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VOORWOORD
Aan de hand van dit document wordt de opbouw van en het gebruik van het NRGnew model
uitgebreid voorgesteld. Zoals de naam doet vermoeden, is het NRGnew model de opvolger van
het originele NRG model. Hoewel de einddoelen van het originele NRG model en het NRGnew
model exact dezelfde zijn (het indelen van zorgperiodes in homogene groepen), zijn de gebruikte
methodes verschillend. Een kennis van het originele NRG model is daarom ook niet noodzakelijk
voor het begrijpen van NRGnew model.
In hoofdstuk 1 van deze handleiding wordt de methodologie van NRGnew uitgebreid omschreven.
De methodologie rond de opbouw van het model is opgesplitst in twee delen. In het eerste deel
wordt omschreven hoe de NRG’s gevormd worden, in het tweede deel wordt het idee achter de
naamgeving van de groepen besproken. In hoofdstuk 2 van deze handleiding kunt u meer
informatie terug vinden over het gebruik van het NRG model in de financiering. Ook wordt de
methodologie rond het identificeren van intensieve zorgperiodes hier uiteen gedaan. Deze
opdeling is logisch aangezien de financiering maar een enkele toepassing is van het NRGnew
model, maar niet de enige. De constructie van het eerste deel van het NRGnew model was dan
ook onafhankelijk van het later gebruik in de financiering.
In deze handleiding wordt ter aanvulling van de omschreven methodologie regelmatig aan de
hand van blauwe kaders "bijkomende technische informatie" gegeven. Deze informatie kan van
interesse zijn voor de expert die vergaande kennis van het model wenst te verwerven maar het
begrip van deze informatie is niet noodzakelijk om de inhoud van het model te begrijpen. Daar
deze informatie zeer technisch is, wordt aan de lezer aangeraden om bij een eerste kennismaking
deze informatie over te slaan.
Na het stukje theorie volgt een uitgebreide klinische casus. Aan de hand van deze casus worden
de verschillende concepten en ideeën van NRGnew aan de praktijk getoetst. Er wordt in de
klinische casus stilgestaan bij de interpretatie van de NRG’s en de klinische gegevens
(vingerafdrukken). Deze casus wordt opgebouwd aan de hand van een traject van een willekeurig
geselecteerde patiënt.
De eerste appendix omvat een verklarende woordenlijst waar de terminologie gebruikt in deze
handleiding wordt uitgelegd. De tweede appendix bevat een tabel met de Delphi punten die
worden gebruikt in NRGnew. Deze punten zijn aangepast naar het gebruik van codeerhandleiding
2.0. In de derde bijlage worden de drie gebruikte statistische methodes (PCA, k-means en Bayes)
uitgelegd en geïnterpreteerd aan de hand van een aantal kleine voorbeelden. Deze bijlage is
bedoelt voor niet-experts. In de laatste en vierde bijlage wordt een overzicht gegeven van de items
die kunnen geregistreerd worden in de huidige codeerhandleiding 2.0.
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1.1 INLEIDING
Het Nursing Related Groups of NRG model is een groeperingsmodel dat op basis van de VG-MZG
gegevens verpleegkundige zorgen indeelt in groepen. Elke NRG vertegenwoordigt een verzameling
van zorgperiodes waarin gelijkaardige zorgen werden geregistreerd bij de patiënt.
Dit model werd geconstrueerd aan de hand van de VG-MZG gegevens gebaseerd op de
codeerhandleiding VG-MZG officiële versie 2.0. De data die werd gebruikt om deze methode te
ontwikkelen, zijn de VG-MZG gegevens van de registratiejaren 2015, 2016 en 2017.
De statistische opbouw van het model kan als volgt worden geschematiseerd, gedetailleerde
informatie wordt besproken in de volgende hoofdstukken:

I.

Voorbereiden van de gegevens

Selecteren van de relevante zorgperiodes
• Creatie van de tijdsgroepen

II.

Gebruik van de items
• Codeerhandleiding 2.0
• Niet discriminerende items
schrappen
• Categorische items dichotomiseren /
Frequentie items plafonneren

Opbouw van het NRG-model – statistische methodologie
Principale Componenten Analyse (PCA) op basis van de verpleegkundige items
Clustering -> NRGs

III.

Labelen van de NRGs

Score van techniciteit /
basiszorg

Definiëren van “Care Groups”
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Creatie rangen op basis van
punten tijd-competentie

Hoofdstuk 1: het NRGnew model

1. HET NRGNEW MODEL

1.2 OPBOUW VAN HET MODEL
NRG’s worden bepaald op het niveau van de zorgperiode. De zorgnood van een patiënt evolueert
immers doorheen zijn verblijf in het ziekenhuis. Door aan de set van verpleegkundige gegevens
per zorgperiode een NRG toe te kennen, wordt rekening gehouden met de variabiliteit van de
verpleegkundige zorg doorheen het verblijf van de patiënt.
Een zorgperiode of zorgepisode wordt gedefinieerd als:
•
•

Een zorgperiode is een observatie die begint ofwel bij de start van de registratieperiode,
bij een transfer, of om middernacht.
Een zorgperiode is een observatie die eindigt ofwel bij het einde van de registratieperiode,
bij een transfer, of om middernacht.

1.2.1

VOORBEREIDING VAN DE GEGEVENS

1.2.1.1

SELECTEREN VAN DE RELEVANTE ZORGPERIODES

De gegevens die worden gebruikt bij de constructie van het model omvatten enkel de klassieke
ziekenhuisverblijven. Ziekenhuisverblijven zonder overnachting zijn dus niet opgenomen bij de
opbouw van het model.
Deze selectie gebeurt op basis van de facturatie gegevens (A2_HOSPTYPE_FAC). Gegevens met de
codes “C”, “D” & “U” zijn niet in het model opgenomen. Het is daarom mogelijk dat er enkele
zorgperiodes van het type DAY overblijven in de dataset indien deze anders werden gefactureerd.
Tabel 1 Selectie van de zorgperiodes op basis van A2_HOSPTYPE_FAC
A2_HOSP
TYPE_FAC

Omschrijving

Selectie

C

Chirurgische daghospitalisatie

Nee

D

Niet-chirurgische daghospitalisatie

Nee

U

Contact met spoedgevallendienst zonder forfait en zonder Nee
verpleegdagprijs, enkel ambulante spoed.

H

Klassieke hospitalisatie (Verpleegdagprijsverblijf)

Ja

90.9%

F

Langdurige verblijven, Eerste registratie

Ja

0.40%

M

Langdurige verblijven, Tussentijdse registratie

Ja

0.14%

L

Langdurige verblijven, Laatste registratie

Ja

0.11%

Ja

8.36%

N

Voorlopige registratie van de niet-beëindigde verblijven
waarvoor reeds verpleegkundige gegevens dienen
doorgestuurd te worden

3

%totaal

Tabel 2 Types ziekenhuisverblijven
CODE_UNIT Omschrijving

Selectie

% van
het
totaal

AKT

Verpleegeenheid met bedden A, K en T

Nee

URG

Gespecialiseerde spoedgevallendienst of eerste opvang

Nee

MOB

Verpleegeenheid met enkel personeel

Nee

DAYMIX

Fictieve verpleegeenheid voor daghospitalisatie

Nee

OUT

Fictieve verpleegeenheid voor tijdelijke afwezigheid (en Nee
geen tijdelijk transfer naar een ander ziekenhuis)

TRANS

Fictieve verpleegeenheid voor tijdelijke transfer naar een Nee
ander ziekenhuis

OPR

Operatiezaal (OK) en recovery (RE)

Enkel RE 1

4.01%

BRU

Brandwondencentrum

Ja

0.09%

DAY

Daghospitalisatie

Ja

0.35%

INT

Verpleegeenheid voor de functie ‘intensieve zorgen’

Ja

4.97%

SPE

Verpleegeenheid met Sp-bedden

Ja

12.08%

DIV

Verpleegeenheden met alle andere bedindexen

Ja

78.50%

Tenslotte worden “lege” zorgperiodes, meer bepaald de zorgperiodes zonder geregistreerde
verpleegkundige items a priori verwijderd.

