VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions
Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)
Item

Ref.

Vraag

Antwoord

B***

3.613

Voor ons is het registreren van de activiteit bij een incontinente
patiënt nog steeds niet duidelijk.
Kan men B200-5/B400-3 registreren indien de patiënt
daadwerkelijk incontinent is maar de luier niet heeft moeten
vervangen (na controle) wegens 'droog'.

Hier zit inderdaad een interpretatieverschil op. Bij de volgende
versie zal dit worden weggewerkt.
Het is effectief de bedoeling dat er op zijn minst een verwisseling
van materiaal is tijdens de zorgperiode om dit te kunnen registreren

Uit de Nederlandstalige versie concluderen wij: B200-5/B400-3
enkel mogelijk indien de luier vervangen wordt. Is dit de juiste
conclusie?
Uit de Franstalige versie concluderen wij: B200-5/B400-3 ook
indien we enkel de luier gecontroleerd hebben. Is dit de juiste
conclusie?

B200

3.786

Indien er een blaassonde wordt geplaatst kunnen we dan een
score genereren op B200.2 en B300.1? Nadat de blaassonde
geplaatst werd, gebeuren er nog interventies aan de blaassonde.
Bij zorg aan een urinaire verblijfsonde staat letterlijk 'het
plaatsen/verwijderen van de blaassonde'.

Dit zijn niet-limitatieve voorbeelden van alle mogelijke activiteiten in
het kader van blaaszoonzorg. het is duidelijk dat na plaatsing of
vóór verwijdering van een katheter andere activiteiten worden
uitgevoerd en daarom in het patiëntendossier moeten worden
opgenomen

C100

3.833

Op materniteit / pediatrie zien wij in het dossier: "volledige hulp,
dragen kind".
Van … naar … staat niet genoteerd in het dossier (verandering
van meubilair).
Anderzijds zal de baby zeker gedragen worden door de vpk.
Mag dit gescoord worden als een C100 <3>.

In het kader van de VG-MZG registratie wordt niet gededuceerd.
Men beschouwt de uitvoering van een verpleegkundige activiteit als
effectief wanneer de activiteit werd gevalideerd in het dossier.
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C100

3.687

In de FAQ bundel wordt gesproken van ondersteuning bij
verandering van positie. Wat wordt bedoeld met verandering van
meubilair?
Voorbeeld; een zorgverlener veranderd de patiënt van positie in
bed (linker zijde) naar een positie in zithouding in bed. Kan dit
gescoord worden onder het item C100-2

Neen, dit kan niet gescoord worden. Er is geen verwisseling van
meubilair. De patiënt blijf in hetzelfde bed.

C100

3.783

Vanuit de FAQ heb ik begrepen dat het item C100 enkel kan
gescoord worden bij verandering van meubilair. Maar dit spreekt
de definitie vanuit het handboek toch tegen?

Om het item C100 te kunnen registreren moet er steeds sprake zijn
van een positie verandering -> verplaatsing van meubilair.

In de definitie staat echter installatie en /of verplaatsing waarbij de
patiënt van positie en / of plaats wisselt. Dus een verplaatsing of
plaatswissel is eigenlijk geen vereiste (OF).
Hoe zien jullie dan een installatie ZONDER verplaatsing en met
enkel positieverandering?

De door u omschreven zorg kan niet geregistreerd worden in de
context van de codeerhandleiding 2.0.

Voorbeeld van installatie zonder verplaatsing met
positieverandering zonder plaatswissel:
' Patiënt helpt bij positieverandering zonder plaatswissel in bed
van liggende naar zittende houding met hulpmiddel papegaaistok:
hoe wordt dit gecodeerd?
CQ

3.759

Kunnen de verpleegkundige interventies die uitgevoerd zijn door
een interim verpleegkundige geregistreerd worden?

De verpleegkundige interventies die moeten geregistreerd worden,
zijn gedefinieerd en afgebakend binnen de codeerhandleiding. Ze
moeten uitgevoerd worden door zorgverleners die permanent of
tijdelijk (echte mobiele equipe, medewerkers van een andere
verpleegeenheid, verpleegkundige die een vervanging doet,
studenten onder de verantwoordelijkheid van een zorgverlener)
verbonden zijn aan de verpleegeenheid.
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CQ

3.629

In de voorbereiding van onze VG-MZG 2.0 implementatie hebben
we opgemerkt dat wij (voor versie 1.6) ook een aantal 'business
rules' geïmplementeerd hebben in ons codeerblad, bvb 'volledig
incompatibele' items en 'waarschijnlijk foute' items e.d.

Dit document moet in februari 2019 worden gepubliceerd.

