

B401 B402 B403 B404

B300

Klasse C : Zorg voor de 

mobiliteit

C101 C102 C103

Klasse D : Zorg bij de 

voeding

D101 D102 D103 D104 

D301 D401

Klasse E : Bevorderen van 

lichamelijk comfort

E102 E202 E402

Klasse F : Ondersteunen van 

persoonlijke zorg

F101 F102 F103 F104 

F301

F500



DOMEIN 2 : « TECHNISCHE » ZORGEN
Binaire items Frequentie items

Domein 2 : Zorgen bij de complexe fysiologische functies

Klasse G : Zorg voor het elektrolytenbalans en 

het zuur-base evenwicht

G101 G104 G105 

G201 G301 G401 

G501 G502 G503

Klasse H : Zorg bij geneesmiddelengebruik H100 H200 H400

Klasse I : Neurologische zorg I101 I102 I103

I201 I202

Klasse K : Zorg voor de ademhaling K101 K201 K202 K203 K301

Klasse L : Huid- en wondverzorging L100 L200 L400 L500

Klasse M : Temperatuurregeling M102

Klasse N : Zorg voor de weefseldoorbloeding N601

N701 N702 N703

N100 N200 N300 N400 N500



DOMEIN 3 – DOMEIN 6

Item 0/1 Frequentie items

Domein 3 : Gedrag

Klasse S : Patiëntenvoorlichting S101

Domein 4 : Veiligheid

Klasse V : Risicobestrijding V101 V601 V602 V701 V200 V300 V400

Domein 5 : Gezin en familie

Klasse W : Zorg rondom geboorte W101 W201 W301 W501 W400

Domein 6 : Gezondheidszorgbeleid

Klasse Z : Beheer van zorg-

voorzieningen en informatiebeheer

Z101 Z201 Z401



HET « NEW » VAN NRG NEW

Constructie en methodologie
1) Hoe omgaan met korte

zorgperiodes
2) Onderbrengen van 

zorgperiodes in NRG’s
3) Labels van de NRG’s



1. HOE OMGAAN MET ZORGPERIODES VAN <24H

Verschillen in zorgprofielen is deels te wijten aan de verschillen in duurte van deze episodes
aangepaste methodologie:

Identieke methodologie voor elke tijdsgroep in elk stap van het model

TIJDSGROEPEN Classificatie van zorgperiodes in tijdsgroepen

(2015)

[0-3[ 6.5%

[3-7[ 6%

[7-11[ 8.9%

[11-15[ 10.8%

[15-24[ 6.3%

[24] 61.5%



VERDELING VAN DE BEDINDEXEN OVER DE VERSCHILLENDE
TIJDS-GROEPEN

Zorgperiodes van 0 tot 3h Zorgperiodes van 7 tot 11h Zorgperiodes van 24h



2. GROEPERING VAN ZORGPERIODES IN NRG’S-
INTUITIE

Er zijn ongeveer 2.800.000 zorgperiodes – 53 items (80 scoremogelijkheden) : enorme
hoeveelheid data

Per tijdsgroep: 

Stap 1 : structureren van de informatie + essentiële bewaren

Constructie van een 4D ruimte waarin elke zorgperiodes gepositioneerd is volgens enkel zijn
essentiële informatie: 

Vb : Zorgperiodes van 24h : 

 Dimensie 1 : Technisch karakter van de zorg

 Dimensie 2 : Hoeveelheid basiszorg

 Etc.

Stap 2 : Groepen van zorgperiodes maken die het « dichtst » bij elkaar liggen in deze
4D ruimte





GROEPERING VAN ZORGPERIODES IN NRG’S

145 NRG’s : 

105 NRG’s van <24h





3. NAAMGEVING VAN DE NRG’S

Doel : 

• Een indicatie geven van de « klinische » inhoud

• Vergelijkingen toelaten (tussen NRG’s + tussen tijdsgroepen)

Het « label » van een NRG bestaat uit 5 onderdelen: 

 De zorggroep of « Care group »  

 De rang van de NRG in de « Care Group »  (gebaseerd op de tijds-competentie punten)

 De tijdsgroep

 Een techniciteitsscore

 Een score voor de intensiteit van de basiszorgen



TECHNICITEIT VAN DE ZORGEN 

0 : NRG’s
met weinig
technische
zorgen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 : 
technische
NRG’s

Domein 2 : Zorgen bij de complexe fysiologische functies
Klasse G : Zorg voor het elektrolytenbalans en 
het zuur-base evenwicht

G100 G200 G300 G400 G500

Klasse H : Zorg bij geneesmiddelengebruik H100 H200 H400

Klasse I : Neurologische zorg I100 I200

Klasse K : Zorg voor de ademhaling K100 K200 K300

Klasse L : Huid- en wondverzorging L100 L200 L400 L500

Klasse M : Temperatuurregeling M100

Klasse N : Zorg voor de weefseldoorbloeding N100 N200 N300 N400 N500

N600 N700



INTENSITEIT VAN DE BASISZORGEN

0 : NRG’s
met weinig
basiszorgen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 : NRG’s
met veel
basiszorgen