1.2.1.2

CREATIE VAN DE TIJDSGROEPEN

De VG-MZG registratie voorziet in de registratie van verpleegkundige activiteiten per
verpleegkundige zorgperiode (ITEMDIVG). In het kader van de opbouw van dit model wordt een
onderscheid gemaakt tussen twee types zorgperiodes:
-

Zorgperiodes die 24 uur duren : 24 uur ononderbroken verpleegkundige zorg op dezelfde
verpleegkundige afdeling. Deze vertegenwoordigen ongeveer 60% van de data.

-

Zorgperiodes die minder dan 24 uur duren : dagen met transfer tussen zorgeenheden,
opnames, ontslag, etc. Deze vertegenwoordigen ongeveer 40% van de data.

1

Alleen de zorgperiodes binnen CODE_UNIT : OPR die zich op recovery (RE) bevinden worden
weerhouden.
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Vervolgens wordt ook a priori een selectie van zorgperiodes gemaakt op basis van de CODE_UNIT
van de zorgeenheid :

 Bijkomende technische informatie

: Er werd gekozen om te werken op niveau van zorgperiode
en niet op niveau van de patiënt. Dit omdat de toestand en daarom ook de geregistreerde
verpleegkundige items van een patiënt gedurende zijn verblijf zeer variabel kunnen zijn. Op basis
van de zorgprofielen gecreëerd door de NRG’s zal men kunnen vaststellen dat een zorgperiode voor
een operatie sterk kan verschillen met een zorgperiode na een operatie op basis van de
geregistreerde items. Op basis van de creatie van zorgperiodes wordt voldoende detail gecreëerd
om deze ‘klinische’ veranderingen zichtbaar te maken.

Figuur 1 De verdeling van de verschillende bed indexen over de verschillende tijdsgroepen
(respectievelijk): [0_3[, [3_7[, [7_11[, [11_15[, [15_24[, [24]

Uit de analyses voorafgaand aan de opbouw van het model is gebleken dat de geregistreerde
verpleegkundige activiteiten binnen de korte zorgperiodes (<24 uur) sterk kunnen verschillen al
naargelang van de duurtijd van de zorgperiode. We stellen ook vast dat de verdelingen van de
bedindexen over de duurtijd sterk kunnen schommelen (zie Figuur 1). Bijgevolg worden de korte
zorgperiodes verdeeld over 5 categorieën volgens hun duurtijd. Voor alle geselecteerde
zorgperiodes (ongeveer 2.800.000) samen worden 6 tijdsgroepen gecreëerd waarin alle
zorgperiodes geklasseerd worden volgens hun duurtijd. Een overzicht hiervan kunt u terug vinden
in Tabel 3.
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Verdeling van de
zorgperiodes per
tijdsgroep
(registratiejaar 2015)

Duurtijd tijdsgroep
Totale duurtijd
van de zorgperiodes

TIJDSGROEP

Omschrijving

[0-3[

Groepeert zorgperiodes met een 6.5%
duurtijd korter dan 3 uur

0.6%

[3-7[

Groepeert zorgperiodes met een 6%
duurtijd vanaf 3 uur tot 7 uur

1.7%

[7-11[

Groepeert zorgperiodes met een 8.9%
duurtijd vanaf 7 uur tot 11 uur

4.4%

[11-15[

Groepeert zorgperiodes met een 10.8%
duurtijd vanaf 11 uur tot 15 uur

7.8%

[15-24[

Groepeert zorgperiodes met een 6.3%
duurtijd vanaf 15 uur tot 24 uur

6.1%

[24]

Groepeert zorgperiodes met een 61.5%
duurtijd van 24 uur

79.4%

NB: De vierkante haakjes geven aan waar de grens wordt gemaakt tussen de verschillende
tijdsgroepen. Zo geeft [3 – 7[ aan dat deze tijdsgroep zorgperiodes includeert met een tijdsduur
van 3 uur tot de zorgperiodes met een tijdsduur van 7 uur. Concreet betekent dit dat de
zorgperiodes van 3h tot en met 6h 59 min worden opgenomen binnen deze tijdsgroep.
NRG’s worden specifiek per “tijdsgroep” gedefinieerd om ervoor te zorgen dat zij zich
onderscheiden door het profiel van de zorg en niet door de duurtijd van de zorgperiode.
De opbouw van het model en het definiëren van de NRG’s gebeurt echter identiek voor de
verschillende tijdsgroepen.

 Bijkomende technische informatie

: De keuze voor deze 6 tijdsgroepen werd gemaakt als
compromis tussen de noodzaak aan een voldoende groot aantal tijdsgroepen (en daarbij
horend meer homogeniteit in de data), en een voldoende klein aantal tijdsgroepen (en daarbij
horend een overzichtelijk aantal groepen of NRG’s).
De methodologie op basis waarvan het aantal tijdsgroepen werd bepaald bestond uit twee
delen : een statistische analyse en een klinische validatie van de keuzes. Statistisch gezien
werd de duur van de zorgperiodes ingedeeld in 24 groepen (per uur). Deze variabele werd
toegevoegd aan de Principale Componenten Analyse om de meest gecorreleerde tijdsgroep
te vinden. Op basis van een klinische en statistische input werden de verschillende resultaten
van deze 24 PCA’s met elkaar vergeleken. Vervolgens werd bepaald welke groepen
gelijkaardige resultaten vertoonden. Op basis van deze methodologie werden uiteindelijk 6
nieuwe tijdsgroepen gevormd. Als extra controle werd per tijdsgroep een Principale
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Tabel 3 Tijdsgroepen

Componenten Analyse uitgevoerd waarbij de totale duurtijd van de afzonderlijke zorgperiodes
meegenomen werd. Deze variabele speelde geen grote rol meer in de resultaten van de PCA.
We kunnen op basis hiervan concluderen dat aan de hand van deze interventie het gewenste
resultaat behaald werd, de duurtijd van een zorgperiode speelt niet langer een rol, maar enkel
de uitgevoerde en geregistreerde zorgen. In onderstaande grafiek wordt de verdeling van
het aantal zorgperiodes volgens de duurtijd weergeven. Op de X-as kan de duurtijd
(weergeven per kwartier) van een de zorgperiodes afgelezen worden. Op de Y-as het aantal
zorgperiodes met deze duurtijd. Elke blauwe balk stelt het aantal zorgperiodes voor met een
bepaalde tijdsduur (beschreven door de X-as). De rode lijnen geven de verschillende
tijdsgroepen weer. Merk op dat zorgperiodes met een duur die strikt gelijk is aan 24 uur niet
worden weergegeven (met andere woorden, de grafiek geeft alleen de tijdsgroepen van
zorgperiodes <24 uur weer).
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GEBRUIK VAN DE VERPLEEGKUNDIGE ITEMS