Voor versie 1.6 was dit gebaseerd op onderstaand document
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpsh
ealth_theme_file/20120403_-_divg_items_compatibility_n__mzg_2010.pdf
Onze vraag is nu: is een gelijkaardig document voor versie 2.0 ook
al beschikbaar? Ik kan het in elk geval niet terugvinden op de site.
Voor de items die niet veranderen tussen 1.6 en 2.0 kunnen we de
regels wel overnemen, maar voor de nieuwe of volledig gewijzigde
items hebben we deze informatie natuurlijk niet.
Kan u ons hier verder mee helpen?
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CQ

3.686

Tot welke leeftijd is een kind een kind in de codeerhandleiding
2.0?
Bijvoorbeeld voor de items C100, D100 (4), F100 (4)

Er bestaan geen beperkingen wat betreft leeftijd in de
codeerhandleinding 2.0
De 'nood aan supervisie' bij de guiding items wordt bepaald door de
'zorgnood' van de patiënt. Ongeacht de leeftijd van het kind, als
deze nood heeft aan supervisie kan een guiding item geregistreerd
worden (als ook voldaan wordt aan de andere voorwaarden). Het
kind moet wél steeds instaat zijn om ZELFSTANDIG te eten en
drinken. Het al dan niet kunnen scoren van dit item hangt dus
steeds af van het ontwikkelingsniveau van het kind. Ook voor het
item C100 wordt dezelfde logica gebruikt, wanneer het kind
gedragen wordt naar de relax of kinderstoel, kan dit worden
gescoord (C100/3).

D100

3.823

Op pediatrie wordt er IV AB oplossing toegediend. Volgens mij kan
dit niet als TPN beschouwd worden. Kan volgens U AB oplossing
gescoord worden als D400.1?
AB oplossing = wordt enkel de oplossingen A en B toegediend
A= 500ml glucose 10% met Ca-gluconaat en MgSo4 +
redoxon + soluvit
B = 100 ml vaminolact + K-fosfaat + NaCl 20% + oligo
elementen
C = intralipid 20%

Dit item kan enkel geregistreerd worden indien én water én vetten
én proteïnen én glucose worden toegediend. Wanneer 1 van deze
elementen ontbreekt (vb. afwezigheid van component C in uw
voorbeeld) kan dit niet geregistreerd worden onder het item D400.

D100

3.821

Mag D100.1 tesamen gescoord worden met G100.2 indien aan
alle voorwaarden van de codeerhandleiding wordt voldaan?
Een voedingsbalans bijhouden is een opvolging van de
voedselinname gedurende elk voedingsmoment.

D100.1 kan gescoord worden indien aan alle controle voorwaarden
voldaan wordt. G100.2 kan enkel geregistreerd worden indien het
een balans betreft van alles wat de patiënt binnen de zorgperiode
gegeten én gedonken heeft. Dus ook buiten de klassieke
voedingsmomenten.
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E100

3.831

Bij het plaatsen van een infuus wordt een kind op pediatrie
afgeleid.
Kan dit gezien worden als een behandeling van pijn?

Het item E100 betreft het geheel van activiteiten met betrekking tot
een regelmatige en systematische opvolging van het symptoom bij
de patiënt én de eventuele zorgen en/of behandeling volgens een
verpleegplan, een procedure, een staand order of een medisch
voorschrift. In uw voorbeeld wordt aan geen van beide voorwaarden
voldaan.

E400

3.656

Een Valiumschema die toegediend wordt bij een pt met
alcoholabuse om de pt rustig te houden,kan dit gecoord worden bij
item E 400?

De door u omschreven casus betreft eerder de toediening van een
BDZ met als doel een kalmerend effect te bewerkstelligen en als
medicatie die de ontwenningsverschijnselen opvangt . Het betreft
dus geen bewuste ingeleide toestand van verminderd 'bewustzijn'

F100

3.691

Kunnen de hygiënische zorgen na een operatie gescoord worden
onder F100.

Dat kan, indien aan als aan alle voorwaarden wordt voldaan.
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F500

3.647

In mijn instelling wordt een procedure voor het beheer van de
mondzorg ontwikkeld, zoals gevraagd door de controle van item
F500. Een gevalideerde schaal werd gekozen om de toestand van
de mond te beoordelen. Deze schaal geeft een score volgens de
mond status, om te voldoen aan de definitie 'procedure' in de
vereisten van de codeerhandleiding, een behandeling of zorg zal
worden vergeleken met een score. De leden van de werkgroep
wilden echter graag dat er meer leesbaarheid was om kleuren en
definities toe te voegen aan de verschillende geëvalueerde status.
Ik legde hen uit dat het voor mij een wijziging van een
gevalideerde schaal was en dat we in dit geval niet terugkeren
meer in de definitie van de gevalideerde schaal?
Ze zijn ervan overtuigd dat ik mijn opmerkingen overdrijf ... Dan
accepteer ik hun voorstellen of moet ik op mijn posities blijven?

In de codeerhandleiding staat toch niet dat de mond status moet geevalueerd worden volgens een gevalideerde schaal.
Enkel de procedure moet aanwezig zijn.

G300

3.650

Graag wat meer uitleg wat betreft : 'interpretatie' -> G300

In het dossier moet duidelijk te zien zijn dat de waarden van de
glycemie door een verpleegkundige geïnterpreteerd werden. Er
mogen niet louter cijfers terug te vinden zijn. Bij een te lage waarde
moet bijvoorbeeld aangeduid worden dat deze te laag is. Op de
opleidingsdag werd hiervan een voorbeeld gegeven.

G300

3.693

In het kader van een hypoglycemie, als er een procedure
aanwezig is die stelt dat een boterham moet gegeten worden bij
een hypo, is dit ok om G300 te valideren?