Domein 1 : Zorgen bij de elementaire fysiologische functies

Klasse B : Zorg voor de uitscheiding B200 B300 B400

Klasse C : Zorg bij mobiliteit C100

Klasse D : Zorg bij voeding D100 D300 D400

Klasse F : Ondersteunen persoonlijke zorg F100 F300 F500



ZORGGROEPEN OF « CARE GROUPS » 

Scores gedefineerd voor elke NRG uitgaande van items 

•Op domein 1: Zorgen bij de elementaire fysiologische functies  basiszorgen

•Op domein 2: Zorgen bij de complexe fysiologische functies  « technische » zorgen

Verdeling van de NRG’s in 5 groepen gebaseerd op deze 2 scores  

Label Care Groups
1. Techniciteitsscore

(domein 2) 

2. Intensiteit

basiszorg

(domein 1)

% episodes

(2015)

HT High Technical Care +++ 2.66

MT
Medium Technical 

Care 
++ 4.57

HB High Basic Care 

+/-

++ 22.30

MB Medium Basic Care +/- 37.63

LB Low Basic Care - 32.84



VISUALISATIE VAN DE VERPLGEEGKUNDIGE ZORGEN DIE TYPISCH ZIJN
VOOR EEN ZORGGROEP

Zwarte cirkel = Gemiddelde patiënt van 
België voor de gegeven tijdsgroep (hier: 
episodes van 24h) 

•Groene lijn: profiel LB_[24]

•Paarse lijn: profiel HT_[24]

•Voor een gegeven item:
• Lijn die « naar het midden van de cirkel nijgt »: Deze zorg is

minder frequent in deze groep vergeleken met het 
gemiddelde

• Lijn die « uitwijkt naar buiten »: Deze zorg wordt meer
gegeven in deze groep dan bij de gemiddelde patiënt

Afstand tussen de gekleurde lijn en het gemiddelde profiel ≈
Grootte van de verschillen



ZORGGROEPEN LB - MB – HB 
(ZORGPERIODES VAN 24H)

B200 Zorgen met betrekking tot de urinaire 

uitscheiding

B400 Zorgen met betrekking tot de fecale

uitscheiding

C100 Installatie / verplaatsen van de patiënt

D100 Zorgen bij voeding

F100 Hygiënische zorgen

V200 Wisselhoudingen (decubitus)



ZORGGROEPEN MT – HT 
(ZORGEPISODES VAN 24H)

G100 – G300 –

G400

Zorg voor het elektrolytenbalans

en het zuur-base evenwicht

H200 – N200 Geneesmiddelen via de IV weg

Aantal toegangspoorten

I100 Opvolgen van neurologische

functies

K100 – K200 –

K300

Zorgen voor ademhaling

N400 Arteriële bloedafnames

V400 Parameters : continue monitoring



VINGERAFDRUKKEN LB, MB, HB, MT, HT – ZORGEPISODES VAN 24H



VINGERAFDRUKKEN LB, MB, HB, MT, HT 
TIJDSGROEPEN : [7-11[, [11-15[ & [15-24[



VINGERAFDRUKKEN LB, MB, HB, MT, HT 
TIJDSGROEPEN : [0-3[ & [3-7[



RANG VAN DE NRG BINNEN DE ZORGGROEP

Rangschikken van de NRG’s binnen de zorggroepen (voor een gegeven
tijdsgroep) « Algemene zorgzwaarte » op niveau van zowel tijd als

competentie

In de praktijk: Classificeren van de NRG’s op 

basis van hun mediane tijds-competentie punten

Mediane TOT_POINTS = 100 per definitie

TOT_POINTS – van alle zorgperiodes



TIJDS-COMPETENTIE PUNTEN PER TIJDSGROEP EN PER ZORGGROEP - VOORBEELDEN

Low Basic – 11tot15h High Technical – 24h



FINALE LABEL VAN EEN NRG

- Care Group:  HT, MT, HB, MB of LB

- Rang van de NRG binnen de zorggroep

- Tijdsgroep

- Score (010) op domein2 (techniciteit van de zorgen) 

- Score (010) op domein 1 (Intensiteit van de basiszorgen)

Voorbeelden:

Een High Technical NRG met de laagste « tijds-competentie » rang binnen de 

zorggroep « HT » van 24h. De techniciteitsscore is 7/10 en de zwaarte van de 

basiszorgen is een 7/10. 

Een Medium Basic NRG met derde-laagste « tijds-competentie » rang binnen de 

zorggroep « MB » van episodes tussen 3h en 7h. De techniciteitsscore is 1/10 en de 

zwaarte van basiszorgen is 3/10.



IN DE PRAKTIJK!

Welk soort patiënt verwachten we in label HB8_[24]_1_9?



IN DE PRAKTIJK!
Welk soort patiënt verwachten we in label HB8_[24]_1_9?



IN DE PRAKTIJK!

In de tijdsgroep 24h, in welke NRG’s verwachten we de bedindex CI?



IN DE PRAKTIJK!

In de tijdsgroep 24h, in welke NRG’s verwachten we de bedindex CI?



NRG’S VAN 24H PER ZORGGROEP



DYNAMISCHE FEEDBACKTOOL Demonstratie 