1.2.2.1

CONVERSIE VAN DE REGISTRATIES NAAR VERSIE 2.0 VAN DE
CODEERHANDLEIDING

Het NRGnew-model is opgebouwd op basis van de registratierichtlijnen van de codeerhandleiding
versie 2.0. De meest recente gegevens die beschikbaar waren op het moment van de opbouw van
het model (2015, 2016 en 2017) werden echter gecodeerd volgens de richtlijnen van versie 1.6
van het coderingshandboek. Versie 2.0 is namelijk pas in 2018 in gebruik genomen.
Om het model op te bouwen was het daarom noodzakelijk om de gegevens van 2015-2017 van
versie 1.6 naar versie 2.0 “om te zetten”. Deze passage kon zonder problemen worden uitgevoerd
voor de meeste items. De enige beperkingen waren :
-

Het gebrek aan verzamelde gegevens voor sommige scoremogelijkheden (vb. M101 of
M103)
Schaalwijzigingen : bijvoorbeeld, item W100 moest binair verwerkt in het NRGnew model,
terwijl handleiding 2.0 voorziet in de codering ervan als frequentie.

-

Deze limieten hebben echter betrekking op een zeer beperkt aantal items / scoremogelijkheden
en hebben geen significante invloed op de resultaten van het model.

1.2.2.2

SCHRAPPEN VAN ITEMS A PRIORI

Bij de constructie van het model wordt gekozen om enkel gebruik te maken van verpleegkundige
items die informatie bijdragen aan het model en die het mogelijk maken om verpleegkundige
zorgperiodes van elkaar te onderscheiden. Op basis van uitgebreide statistische analyses werd
nagegaan welke items een zeer laag discriminerend vermogen hebben voor het onderscheiden
van verschillende types zorgperiodes. Ze dragen dus géén informatie bij in het vormen van de
NRG’s.
In onderstaande tabel kunt u een overzicht terugvinden van de items die op basis van de
registratiejaren 2015-2017 als onvoldoende discriminerend werden gelabeld en die bijgevolg tot
nader order werden geschrapt uit de dataset bij de vorming van de NRG’s. Deze items werden
enkel geschrapt uit het model voor de registratiejaren 2015-2017. Voor de gegevens van het
registratiejaar 2018 en later zal deze analyse opnieuw worden uitgevoerd om na te gaan of deze
trend zich voortzet aan de hand van de codeerhandleiding 2.0.
Tabel 4 Lijst met items niet gebruikt in de vorming van het model

Item

Omschrijving van het item

B500

Toediening lavement en/of manueel verwijderen van faecalomen
en/of plaatsen van een rectale sonde/canule
Toediening van geneesmiddelen via vaginale / anale weg
Eenvoudige verzorging van een open wonde
Zorgen aan de patiënt met een cognitief verminderd functioneren
Bevorderen van de communicatie

H500
L300
P100
Q100
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R100
S200
V500
Z300

Zorgen met betrekking tot een emotionele crisis
Educatie met betrekking tot een heelkundige ingreep of
onderzoek
Staalafname van weefsel of organisch materiaal
Multidisciplinair overleg (intra muros)

 Bijkomende technische informatie:
Analyses die uitgevoerd zijn om het “discriminerende karakter” van de zorgitems te
beoordelen :
Stap 1: Effect van de items op de vorming van de NRG’s
Voor elke tijdsgroep werd een Principale Componenten Analyse (PCA) uitgevoerd met
gebruikmakend van alle items/score mogelijkheden (beschikbaar) in de codeerhandleiding
2.0 (registratiejaar 2015). Vervolgens werd een analyse uitgevoerd om te bepalen hoeveel elk
item bijdraagt aan de PCA voor de:
-

Eerste 10 dimensies van de PCA
Eerste 20 dimensies van de PCA
n* eerste dimensies van de PCA, waarbij n* het aantal componenten is met
eigenwaarden groter dan 1 (Kaiser-criterium).

Deze waarden 10, 20 en n* die hoger zijn dan het aantal componenten die uiteindelijk
werden weerhouden in het model (4), werden gekozen vanuit een “conservatief” perspectief,
d.w.z. om alleen die items te schrapen die in absolute termen zeer weinig informatie
bijdragen. Hoe groter de bijdrage van een item, hoe meer het item bijdraagt aan de definitie
van de belangrijkste componenten in kwestie. De bijdragen van de items aan een bepaalde
component wordt uitgedrukt in percentages. Bijvoorbeeld, vertrekkend van 10 items, als de
bijdrage van de 10 items aan een component uniform zou zijn, zou de gemiddelde verwachte
bijdrage 1/10 = 10% bedragen. Een item met een bijdrage van meer dan 10% kan als belangrijk
worden beschouwd bij het definiëren van deze component. Het is mogelijk om verder te gaan
en de totale bijdrage van een item te onderzoeken aan de variantie van n componenten.
Onderstaande grafiek geeft de totale bijdragen van de items aan de eerste 10 componenten
van de PCA (voor een bepaalde tijdsgroep) weer.
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Items waarvan de totale bijdrage lager is dan de rode stippellijn (verwacht gemiddelde) zijn
de minst belangrijke of “bijdragende” items om de eerste 10 dimensies te definiëren.
We hebben de items opgesomd die lage bijdragen hadden (onder het verwachte
gemiddelde), zowel voor de eerste 10, 20 als n* dimensies als voor alle tijdsgroepen.
In het geval van categorische items, bijvoorbeeld G500, moesten alle scoremogelijkheden
(G501, G502 & G503) voor het item in de lijst zijn opgenomen van “kandidaten voor
schrapping”, voor elke tijdsgroep als voorwaarde om geselecteerd te worden.
Aan het einde van deze analyse werden 17 van de 62 items geïdentificeerd als “nietdiscriminerend” om zorgperiodes van elkaar te onderscheiden : B500, G500, H500, I200, L300,
L400, L500, N100, N700, P100, Q100, R100, S200, V500, V600, W300 & Z300.
Stap 2 : Beperken van effect op de financiering
De financiering is gebaseerd op de tijd-competentie punten van de Profi(e)l DIVG-studie. Het
schrappen van bepaalde items uit de registratie waaraan hoge punten tijd-competentie
verbonden zijn, zou de ‘zwaarte’ van een zorgperiode kunnen onderschatten en dus een
impact hebben op de financiering. Daarom werd een analyse uitgevoerd om de impact van
de verwijdering van de opgesomde items in te schatten op basis van TOT_POINTS-waarden.
Op basis van deze analyse was de impact van de volgende items te groot om te overwegen ze
te schrappen :
-

G500: Zorgen m.b.t. therapeutische bloedzuiverende technieken
I200: Opvolging van de intracraniële druk of drainage
L400: Complexe verzorging van een open wonde
L500: Verzorging van huidlaesies
N100: Toediening van bloed- en bloedcomponenten
N700: Opvolging van een mechanische cardiocirculatoire en/of respiratoire
ondersteuning
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-

V600: Isolatiemaatregelen : bijkomende voorzorgsmaatregelen
W300: Bevalling uitgevoerd door een vroedvrouw

Alleen de volgende items zijn daarom uiteindelijk ‘geschrapt’ vanwege het verwaarloosbare
effect ervan op de vorming van de NRG’s en het geringe effect ervan op de financiering: B500,
H500, L300, P100, Q100, R100, S200, V500 & Z300.
Deze analyse is uitgevoerd op basis van de gegevens van 2015, gecodeerd op basis van de
codeerrichtlijnen in versie 1.6 en vervolgens omgezet naar de richtlijnen van de versie 2.0 van
het handboek. Alvorens een definitieve schrapping van deze items en hun codering te
overwegen, zal een nieuwe analyse worden uitgevoerd zodra de eerste gegevens die
rechtstreeks onder versie 2.0 van het handboek zijn gecodeerd, beschikbaar zijn.