De procedure moet aangeven wat te doen in het geval van
abnormale bloedglucosespiegels, ongeacht de methode waarop
deze behandelend wordt. In de definitie kunt u terug vinden dat de
zorgen moeten toegedient worden volgens een verpleegplan, een
procedure, een staand order of een meedisch voorschrift: het
toedienen van een tussenmaaltijd,....
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H200

3.830

Een patiënt krijgt via IV glucose 5% en glucose 10% toegediend.
Wordt dit beschouwd als 2 verschillende geneesmiddelen?
Wat scoren H200<1> of H200<2>

Een geneesmiddel met een bepaalde merknaam, generische naam
of een actief bestanddeel telt als een enkele toediening. glucose 5%
en glucose 10% hebben hetzelfde actieve bestanddeel en kunnen
bijgevolg maar 1 keer geregistreerd worden

H200

3.784

a.Indien er bij een patiënt NaCL0,9% wordt toegediend en ook
nog NaCL20% beschouwen jullie dit dan als 1 produkt of 2?
Indien bij een patiënt glucose 5% wordt toegediend en ook nog
glucose 30% beschouwen jullie dit dan als 1 produkt of 2?
Voorbeeld: in ons medicatiepakket werd bij een patiënt op
15/03/2018 het volgende toegediend (alles werd ingevuld cfr de
VG MZG richtlijnen)
IV 1000 ML Glucose 5% + 4 G NaCl 20% toegediend om 15u
IV AMOXICLAV SANDOZ | 1G/200MG | INJ (80961) in 100
ML NaCl 0,9% toegediend om 8u en 16u
IV GLUCOSE 30% STEROP | 3 G | INJ 10 ML (1144030)
toegediend om 9u
Welke score geven jullie aan H200?

Een geneesmiddel met een bepaalde merknaam, generische naam
of een actief bestanddeel telt als een enkele toediening. NaCl 0.9.%
en NaCl 20% hebben hetzelfde actieve bestanddeel en kunnen
bijgevolg maar 1 keer geregistreerd worden. Dezelfde redenering is
van toepassing voor Glucose 5% & Glucose 30%.

Kan een unigyn spoeling onder dit item gescoord worden na een
ingreep? (spoeling met isobetadine)

Unigyn(r) lijkt te voldoen aan de definitievoorwaarden van een
geneesmiddel volgens de wet van 25 maart 1964 in de
geneesmiddelen. "..als hebbende therapeutische of profylactische
eigenschappen....".

H500

3.619

In de door u omschreven casus wordt volgende score gegeneerd: 3
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I100

3.814

De WAPA schaal (wakker - aanspreekbaar - pijngevoelig - Areactie) is een vereenvoudigde versie van de Glasgow coma
schaal.
Voldoet deze schaal aan de voorwaarden om I100 te scoren?

Het is de verantwoordelijkheid van de instelling om te informeren
naar de geldigheid van de gebruikte schalen en om verwijzingen en
gebruiksaanwijzingen te verstrekken.

K***

3.727

Ik vraag mij af welke score BPAP en CPAP krijgt: is dit K200 (1)
en K300 (1) ?

Niet-invasieve kunstmatige ventilatie zoals BIPAP en CPAP worden
gescoord door de combinatie van K200 en K300/1.
Afhankelijk welk matereriaal wordt gebruikt kan de
scoremogelijkheid voor K200 variëren. Als de therapie bijvoorbeeld
via een masker wordt toegepast krijgt men een score K200/1. Als
de therapie wordt toegepast via een endotracheale tube is dit
K200/2.

K***

3.726

Als gebruik wordt gemaakt van een optiflow of high flow systeem
voor het verbeteren van de ademhaling/ventilatie (bv. op
pediatrie)?

Als aan alle voorwaarden is voldaan, kan een K200 / 1 worden
geregistreerd omdat het de toediening van zuurstof met een
neusbril is.

K***

3.714

Kan het gebruik van een Optiflow onder deze items gescoord
worden ?

Als aan alle voorwaarden is voldaan, kan een K200 / 1 worden
geregistreerd omdat het de toediening van zuurstof met een
neusbril is.

L***

3.630

Wij zijn op dit moment bezig met een elektronisch dossier. Voor
wondzorg vragen we een foto te maken van de wonde om op deze
manier een visuele opvolging te geven van de wondzorg. Is het
dan ook nog nodig om een klinische beschrijving weer te geven
van de wonde of zegt de foto genoeg?

????
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L***

3.762

Voor de items m.b.t. wondzorg, vraagt U een initiële omschrijving
van de wonde alvorens één van de L-items gescoord kan worden.
Indien er een foto zou genomen worden van de wonde, direct na
de ingreep, voldoet dit dan aan de voorwaarde van een initiële
wondomschrijving?
Of moet er nog een wondomschrijving schriftelijk genoteerd
worden? Zo ja, volledige bijkomende omschrijving of slechts die
elementen die niet duidelijk uit de foto blijken?

De 'omschrijving' van de wonde in het dossier van de patiënt moet
het mogelijk maken voor de verpleegkundige om de genezing/het
ontwikkelingsproces van wonde systematisch op te volgen. Als het
via een foto mogelijk is om al deze informatie (omschrijving,
lokalisatie, grootte, kleur, eventueel aanwezig materiaal,..)
systematisch op te documenteren is dit mogelijk. Uiteraard onder
de voorwaarde dat voldaan wordt aan alle bovenstaande elementen
& aan de andere controle voorwaarden.

