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Mevrouw, Mijnheer, Dokter, 

 
 

Via deze rondzendbrief wensen we u te herinneren aan de deadlines voor het indienen van 
de MPG2020: u dient, zoals we in september 2020 laten weten hebben, de MPG voor zowel 
het eerste als tweede semester 2020 ter beschikking van de FOD te stellen tegen uiterlijk 
eind maart 2021. Sinds 3 februari 2021 is het mogelijk de gegevens voor elke nieuwe 
zending zonder fouten met severity 1 ook effectief te finaliseren. Voorbereidingen voor 
het indienen van de MPG 2020 konden uiteraard reeds langer. We stellen vast dat velen 
onder jullie reeds enige tijd bezig zijn aan de voorbereidingen m.b.t. MPG 2020 waarvoor 
onze oprechte dank. 
 
Ter herinnering: 
 

- Zoals we in onze rondzendbrief van 27/08/2020 met referentie DBI/OMZ-CIR/n.12_20 
gemeld hebben, is er  beslist om vanaf het registratiejaar 2020 een MPG light-versie op 
te vragen. Deze ‘light’ versie zal van kracht blijven tot de uitvoering van interfederale 
afspraken over een nieuw systeem voor zorgverstrekking voor de psychiatrische 
ziekenhuizen (PZ) en de psychiatrische afdelingen in de algemene ziekenhuizen (PAAZ). 

- Uiteraard hebt u de mogelijkheid om de MPG volledig, zoals van toepassing voor de MPG 
2019, te blijven registeren en ben u niet verplicht om de  registratie te beperken tot de 
light versie. Alle ingevulde velden moeten uiteraard voldoen aan alle controles die van 
toepassing waren voor de MPG 2019.  

- Voor MPG 2020 is het registreren van de hoofddiagnose voor de assen 1, 2 en 3 in het 
bestand MA niet verplicht. Vanaf MPG 2021 vervalt dit en is het registeren van deze 
hoofddiagnoses in het bestand MA terug verplicht.  
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De dienst Data en Beleidsinformatie staat steeds ter uwer beschikking voor vragen of 
bijkomende informatie. U kunt hiervoor terecht bij Eveline Depuijdt, teamlead 
Datamanagement (eveline.depuijdt@health.fgov.be), of bij één van haar medewerkers via 
onze generieke mailbox (info.rpmpg@health.fgov.be). 

 
 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 
Tom Van Renterghem 

Diensthoofd Data & Beleidsinformatie 
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