1.2.2.3

GEBRUIK VAN DE ITEMS BIJ DE CONSTRUCTIE VAN HET MODEL

In de codeerhandleiding 2.0 kunnen 3 types van verpleegkundige items worden onderscheiden :
•
•

•

Binaire items (0/1), bijvoorbeeld het item: “D300: Zorgen met betrekking tot de
toediening van enterale voeding via een sonde”. Hierbij kunnen 2 opties worden
onderscheiden (1=aanwezig, 0=niet aanwezig).
Categorische items (meerdere scoremogelijkheden), bijvoorbeeld het item “K200:
Verbeteren van de ademhaling : ondersteunende middelen”. Hierbij kunnen vier opties
worden onderscheiden:
o 0 = het item werd niet geregistreerd;
o 1 = masker, bril, sonde, tent, koepel of couveuse;
o 2 = een endotracheale tube of een larynxmasker;
o 3 = een tracheacanule of een trans tracheale katheter.
Frequentie items (frequentie van voorkomen van een item), bijvoorbeeld het item “H200:
aantal verschillende toegediende geneesmiddelen via IV weg”. Hierbij wordt het absolute
aantal van het voorkomen van een item geregistreerd.

 Bijkomende technische informatie: Frequentie-items worden geplafonneerd (Winsorizing)
zodat extreme waarden geen negatief effect hebben op het model.

Hoewel de scoremogelijkheden van items in de codeerhandleiding numeriek geordend zijn, geeft
dit niet steeds een volledig correct beeld van de zorgzwaarte weer. Een scoremogelijkheid 2 van
een item is niet steeds 2 maal zo zwaar in termen van zorgzwaarte als een scoremogelijkheid 1.
Om ze in dit model te gebruiken, werden de scoremogelijkheden van de categorische items
omgezet in binaire items(0/1), waarbij 0 betekent dat de scoremogelijkheid niet geregistreerd
werd, terwijl 1 betekent dat de scoremogelijkheid wel geregistreerd werd. Voor het item “K200 :
Verbeteren van de ademhaling : ondersteunende middelen” betekent dit bijvoorbeeld dat er 3
nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd:
o
o
o

K201 (0/1) = masker, bril, sonde, tent, koepel of couveuse;
K202 (0/1) = een endotracheale tube of een larynxmasker;
K203 (0/1) = een tracheacanule of een trans tracheale katheter.
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De verpleegkundige items worden door het model afhankelijk van hun type als binair (het krijgt
met andere woorden een score 0, niet aanwezig of 1, aanwezig) behandeld, of als frequentie item.
De frequentie items worden geplafonneerd (=een maximum wordt vastgelegd) om de impact van
de ‘outliers’ op het model te verkleinen.

 Bijkomende technische informatie: Waarom dichotomiseren?
Dichotomiseren is belangrijk omdat de schaal van categorische items niet gekend is. Is de
scoremogelijkheid B402 zwaarder dan B401? Is het 2 maal zwaarder? Deze informatie is
echter wel relevant bij het werken met een Principale Componenten Analyse. Aangezien de
ordinale categorieën niet de juiste informatie bevatten, is het dichotomiseren noodzakelijk.
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In Tabel kunt u een overzicht vinden van al deze mogelijke variabelen die zijn opgenomen in het
model.

Tabel 5 Items gebruikt bij de vorming van het NRG new model

Item 0/1

Frequentie items

Domein 1: Zorgen bij de elementaire fysiologische functies (28 items)
Klasse B: Zorgen met B201 B202 B203 B204 B205
B300
betrekking
tot
de B401 B402 B403 B404
urinaire uitscheiding
Klasse C: Zorg bij de C101 C102 C103
mobiliteit
Klasse D: Zorg bij de D101 D102 D103 D104
voeding
D301 D401
Klasse E: Bevorderen E102 E202 E402
van lichamelijk comfort
Klasse F: Ondersteunen F101 F102 F103 F104
F500
van persoonlijke zorg
F301
Domein 2: Zorgen bij de complexe fysiologische functies (36 items)
Klasse G: Zorg voor de G101 G104 G105
elektrolytenbalans en G201 G301 G401
het zuurbase evenwicht G501 G502 G503
Klasse H: Zorg bij
H100 H200 H400
geneesmiddelengebruik
Klasse I: neurologische I101 I102 I103
zorg
I201 I202
Klasse K: Zorg voor de K101
ademhaling
K201 K202 K203
K301
Klasse L: Huid- en
L100 L200 L400 L500
wondverzorging
Klasse M: temperatuur M102
regeling
Klasse N: Zorg voor de N601
N100 N200 N300 N400 N500
weefseldoorbloeding
N701 N702 N703
Domein 3: Gedrag ( 1 item)
Klasse S:
S101
Patiëntenvoorlichting
Domein 4: Veiligheid (7 items)
Klasse
V: V101 V601 V602 V701
V200 V300 V400
Risicobestrijding
Domein 5: Gedrag (5 items)
Klasse W: Zorg rondom W101 W201 W301 W501
W400
geboorte
Domein 6: Gezondheidszorgbeleid (3 items)
Klasse Z: Beheer van Z101 Z201 Z401
zorgvoorzieningen en
informatiebeheer
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OPBOUW VAN HET MODEL : STATISTISCHE METHODOLOGIE

De constructie van de NRG’s of nursing related groups gebeurt in twee stappen: een Principale
Componenten Analyse (PCA) gevolgd door een clusteringsalgoritme.

1.2.3.1

PCA2

Een Principale Componenten Analyse zoekt een zo efficiënt mogelijke weergave van de data. Zo
kunnen bijvoorbeeld data met 80 verschillende variabelen uitgedrukt worden aan de hand van
een klein aantal (bijvoorbeeld 4) nieuwe variabelen (de principale componenten). Deze 4
variabelen bevatten ongeveer dezelfde informatie als de 80 originele variabelen, maar zijn veel
beter geschikt voor statistische analyses omdat 1) Storende informatie (zoals over-codering)
verwijderd wordt en 2) Een clusteringsalgoritmes op 80 verschillende items heel inefficiënt is. In
dit model wordt een afzonderlijke PCA uitgevoerd voor elke afzonderlijke tijdsgroep op basis van
de verpleegkundige items weergeven in Tabel (initiële variabelen).
Het nadeel van de Principale Componenten Analyse is dat een bruikbare interpretatie van de 4
variabelen heel moeilijk is. In het NRGnew model zijn alleen de eerste twee componenten
eenvoudig om te interpreteren :
-

De eerste component identificeert de kenmerken die de zorgperiodes het meest
discrimineren op basis van de al dan niet technische aard van de zorg.
De tweede component identificeert de kenmerken die de zorgperiodes het meest
discrimineren op basis van de intensiteit van de basiszorgen (hygiënische zorgen,
uitscheiding, verplaatsingen, voeding,…). Het al dan niet discriminerende karakter van de
basiszorgen wordt dan ook opgenomen als de op 1 na meest discriminerende dimensie
voor het onderscheiden van zorgperiodes.