L***

3.815

Voor complexe wonden werken we meer en meer met foto's om
de evolutie van de wonde te documenteren. Deze foto's zijn ook in
het elektronisch dossier aanwezig

Dit hangt af van de "omstandigheden" waarin deze foto wordt
opgenomen in het dossier, Het moet steeds mogelijk zijn om alle
elementen die nodig zijn voor een volledige omschrijving van de
wonde op te kunnen maken uit het dossier (de localisatie van de
wonde, de grootte,...). Als aan alle controle voorwaarden voldaan
wordt, lijkt dit echter wel een mogelijkheid.

Kunnen foto's gebruikt worden als staving voor de observatie en
de klinische beschrijving van de wonde?
De acties worden wel nog beschreven
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L***

3.772

"Ik heb een vraag voor u:De manier van het tellen van wonden is
aangepast met manual 2.0, we tellen wonden en niet langer de
gebieden.Wanneer u te maken krijgt met een orthopedische
wond van PTH of PTG, verklaart u een wond en een mogelijke
drain, het is eenvoudig en eerlijk.Wanneer er meerdere wonden
zijn voor procedures zoals trapsgewijze ligaturen voor spataderen
of plastische chirurgie door middel van liposuctie, is het
vervelender om te beschrijven, kunnen we de notie van gebied dat
er in het handboek 1.6 was niet behouden door het aantal wonden
per gebied te tellen dat een manier zou zijn om de situatie van de
wonden te beschrijven. Dit zou in een procedure zijn.Bij voorbaat
dank voor de aandacht en goede opvolging van mijn verzoek.

Het is niet mogelijk om twee verschillende scoremodi te gebruiken
binnen hetzelfde item.Uw opmerking wordt meegenomen om te
bekijken bij een eventuele volgende verbetering van de
codeerhandleiding.

L100

3.770

Kan men de opvolging van een cataractoperatie (openen van
verband voor druppels) scoren onder L100?

Enkel als een wondbeschrijving aanwezig is in het dossier.

L200

3.719

In het kader van de verzorging van wonden (L200) in het
gerelateerd aan een varices-ingreep. Kunt u bevestigen dat het
aantal verschillende wonden moet gecodeerd worden gelieerd aan
de interventie? Ze worden bijgevolg aanzien als onafhankelijke
wonden van dit type en als ze voldoen aan de
controlevoorwaarden moeten deze appart gecodeerd worden?

Het is niet de ingreep die automatisch het aantal verschillende
wonden genereerd. Het is de omschrijving van de wonden die het
onderscheiden van verschillende wonden toelaat.Het is de
omschrijving van de 'wonde' die primeert. Wanneer in het
verpleegkundig dossier een duidelijk onderscheid wordt gemaakt
tussen de verschillende 'wonden' kan voor elke wonde een
afzonderlijke score worden gegenereerd.

L500

3.725

Patiënten met flebitis aan de armen ' kan dit geregistreerd worden
als een dermatologische wonde? De armen worden dagelijks
ingewreven met bithiol®.

De ICD-10 code voor Phlebitis and thrombophlebitis is I80. Dit
voldoet dus niet aan de definitievoorwaarden voor dit item.
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M100

3.781

Geïntubriceerde patiënt met hyperthermie. Patiënt in bed en dus
onmogelijk om een bad te geven en daarom een coldpack,
gekoeld laken te gebruiken.... Kunnen we M100 registreren?

Geen van beide gevallen past binnen de definitie van dit item.

M100

3.639

a.Kan een Ranger bloedverwarmer gescoord worden onder M100?
b.Kan een criticool toestel in combinatie met cure wrap gescoord
worden onder M100?

a. Een 'Ranger blood and fluid warming system' lijkt aan de hand
van de informatie die ik terug vind te beantwoorden aan een
techniek voor extracorporele bloedverwarming en kan bijgevolg
gescoord worden onder M100/3.
b. Een CritiCool & CureWrap systeem lijkt op basis van de
informatie die ik terug vind te vallen onder de categorie van een
verwarmindsdeken en kan in dat geval gescoord worden onder
M100/1.
Is het mogelijk de correcte productinformatie door te sturen. Wat
doet het toestel precies? Voor welk doel wordt het gebruikt?

M100

3.663

Score 1: kan een verwarmde kamer tot 37°C ikv reïmplantatie van
een vinger(s) gescoord worden onder dit item?
Score 1 : Hiloterm (koud masker) die gebruikt wordt na MKA
chirurgie, kan dit gescoord worden?
Score 1 : Bear Hugger thv de borstkas na reconstructieve
chirurgie, kan dit hieronder gescoord worden?
Score 3 :Cooling hersenen bij prematuren ter preventie van
hersenbeschadiging, kan dit gescoord worden?

vb 1. Verwarmde kamer -> valt niet onder de voorwaarden van dit
item en kan op dit moment niet gescoord worden.
vb 2. Koud masker -> kan niet gescoord worden want dit voorbeeld
is op dit moment niet opgenomen in de exhausitieve lijst van
toegelaten activiteiten.
vb 3. Bear hugger -> kan gescoord worden want staat opgenomen
in de exhaustieve lijst van toegelaten activiteiten (=forced-air
verwarmingsdeken)
vb 4 Cooling hersennen. Welk toestel wordt hiervoor gebruikt?
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Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)
Item

Ref.