De interpretatie van de andere componenten ligt minder voor de hand. De in hoofdstuk 0
omschreven procedure lost dit leesbaarheidsprobleem echter op.



Bijkomende technische informatie: In het NRG new model werd ervoor gekozen om 4
componenten te weerhouden op basis van zowel klinische als statistische criteria (PSEUDO_F,
CCC).
Op klinisch vlak werd gekeken naar de klinische inhoud of betekenis van de verschillende
componenten en hun onderscheidend vermogen. De focus werd ook gelegd op de impact van
‘over registratie’ op de kwaliteit van de weerhouden componenten. ‘Hogere’ componenten
zijn vrij gevoelig aan overcodering. Groepen die op basis hiervan worden onderscheiden zijn
niet wenselijk.
Onderstaande tabel toont de procentuele verklaarde variantie van 4 componenten voor het
registratiejaar 2015 :

2

Deze statistische methode wordt in detail uitgelegd in bijlage 3 van dit document.
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1.2.3

Tijdsgroepen

[0-3[

[3-7[

[7-11[

[11-15[

[15-24[

[24]

% verklaarde variantie

17.43

18.93

20.04

20.43

21.38

21.3

1.2.3.2

CLUSTERING3

In het NRG new model worden de eerste 4 variabelen of principale componenten weerhouden.
Deze worden vervolgens verdeeld in verschillende ‘groepen’, ‘clusters’ of NRG’s volgens het kmeans algoritme. Het k-means algoritme is een iteratief algoritme. Dit betekent dat er gestart
wordt met een ‘naïeve’ eerste opdeling. Door het herhalen van het algoritme wordt de oplossing
steeds verbeterd. Dit algoritme wordt herhaald tot er een ‘perfecte’ opdeling ontstaat. Op basis
van dit resultaat worden de NRG’s bepaald.
Dankzij deze statistische methode gericht op het groeperen van vergelijkbare zorgen op basis van
de geregistreerde verpleegkundige zorgitems items, werden de 2.800.000 geselecteerde
zorgperiodes in 145 verschillende NRG’s onderverdeeld:
Tabel 6 Het aantal NRG's per tijdsgroep en per zorggroep voor het registratiejaar 2015
0-3

3-7

7-11

11-15

15-24

24

LB

2

2

2

4

4

7

MB

8

12

8

6

6

10

HB

4

6

6

8

6

12

MT

1

2

3

3

2

7

HT

1

2

3

2

2

4

Totaal

16

24

22

23

20

40

Het is van belang om te benadrukken dat het aantal NRG’s per tijdsgroep vaststaat, maar dat
binnen elke tijdsgroep de verdeling van het aantal NRG’s kan verschillen per registratiejaar
afhankelijk van de resultaten van het model. Bijkomend is het niet omdat er voor het
registratiejaar 2015 4 NRG’s “HT” binnen de tijdsgroep [24] zijn, dat dit ook sowieso geldt voor de
registratiejaren 2016 of 2017; maar er zijn steeds 40 NRG’s voor de tijdsgroep van 24 uur.

1.2.4

LABELEN VAN EEN NRG

Om de individuele NRG’s vergelijkbaar te maken wordt een uniek label toegekend aan elke NRG
die het NRG_NEW model leesbaar maakt. Het label tracht een indicatie te geven over de inhoud
van de groep volgens het type zorgen dat werden geregistreerd. Dit dient vooral om de

3

Deze statistische methode wordt in detail uitgelegd in bijlage 3 van dit document.
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1)
2)
3)
4)
5)

De “Zorggroep” of “Care Group”
De rang binnen de “Zorggroep” of “Care Group” (gebaseerd op het aantal punten-tijd)
De tijdsgroep
De techniciteit van de zorg
De intensiteit van de basiszorg

1.2.4.1

DE CARE GROUP

De ‘Care Group’ of ‘Zorggroep’ is het hoofdkenmerk van een NRG. Ze geeft een indicatie over het
type van zorgen dat tijdens een zorgperiode bij de patiënt geregistreerd werd.
Aan de hand van de data kunnen we duidelijk twee soorten kenmerken terugvinden die het type
van verpleegkundige zorgen van elkaar kunnen onderscheiden. Een eerste kenmerk is de
zogenaamde techniciteit van de zorg en het tweede kenmerk is de intensiteit van basiszorgen.
Deze informatie wordt afgeleid op basis van de geregistreerde items/scoremogelijkheden binnen
domein 2 (in het NRGnew model omschreven als technische zorgen) en domein 1 (in het NRGnew
model omschreven als basis zorgen) van de codeerhandleiding 2.0.
Op basis van deze scores wordt de toewijzing van een NRG aan een zorggroep in twee stappen
uitgevoerd. In eerste instantie worden “Zorggroep” labels van technische aard toegekend aan
NRG’s die zich onderscheiden door hoge scores in domein 2. In een tweede stap worden de
overige NRG’s toegewezen aan een van de drie groepen onderscheiden door de basiszorgen.
Een NRG kan 1 van de 5 volgende zorggroepen worden toegewezen:
Tabel 7 Care Groups

Label Care Groups
HT

High Technical Care

1. Techniciteitsgraad 2. Basiszorgen
(domein 2)
(domein 1)
+++

MT Middle Technical Care ++
HB

High Basic Care

+/-

++

MB Middle Basic Care

+/-

LB

-

Low Basic Care

 Bijkomende technische informatie: Op basis van de resultaten van de PCA kan duidelijk
opgemaakt worden dat de technische zorgen (items van domein 2) en de intensiteit van de
basiszorgen (items van domein 1), zeer bepalend zijn. Verder bouwend op deze informatie
werd dan ook gekozen om de NRG’s aan de hand van deze informatie een label toe te kennen.
Aan de hand van de informatie beschikbaar in de eerste component van de PCA werd ervoor
gekozen om op basis van zijn belangrijkste karakteristiek de NRG’s op te splitsen in drie delen :
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leesbaarheid van het model te verbeteren en vergelijkingen binnen het model en over de jaren
heen toe te laten. Een label bestaat uit vijf onderdelen:

hoog technisch, middel technisch en laag technisch. De laag technische zorggroep was echter
bijzonder groot en heterogeen. Daarom werd besloten om deze nogmaals te verdelen in drie
groepen op basis van de informatie beschikbaar in de tweede component van de PCA. Via
deze methode worden de zorggroepen hoge intensiteit basiszorg, middel hoge intensiteit
basiszorg en lage intensiteit basiszorg gevormd.

 Bijkomende technische informatie: In het NRGnew model wordt voor de visualisaties en
het labelen van de verschillende groepen gebruikt gemaakt van ‘de ridit score’.
Een ridit wordt per tijdsgroep en per item berekend (en niet per coderingsmogelijkheid). Voor
een categorisch item is het niet duidelijk in welke volgorde de verschillende
coderingsmogelijkheden kunnen geordend worden en volgens welk ‘gewicht’. Op basis van
de registratierichtlijnen valt immers niet op te maken hoeveel keer zwaarder een bepaalde
scoremogelijkheid is dan een ander. Voor elke scoremogelijkheid van een item, worden de
scores vervangen door de punten tijd-competentie van de betrokken scoremogelijkheid.
Vervolgens worden de zorgperiodes geordend volgens deze punten in toenemende waarde.
De riditscore voor een bepaald item is dan gelijk aan het percentage van zorgperiodes die een
lagere of gelijke score hebben dan de betrokken zorgperiode. Dit gebeurt afzonderlijk per
tijdsgroep.
De ridit is een waarde tussen 0 en 1. De gemiddelde riditwaarde voor alle zorgperiodes in de
tijdsgroep is 0.5.
De ridits worden in dit model enkel gebruikt voor visualisaties van de resultaten, en voor de
labeling van de gevormde groepen. Voor de constructie van de NRG’s zelf wordt geen gebruik
gemaakt van de riditscores.
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Figuur 2 Vingerafdruk van de zorggroepen LB-MB-HB (zorgperiodes van 24h)
Als voorbeeld geeft bovenstaande figuur (Figuur 2) de vingerafdrukken van de zorggroepen LB,
MB en HB voor de 24-uurs zorgperioden weer. Aan de hand van deze vingerafdruk worden de
typerende verpleegkundige zorgen binnen een (zorg)groep gevisualiseerd. De zwarte cirkel op de
vingerafdruk geeft het gemiddelde profiel in België weer voor alle 24-uurs zorgperiodes in het
betrokken registratiejaar (in dit geval 2015). Wanneer het zorgprofiel (gevisualiseerd aan de hand
van de gekleurde lijnen) hiervan afwijkt, kan men stellen dat een zorg al dan niet typerend is voor
een bepaalde zorggroep. Voor het item B400 bijvoorbeeld, kan aan de hand van deze vingerafdruk
vastgesteld worden dat het item zeer kenmerkend is voor de Zorggroep HB. Gezien de paarse lijn
die de zorggroep High Basic representeert afwijkt naar buiten ten opzichte van de zwarte lijn.
Hieruit concluderen we dat deze zorg vaak voorkomt binnen deze zorggroep. Voor de zorggroep
LB daarentegen kunnen we vaststellen aan de hand van de groene lijn dat deze zorg minder dan
gemiddeld voorkomt binnen deze populatie. De zorggroep MB, gevisualiseerd aan de hand van de
blauwe lijn wijkt slechts licht af van het gemiddelde profiel. We concluderen daarom dat dit item
iets vaker voorkomt binnen deze zorggroep dan bij het gemiddelde profiel.
We besluiten op basis van deze vingerafdruk dat voor de zorggroepen LB, MB & HB de items die
de groepen het meest onderscheiden vooral kunnen geclassificeerd worden als basiszorgen: B200
(Zorgen met betrekking tot de urinaire uitscheiding), B400 (Zorgen met betrekking tot de fecale
uitscheiding), C100 (De installatie en/of het verplaatsen van een patiënt binnen de afdeling of
kamer), D100 (orale voeding), F100 (Hygiënische zorgen) en in mindere mate V200
(wisselhoudingen). Iets meer dan 90% van de 24-uurs zorgperiodes wordt ondergebracht in één
van deze 3 zorggroepen.
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Hypothetisch zal een geriatrische patiënt met een hoog voorkomen van basiszorgen zoals
bijvoorbeeld hulp bij het wassen (F100), bij het verplaatsen (C100) en bij het toiletbezoek (B200,
B400) terecht komen binnen de High Basic zorggroep. Patiënten die een geplande operatie zullen
ondergaan en die voor de operatie een nacht verblijven in het ziekenhuis ter controle, zijn typische
patiënten voor de LB zorggroep.

Figuur 3 Vingerafdruk van de zorggroepen MT en HT (voor de zorgperiodes van 24uur)
De “intensieve” aard van de geregistreerde zorg contrasteert hier (Figuur 3 Vingerafdruk van de
zorggroepen MT en HT (voor de zorgperiodes van 24uur) in vergelijking tot de vorige figuur, met
een verschil in graad van voorkomen tussen Middle Technical (MT) en High Technical (HT) zorg.
Items uit domein 2 (complexe fysiologische functies) worden voor deze zorggroepen vaker
gescoord dan in de 24-uurs referentie populatie.
Hypothetisch zal een patiënt die beademd wordt (K300), waarbij verschillende parameters continu
gemeten worden via een monitor (V300 & V400), die veel intraveneuze medicatie krijgt (H200) en
die dus bijgevolg ook veel toegangspoorten heeft (N200) dus typisch in een High Technical
zorggroep belanden.
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CLASSIFICATIE VAN DE NRG’S BINNEN DE ZORGGROEPEN

Elke NRG krijgt binnen zijn zorggroep een extra “code” toegekend op basis van de “algemene
zorgzwaarte” in termen van tijd- en competentieniveau uitgaande van de geregistreerde items
binnen een NRG.
De resultaten van 2 DELPHI-onderzoeken per zorgitem, uitgevoerd in het kader van de studie
Profi(e)l-DIVG (2009-2012), laten ons toe om aan elk item “tijd” en “competentie” punten toe te
kennen. Door de punten toe te voegen voor elk item dat tijdens een zorgperiode werd gescoord,
kunnen we het algemene niveau van tijd-competentie punten van een zorgperiode beoordelen.

 Bijkomende technische informatie: Om de items op een juiste manier te wegen is er nood
aan een variabele die de duurtijd van de zorgen en de genoodzaakte competentie van de
verpleegkundige inschat. Hieromtrent zijn er reeds verschillende studies uitgevoerd. Er werd
gekozen voor de DELHPI-studie omdat de output van deze studie het dichtst aanleunt bij de
noodzaak voor dit model.

De mediaan van de punten tijd-competentie (TOT_POINTS) voor alle zorgperiodes (zowel de
zorgperiodes van 24 uur als de korte zorgperiodes) van het betrokken registratiejaar werd in het
NRG_NEW model herleid tot 100. Dit draagt bij tot een eenvoudige interpretatie van het model
en de verschillende NRG’s. Zo kan een zorgperiode met een TOT_POINTS waarde van 50 als relatief
laag worden beschouwd in vergelijking met de mediane zorgperiode, terwijl een zorgperiode met
een TOT-POINTS waarde van 500 als 5 keer intensiever worden beschouwd dan de mediane
zorgperiode.
In de onderstaande figuur 4 kunt u een overzicht terug vinden van de verdeling van de punten tijdcompetentie voor alle NRG_NEW zorgperiodes (registratiejaar 2015):

Figuur 4 Overzicht van de verdeling van de punten tijd-competentie (Y-as) voor alle NRG_NEW
zorgperiodes (x-as) (registratiejaar 2015).
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1.2.4.2

Uitgaande van de mediaanwaarden van elke NRG binnen een zorggroep, worden de NRG’s
gerangschikt : de NRG met de laagste mediane score in functie van punten tijd-competentie krijgt
rang 1 toegewezen, de volgende rang 2 en zo verder totdat elke NRG binnen de zorggroep een
extra code heeft.
Op basis van de gegevens voor het registratiejaar 2015 worden 4 NRG’s binnen de zorggroep “High
Technical” geklasseerd voor de zorgperiodes van 24 uur :
-

HT1 verwijst naar de minst “zware” zorg op basis van de TOT_POINTS onder de meest
technische NRG’s.
HT4 verwijst naar de meest “zware” zorg op basis van de TOT_POINTS voor de zorggroep HT.