Vraag

Antwoord

M100

3.840

Het koelsysteem "criticool" (deken) : OK om M100 te registreren
zelfs als het soms wordt gebruikt om een verlaging van de
centrale temperatuur in hypothermiebehandelingen te garanderen.
Doel van de M100 = normothermy of meer?
Vb.: streven naar hypothermie.

We hebben het hier over thermoregulatie, dit betekent dat een
patiënt moet worden verwarmd of gekoeld. zodra aan alle
voorwaarden voor definitie en controle is voldaan, kan dit item
worden gescoord.

M100

3.773

Een kind met hyperthermie op de intensive care. Om de
temperatuur te verlagen, worden coldpacks aangebracht (de
conditie van het kind maakt het niet mogelijk om een bad te geven,
""koude"" baden worden steeds meer ontmoedigd) en de
temperatuur wordt centraal genomen. We hebben alle
scorecontroles.Kunnen we een M100/1 scoren?

Deze koelmethode wordt momenteel niet opgenomen in e
exhausitve lijst binnen de definitie en kan bijgevolg niet
geregistreerd worden. We nemen uw opmerking mee naar een
volgende herwerking.

N100

3.765

- Toediening van autologe hematopoietische stamcellen
- Toediening van allogene hematopoietische stamcellen
- De toediening van allogene lymfocyten

Deze 3 stoffen komen niet overeen met de limitatieve lijst onder
N100, dus moeten ze onder H200 geregistreerd worden als aan alle
voorwaarden is voldaan.

N100

3.749

In het handboek staat er bij scoremogelijkheden van item N100 :
het 'aantal' zakjes en op de Powerpoint staat er 'aantal
verschillende' zakjes -> wat is nu de scoremogelijkheid?

Het is dezelfde scoremogelijkheid in beide geval : het aantal
toegediende zakjes.

N100

3.807

Mogen multigam, octagam en gammaglobulines gescoord worden
bij N100? Deze producten worden bereid uit plasma en er dient
dezelfde opvolging te gebeuren als bij een bloedtoediening

Neen, deze stoffen staan niet in de limitatieve lijst onder N100 en
moeten daarom onder klasse H worden geregistreerd als aan alle
voorwaarden is voldaan.
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Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)
Item

Ref.

Vraag

Antwoord

N200

3.760

Kan een N200 gescoord worden als:
Op dag 1 perifeer infuus aanwezig is met alle correcte controle punten.
Er wordt een waakinfuus toegediend op dag 1
Op dag 2 loopt ditzelfde waakinfuus nog verder, maar geen enkele
andere toediening. Er is op dag 2 wel een toezicht met resultaat
van het infuus en paraaf.

Voor het scoren van dit item is het noodzakelijk dat er een activiteit
aanwezig is die verband houdt met de aanwezigheid van een
toegangspoort voor de toediening van medicatie . Dit kan oa de
toediening zijn van medicatie en/of de zorg aan het
insteekpunten/of .. met een nota van de resultaten in het dossier. In
het geval van uw casus kan, indien aan alle voorwaarden is
voldaan, een N200 worden geregistreerd.

Kan op dag 2 een N200 gescoord worden JA of NEE ?
N200

3.748

Betreffende de nodige software-aanpassingen EPD ter
voorbereiding opstart VG-MZG2.0 in juni graag een antwoord op
onderstaande vraag.
Stel in geval van een zorgperiode waarbij bij aanvang en op einde
van de zorgperiode perfusie aanwezig maar geen wisseling van
vocht, geen toediening medicatie maar enkel uitvoeren van een
verbandzorg thv de insteekplaats van het infuus.

De toegangspoort moet duidelijk geïdentificeerd te zijn tijdens de
zorgperiode waarin dit item geregistreerd wordt. In de context van
de perfusie, indien aan alle andere voorwaarden voldaan wordt, kan
het gebruik van deze toegangspoort gerechtvaardigd worden. De
verzorging met betrekking tot het verband die de toegangspoort
bedekt, indien duidelijk gedocumententeerd en gevalideerd in het
dossier, kan dit registreerd worden onder het item N200.

Kan in dit geval de verbandzorg thv de insteekpunt gezien worden
als een 'gebruikte toegangspoort' en het item N200 gescoord
worden.

N200

3.755

Mag een urinecatheter voor blaasspoeling ook bij N200 gescoord
worden?

Deze (toegangs)poort maakt geen deel uit van de exhaustive lijst
van mogelijke toegangspoorten die de registratie van N200 kan
rechtvaardigen.
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Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)
Item

Ref.

Vraag

Antwoord

N200

3.665

IV Slotje dat gespoeld wordt met Posiflush (NaCl 0,9%): Kan N200
gescoord worden?

In de definitievoorwaarden van dit item wordt het flushen van de
katheter omschreven als correcte activiteit voor het 'gebruik van
een toegangspoort'.