Deze code kan gebruikt worden om NRG’s binnen dezelfde zorggroep te vergelijken, maar niet
tussen verschillende zorggroepen in.
Op basis van de grafiek (figuur 5) kan afgeleid worden dat de 4 NRG’s van de zorggroep High
Technical voor de zorgperiodes van 24 uur TOT_POINTS waarden hebben die hoger liggen dan de
mediaan van alle zorgperiodes (rode lijn = TOT_POINTS waarde van 100). Daarnaast is een gradatie
waarneembaar over de verschillende NRG’s binnen de zorggroep HT die schommelt van mediane
TOT_POINTS-waarden van 500 tot 700. De NRG HT4 groepeert de meest “zware” zorgperiodes van
24 uur.
Figuur 5 Verdeling van
punten tijd-competentie
as) voor de NRG's uit
zorggroep HT van 24 uur
as).
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DE TIJDSGROEP

Elke zorgperiode wordt volgens zijn werkelijke duurtijd verdeeld over 6 tijdsgroepen. Een overzicht
van de verschillende tijdsgroepen kunt u terugvinden in tabel 3. Het label van de tijdsgroep geeft
aan in welke tijdsgroep de zorgperiode wordt geklasseerd.

1.2.4.4

TECHNICITEIT VAN DE ZORGEN

Om een klinisch inzicht te geven in het zorgprofiel van een NRG wordt aan elke NRG een code
toegevoegd die een indicatie geeft over de techniciteit van de verleende zorg. Het derde onderdeel
van het label is gebaseerd op de verpleegkundige domeinen zoals toegepast binnen de
codeerhandleiding VG-MZG – officiële versie 2.0. Ze geeft een inschatting van de hoeveelheid
‘technische zorgen’ die werden geregistreerd binnen een NRG. De code is gebaseerd op domein
2 : complexe fysiologische functies en omvat de items: G100, G200, G300, G400, G500, H100,
H200, H400, I100, I200, K100, K200, K300, L100, L200, L400, L500, M100, N100, N200, N300, N400,
N500, N600, N7004. Deze code is een waarde tussen 0 en 10, waarbij 0 het minimum is en 10 het
maximum.

 Bijkomende technische informatie: Per zorgperiode worden de ridit-scores van de items
in domein 2 (gedefinieerd aan de hand van de codeerhandleiding 2.0) opgeteld. Vervolgens
worden deze scores per NRG gestandaardiseerd volgens een lineaire transformatie zodat de
minimale score 0 is, en de maximale score 10. De transformatie wordt toegepast volgens
volgende formule:
10 ×

𝑥 − 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

waarbij 𝑥 de mediaan is van een bepaalde NRG.
De techniciteitsscore bevindt zich steeds tussen 0 en 10.

1.2.4.5

BASISZORGEN

Om een klinisch inzicht te geven in het zorgprofiel van een NRG wordt aan elke NRG een code
toegevoegd die een indicatie geeft over de intensiteit van de verleende basiszorg. De vierde code
is gebaseerd op de verpleegkundige domeinen van de codeerhandleiding VG-MZG – officiële
versie 2.0. Ze geeft een inschatting van de ‘basiszorgen’ die werden toegediend binnen de
betreffende zorgperiode binnen de NRG. De code is gebaseerd op domein 1 : Zorgen bij
elementaire fysiologische functies en omvat de items B200, B300, B400, C100, D100, D300, D400,
F100, F300 & F5005. Deze code is een waarde tussen 0 en 10, waarbij 0 het minimum is en 10 het
maximum.

4

NB: H500 en L300 worden niet in rekening gebracht aangezien zij niet gebruikt werden bij de constructie
van het model.
5
NB: B500 wordt niet in rekening gebracht aangezien dit item niet gebruikt werd bij de constructie van het
model. De items uit de klasse E= Bevorderen van lichamelijk comfort worden niet in rekening gebracht
omdat deze niet geschikt waren voor het behalen van het nagestreefde doel.
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1.2.4.3

 Bijkomende technische informatie: Per zorgperiode worden de ridit-scores van de items
in domein 1 (gedefinieerd aan de hand van de codeerhandleiding 2.0) opgeteld. De items van
Klasse E worden buiten beschouwen gelaten. Vervolgens worden deze scores per NRG
gestandaardiseerd volgens een lineaire transformatie zodat de minimale score 0 is, en de
maximale score 10. De transformatie wordt toegepast volgens volgende formule:
10 ×

𝑥 − 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

waarbij 𝑥 de mediaan is van een bepaalde NRG.
De score voor intensiteit van de basiszorgen bevindt zich steeds tussen 0 en 10.



Bijkomende technische informatie: Elke NRG wordt toegewezen aan een zorggroep
volgens een watervalsysteem. Meer concreet worden volgende stappen doorlopen :
Indien de techniciteitsscore van een NRG ≥ 7, dan is de zorggroep High Technical (HT);
Indien de techniciteitsscore van een NRG ≥ 4, dan is de zorggroep Middle Technical
(MT);
Indien de score voor de intensiteit van de basiszorg van een NRG ≥ 6, dan is de
zorggroep High Basic (HB);
Indien de score voor de intensiteit van de basiszorg van een NRG ≥ 3, dan is de
zorggroep Middle Basic (MB);
De resterende NRG’s krijgen als zorggroep Low Basic (LB).

-

Het aantal NRG’s toegewezen aan een zorggroep is dus niet vast in de tijd maar is
afhankelijk van hun klinische inhoud.

1.2.5

DE INTERPRETATIE VAN EEN LABEL

Op basis van de 5 verschillende elementen omschreven in het bovenstaand hoofdstuk wordt een
label als volgend weergeven:

Aan de hand van onderstaande voorbeelden (gebaseerd op de gegevens van 2015) wordt getracht
om inzicht te geven in hoe de labels kunnen geïnterpreteerd worden.
Op basis van dit label maken we op dat het een NRG betreft
van het type Middle basic (MB). Deze NRG werd de rang 3
toegewezen op basis van de mediane punten tijdcompetentie (TOT_POINTS) wat betekent dat 2 NRG’s binnen
deze tijdsgroep lagere mediane TOT_POINTS hebben voor
23

Op basis van dit label maken we op dat het een NRG betreft
van het type High Technical care (HT). Deze NRG kreeg de
laagste rang, “rang 1” toegewezen op basis van de mediane
punten “tijd-competentie” voor de zorggroep HT. De
zorgperiodes geclassificeerd binnen deze NRG hebben steeds
een duurtijd van 24 uur en vallen bijgevolg binnen de
tijdsgroep [24]. Deze NRG heeft een score van 7/10 voor
techniciteit en een score van 5/10 voor basiszorg. Zowel de
score voor technische zorgen als voor basiszorgen blijven dus
relatief hoog in verhouding met andere NRG’s.