N300

3.612

Bij het item N300 en V500 is er een nieuwe opmerking
toegevoegd: "Het soort van analyse dat door het laboratorium
uitgevoerd wordt volstaat niet om het soort van staalafname van
weefsel/bloedafname te identificeren."

Beste,

Voor ons is het onduidelijk hoe we deze opmerking dienen te
interpreteren. Zouden jullie ons hierover wat verdere toelichting
kunnen verschaffen.

Voor het scoren van N300 moet in het (verpleegkundig) dossier
steeds terug te vinden zijn dat een veneus bloedstaal werd
afgenomen (controle voorwaarde: het type bloedstaal & het aantal
uitgevoerde bloedafname momenten). Bijkomend moet ook een link
terug te vinden zijn tussen het resultaat (controle voorwaarde: de
resultaten van elke analyse) en deze afgenomen bloedstaal.
Wat bedoeld wordt met de opmerking 'het soort van analyse dat
door het laboratorium uitgevoerd wordt volstaat niet om het soort
uitgevoerde bloedafname te identificeren.' Is dat het niet voldoende
is een labo resultaat terug te vinden waarop werd aangegeven dat
het een veneuze bloedstaal betrefte.
V500 volgt dezelfde logica.
Hopend u van dienst te zijn met dit antwoord,
De verpleegkundige auditeurs

N600

3.754

Cardioversie kan dit gescoord worden bij item N600?

De cardioversie valt niet onder de definitievoorwaarden (zie
opmerking defibrillatie van een patiënt wordt niet gezien als een
elektrische externe cardiocirculatoire ondersteuning). Bijkomend
zal deze zorg waarschijnlijk niet plaats vinden op de
verpleegafdeling zelf maar eerder in een onderzoeksruimte waar
geen registratie van de VG-MZG plaats vindt.
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Item

Ref.

Vraag

Antwoord

R100

3.731

Wanneer er 'geen bijzonderheden te weerhouden' zijn, moet dit op
papier/in het elektronisch genoteerd worden?

Voor het scoren van het item R100 moet steeds voldaan worden
aan alle controle voorwaarden. Ook 'de resultaten en de evaluatie'.
Alle elementen moeten terug te vinden zijn in het dossier.

R100

3.626

"Doelstelling : - rusteloosheid
Gegevens: - de patiënt zegt dat hij niet kan slapen omdat hij
bang is voor het verloop van de ingreep - schreeuwt dat hij bang is
voor de volgende dag Acties - luisteren naar de angsten - de
aard van de interventie toelichten
- geruststellen
- informatie geven - medicatie 1co Loramet
Resultaten- slaapt tot 6h"

Als aan alle voorwaarden voldaan is, lijkt deze casus te
beantwoorden aan de definitie vereisten van het item.

R100

3.627

Doelstelling :
-OverlijdenGegevens:-- Gehospitaliseerd voor zorgen rond het
einde van het leven - de arts stelt het overleiden van de patiënt
vast om 10 uur- Een meisje aanwezig is erg van streek omdat
ze niet dacht dat het zo snel ging gebeuren - Ze huilt en drukt de
wens uit om aanwezig te zijn bij de lijktooiacties :
- naar de gevoelens luisteren
- de keuze respecteren om haar te laten deelnemen aan de
lijktooi- aanbieden om iemand anders naar haar te laten bellen
- voorstel tot begeleiding door een psycholoogRésultats:
-Ze bedankt ons en zegt dat het haar veel gerustgesteld heeft Ze neemt kennis van het telefoonnumer en zegt niet te zullen
aarzelen om contact op te nemen.

VG-MZG registratie kan enkel plaats vinden tijdens het verblijf van
een patiënt op de verpleegafdeling en daarom ook maar tot zijn
overlijden. Op het moment van overlijden wordt ook het dossier van
de patiënt afgesloten. De door u omschreven situatie kan daarom
niet geregistreerd worden. Ondersteuning van de significante
naaste tijdens de laatste fases van het leven van de patiënt echter
wel,
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Item

Ref.

Vraag

Antwoord

S***

3.839

Is een infiltratie een ingreep? Wat scoren? S100 of S200 of niets

Een infiltratie is geen chirurgische interventie en staat niet in de lijst
van toegelaten onderzoeken.

S100

3.836

Moet de educatie over een specifiek onderwerp (bvb borstvoeding,
zelfsondage, stoma educatie) gaan?
Of mag je ook een educatieplan voor een specifieke
patiëntenpopulatie hebben met melding van diverse
educatierubrieken?
Bvb educatie chirurgische patiënt met volgende rubrieken:
voeding, mobiliteit, hygiënische verzorging met verband,
ontslagmedicatie.

Het is moeilijk om te antwoorden op deze vraag zonder voorbeeld.
Het educatieplan moet steeds bestaan uit een overzicht van de
kennis, de gewoonten en de vaardigheden van de patiënt, de
problemen, de doelstellingen, de verwachte resultaten, de geplande
en de uitgevoerde verpleegkundige interventies en heeft als doel
het otelaten van het verwerven van kennis, capaciteiten of
vaardigheden. Het standaard educatieplan laat toe om het
probleem van een patiënt systematisch te beantwoorden. Voldoet
het aan deze vereisten? Per rubriek/onderwerp moet het dan ook
beantwoorden aan de voorwaarden. Te algemeen is niet goed.

V300V400

3.680

Kan op algemene diensten ook een continue monitoring van de
parameters worden gescoord indien bijvoorbeeld 3 waarden
weergegeven zijn waar elke 2h een temperatuurcontrole (gewone
thermometer) werd gedaan door de verpleegkundige?
Vb T 0: 36
T+2: 36/1
T+4: 36

Voor het scoren van het item V400 moet de parameter steeds
voldoen aan de voorwaarde 'door een toestel dat continu de
parameters meet en weergeeft'. Een 'gewone' thermometer valt niet
onder deze categorie. Indien niet aan alle voorwaarden voldaan
werd om het item V400 te registreren, dan mogen gemeten
parameters onder dit item geregistreerd worden.
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Item

Ref.

Vraag

Antwoord

V300V400

3.614

Beste

Eerst en vooral wijzen wij u er graag op dat het item V300 de
discontinue meting van parameters betreft en niet zoals u vermeld
die continue meting.
Bijkomend wordt het onderscheid tussen een continue (V400) en
een discontinue (V300) meting gemaakt door enkele voorwaarden
die u steeds kunt terug vinden in de controle voorwaarden.

Hoe wordt een bloeddruk gescoord welke continue genomen
wordt a.d.h.v. een manchet?
Hoe scoren met de nieuwe codeerregels 2.0?
V300 - continue monitoring of V400 - discontinue monitoring.
Tot op heden beschouwden we dit als een discontinue parameter.
Continue werd een bloeddruk enkel gescoord bij een invasieve
arteriële drukmeting.

Parameters en waarden met:
-Minimum 3 waarden per parameter: (in cijfers of als grafiek)
neergeschreven en gevalideerd door een verpleegkundige of
geregistreerd in het elektronisch dossier met elektronische validatie
of een print-out gevalideerd door de verpleegkundige die de meting
uitvoerde
-Een maximaal interval van 3 uren tussen 2 waarden van dezelfde
parameter.
Bijkomend moet in het dossier een onderscheid gemaakt worden
tussen parameters die op een continue wijze gevolgd worden en de
parameters die op discontinue wijze gevolgd worden.
Continue monitroing gebeurt door een toestel dat continu de
parameters meet en weergeeft.
Het opvolgen van de bloeddruk via een 'monitor' waarbij de
machette zich met regelematige intervallen 'opblaast' om de
bloeddruk te meten wordt vanaf de codeerhandleiding 2.0 ook
beschouwd als continue parameter (indien aan de
controlevoorwaarden voldaan wordt). In het dossier moet steeds
duidelijk aangegeven worden dat dit de opvolging van de bloeddruk
via een monitor betreft. (bijvoorbeeld door het toevoegen van het
woord 'continu' in het dossier).
Daarintegen kan de opvolging van de bloeddruk met een 'manuele'

FAQ - 2.0 - Februari 2019 - De FAQ vullen of specifieren de informatie die in een versie van de codeerhandleiding staan, maar vervangen deze niet ! Ze moeten altijd worden geinterpreteerd in de
context van de volledige beschrijving van het item.

17

VG-MZG 2.0/1 - frequently asked questions
Opgeloste vragen vanaf 01/01/2000 tot en met 05-02-19 (63 vragen)
Item

Ref.

Vraag

Antwoord
bloeddrukmeter via machette nooit als continu worden beschouwd
aangezien er hier geen sprake is van een toestel dat continu de
parameters meet een weergeeft.

V400

3.796

foetale monitoring, kan dit hieronder nog gescoord worden?

Het uitvoeren van foetale monitoring wordt nu geregistreerd onder
het item W200.

V400

3.742

Na een discussie tijdens de oefeningen, werd het volgende
voorbeeld gebruikt om een V400 te bevestigen. het meten van de
temperatuur met een conventionele thermometer ten minste drie
keer met een maximale afwijking van 3 uur tussen de metingen,
kan worden geteld als V400? Het leek mij dat de aanwezigheid
van een apparaat (monitoring) nodig was om deze score te
valideren.

Er moet steeds sprake zijn van 'een toestel dat continu de
parameters meet en weergeeft' (zie definite) . Als de thermometer
verbonden is met dergelijk toestel kan dit geregistreerd worden,
anders niet.

V400

3.738

Een kleine vraag over de central temperatuur. Is de centrale
lichaamstempratuur de welke gemeten wordt met bijvoorbeeld een
thermometer in het oor of anaal, of eender welke sonde, swan
ganz bijvoorbeeld correct?

Het meten van de centrale lichaamstemperatuur kan geregistreerd
worden onder dit item, Een mogelijke methode is inderdaad via de
swan ganz katheter.
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V400

3.756

Tijdens de praktische training van deze 27/02 (VG-MZG 2.0) werd
naar voren gebracht dat het nemen van parameters zonder
specifieke apparatuur die het mogelijk maakt om de parameters
op een continue manier te meten niettemin scorer zou kunnen zijn
in V400 als men alle controles zou vinden. Voorbeeld geciteerd?
temperatuur met conventionele thermometer.
Hoe is de situatie precies?
Indien dit het geval is, moet dan nog steeds worden aangegeven
dat de parameter continu of discontinu wordt gemeten, indien de
controles continue modus"" rechtvaardigen, en dat dit voorrang
heeft op de discontinue indien twee dezelfde parameters continu
en discontinu in dezelfde zorgperiode worden genomen.

Voor het scoren van het item V400 moet de parameter steeds
voldoen aan de voorwaarde 'door een toestel dat continu de
parameters meet en weergeeft'. Een 'gewone' thermometer valt niet
onder deze categorie. Indien niet aan alle voorwaarden voldaan
werd om het item V400 te registreren, dan mogen gemeten
parameters onder dit item geregistreerd worden.

V500

3.837

Wat scoor je als je een MRSA staal hebt afgenomen ter hoogte
van neus, keel,wonde?
Afnames staan apart vermeld in het dossier en resultaten worden
elektronisch aangeleverd door het labo, hetzij in 1 rapport of
rapport per staalafname

Als elke staal duidelijk afzonderlijk werd geïdentificeerd en de
resultaten per staal afzonderlijk worden verstrekt, kan elke
staalafname afzonderlijk worden gescoord.

V700

3.782

In de context van een geïntubeerde patiënt op intensieve zorgen
gebruikt men beschermingsmaatregelen (polsbanden), gezien de
context (bedlegerig, geïntubeerd, verschillende toestellen,..), Kan
het item V700 gescoord worden? Schaal??

Het desoriëntatieprobleem dient steeds geëvalueerd te worden aan
de hand van een gevalideerd meetinstrument.
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V700

3.724

Op intensieve zorgen worden beademde patiënten soms gefixeerd
omdat ze verward zijn en hun beademingstube zouden uittrekken,
kan dit gescoord worden bij V700 (1 of 2), als aan alle andere
voorwaarden voldaan wordt?

Het item V700/2 kan geregistreerd worden wanneer aan alle
controlevoorwaarden voldaan wordt. In dit geval:
1) Desoriëntatieprobleem geëvalueerd aan de hand van een
gevalideerd meetinstrument 2) Procedure van de toe te passen
beschermingsmaatregelne 3) Een observatie van de evolutie in
verband met de desoriëntatie per verpleegkundige zorgperiode 4)
Begin- en einduur van elke fixatie 5) De evaluatie van de genomen
fixatiemaatregelen één keer per verpleegkundige zorgperiode.
Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, kan dit geregistreerd
worden.

W100

3.845

Bij scoremogelijkheid staat : "aantal uitgevoerde activiteiten" en
niet "aantal verschillende uitgevoerde activiteiten".
Voor ons wilt dit dan zeggen dat we het aantal activiteiten kunnen
optellen. Bijvoorbeeld: 2 massages + 1x zitbal + 1x bad + 3
wisselhoudingen = dit geeft een totaal van 7
Nochtans kunnen wij in XDE geen hogere score invullen dan "4",
anders krijgen wij bij het opslagen hiervan volgende foutmelding:
"W100: waarde van de score onmogelijk boven de 4"

Het woord "verschillende" ontbreekt inderdaad in de
Nederlandstalige versie.

Ofwel moet de handleiding aangepast worden en moet er het
woordje "verschillende" activiteiten bijkomend genoteerd worden
(zoals dit gedaan werd onder W200), ofwel moet XDE aangepast
worden zodat er wel een hoger cijfer dan 4 ingegeven kan worden.
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W200

3.834

De 13 verschillende parameters die in de codeerhandleiding 2.0
genoteerd staan is foetale monitoring blijkbaar weggevallen, in
vergelijking met de CH 1.6. De parameter cerebrale oxymetrie
werd aan de lijst toegevoegd.
Klopt dit?

Het uitvoeren van foetale monitoring wordt nu geregistreerd onder
het item W200.

Z100

3.804

Indien aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan wordt, mag
het afnemen van onderstaande screenings door een
verpleegkundige die verbonden is aan de verpleegafdeling dan
gescoord worden onder het item Z100:
-GRP (geriatrisch risico profiel)
-BMI
-Apgar score
-Latches score

Het is de verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen om het nodige
onderzoek te doen om de geldigheid van deze schalen te
verzekeren en om referenties en instructies voor het gebruik ervan
te verschaffen.

Z200

3.758

Kan hulp bij een invasieve medische handeling die wordt
gedelegeerd (intubatie) aan een gespecialiseerde verpleegkundige
worden geregistreerd door een niet gespecialiseerde
verpleegkundige?

Een niet delegeerbare medische handeling is een handeling die een
arts persoonlijk moet uitvoeren en die hij niet kan delegeren aan
een verpleegkundige of een gespecialiseerde verpleegkundige. In
de casus die u omschrijft staat vermeld dat de handeling KAN
gedelegeerd worden. Dit wil zeggen dat deze handeling dus niet
kan geregistreerd worden onder Z200.

Z200

3.757

Kan hulp bij het intrekken van een niet-delegeerbare invasieve
handeling worden gescoord?

Het is niet duidelijk welke zorg hier wordt omschreven. Indien de
door u omschreven zorg voldoet aan de definitie vereisten en de
controle voorwaarden kan dit geregistreerd worden.
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