Op basis van dit label maken we op dat het een NRG betreft
van het type High Basic (HB). Deze NRG werd de “rang 5”
toegekend op basis van de mediane punten “tijdcompetentie” voor de zorggroep HB. De zorgperiodes
geclassificeerd binnen deze NRG hebben een duurtijd van
minimum 15 uur en maximum 23 uur en 59 minuten en
vallen bijgevolg binnen de tijdsgroep [15_24[. Deze NRG
heeft een score van 1/10 voor techniciteit en een score van
9/10 voor basiszorg. De score voor technische zorgen is
relatief laag in verhouding tot andere NRG’s terwijl de basis
zorgen relatief hoog zijn in verhouding met andere NRG’s.
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deze zorggroep. De zorgperiodes geclassificeerd binnen deze
NRG hebben een duurtijd van minimum 3 uur en maximum 6
uur en 59 minuten en vallen bijgevolg binnen de tijdsgroep
[3_7[. Deze NRG heeft een score van 1 op 10 voor techniciteit
en een score van 3 op 10 voor basiszorg. Zowel de scores voor
technische zorgen als voor basiszorgen blijven dus relatief laag
in verhouding tot andere NRG’s.

1.3 DE WEGING VAN DE NURSING RELATED GROUPS (NRG)
Na de toewijzing van een zorgperiode aan een NRG is het noodzakelijk om aan elke NRG een
gewicht te geven op basis van de geregistreerde items van de zorgperiodes binnen een NRG.
Dankzij de resultaten van de 2 DELPHI surveys per zorgitem in het kader van de Profi(e)l DI-VG
studie (2009-2012) kunnen we de scores van de items wegen in functie van 2 parameters : tijd en
minimale competentie vereist om de zorg te realiseren. Zo zullen NRG’s met verschillende zorgen
die zwaar worden inschat volgens ‘tijds’ en ‘competentie’ niveau een hoger gewicht worden
toegekend in vergelijking met lager ingeschatte zorgen.

TOEKENNING VAN EEN GEWICHT AAN EEN NRG : ZORGPERIODES VAN 24 UUR
STAP 1 : Voor elke zorgperiode binnen een NRG berekent men de som van de scores (bepaald
volgens de prof(e)l DIVG studie) van alle items die tijdens de zorgperiode werden
geregistreerd. Deze waarde komt overeen met het gewicht “tijd-competentie” van de
zorgperiode.
STAP 2 : Voor een bepaalde NRG wordt de mediaan van de punten “tijd-competentie” van de
individuele zorgperiodes waaruit die NRG bestaat, berekend. De mediaan wordt dan het
nieuwe gewicht van de NRG.
Deze methodiek wordt voor alle NRG’s binnen de 24-uurs zorgperiodes tijdsgroep herhaald.
Uiteindelijk heeft elke NRG dus een eigen gewicht.
Figuur 6 hieronder toont de verdeling van het aantal punten (TOT_POINTS) per zorggroep voor de
zorgperiodes van 24 uur.

Figuur 6 De verdeling van
het aantal TOT-POINTS (yas) per Care Group voor de
zorgperiodes van 24 uur (xas).
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STAP 1 : Correctie voor tijd
Aangezien een deel van de verpleegkundige zorgitems werd geijkt op dagniveau (24 uur)
is het wenselijk om een correctie door te voeren voor tijd bij het toekennen van een
gewicht aan een NRG. Dit is echter niet het geval voor alle items. Een item zoals “B300 :
het plaatsen van een blaassonde” wordt per registratie maar 1 keer uitgevoerd,
onafhankelijk van hoe lang een patiënt op de afdeling verblijft, en neemt steeds ongeveer
dezelfde tijd in beslag. Anderzijds, kan een item zoals “B200 : zorg bij urinaire uitscheiding”
in functie van werklast sterk verschillen naargelang de lengte van het verblijf van een
patiënt op de afdeling. Voor een patiënt die 20 uur verblijft op een verpleegafdeling zal
meer tijd in beslag genomen worden voor dit item dan bij een patiënt die slechts 30
minuten verblijft. Bij het tweede voorbeeld is het daarom van belang dat er een correctie
wordt uitgevoerd voor tijd voor dit item.
In het NRG-model worden volgende items gecorrigeerd voor tijd : B200, B400, C100, D100,
D300, D400, G200, G300, G400, I200, K100, K200, K300, L100, M100, N200, N600, N700,
S100, V100, V400, V600, V700, W100, en W500.
Voor we overgaan tot het berekenen van het gewicht per zorgperiode, berekenen we voor
bovenstaande items de tijd-competentiepunten, en vermenigvuldigen we deze met een
“factor duurtijd”. Deze factor duurtijd wordt bepaald door de bovengrens van de
tijdsgroep waarin de zorgperiode zich bevindt. Dit getal wordt gedeeld door 24.
Bijvoorbeeld: Een zorgperiode die zich bevindt in de tijdsgroep [7_11[ .
•

Een oplijsting wordt gemaakt van alle items die geregistreerd werden
binnen deze zorgperiode.

•

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de items waarbij sprake is van
een correctie voor duurtijd en de items waarbij dit niet het geval is.
-

Bij de items waar er sprake is van een correctie voor tijd :
Het item B200 : 1
Formule : [Punten tijd-competentie van het item] * 11/24
[2 (punten tijd) x 1 (punten competentie)] * 11/24 = 1.375

-

Bij de items waar er geen sprake is van een correctie : geen
interventie.

STAP 2 : Voor elke zorgperiode binnen een NRG berekent men de som van de scores van
alle items (na correctie van tijd) die tijdens de zorgperiode werden geregistreerd. Deze
waarde komt overeen met het gewicht “tijd-competentie” van de zorgperiode.
STAP 3 : Voor een bepaalde NRG wordt de mediaan van de punten “tijd-competentie” van
de individuele zorgperiodes waaruit die NRG bestaat, berekend. De mediaan wordt dan
het nieuwe gewicht van de NRG.
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TOEKENNING VAN EEN GEWICHT AAN EEN NRG : KORTE ZORGPERIODES

Het is belangrijk hierbij op te merken dat zoals omschreven in hoofdstuk 2.4.2 de gewichten
nadien herschaald worden zodat het mediane gewicht gelijk is aan 100.
Als eindresultaat krijgt elke NRG zijn uniek gewicht. Onderstaande grafiek geeft een overzicht van
de verdeling van de punten over alle zorgperiodes gegroepeerd volgens zorggroep en voor alle
tijdsgroepen. Het mediane gewicht van 100 wordt aangeduid door de grijze lijn.

Figuur 7 Verdeling van de punten voor alle zorgperiodes per zorggroep en per tijdsgroep
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2.1

INLEIDING

Deze handleiding beschrijft het NRG-new model, een statistisch model om zorgperiodes in
logische groepen te verdelen. Het eerste deel van deze handleiding beschrijft de procedure
waarmee de NRG’s statistisch zijn opgebouwd en klinisch zijn beschreven in het nieuwe NRGmodel. Op basis van de gedichotomiseerde en geplafonneerde verpleegkundige items kan de
gebruikte methodologie als volgt worden samengevat:
1) Er wordt een principale componenten analyse uitgevoerd om de gegevens te reduceren
en beter te beschrijven.
2) NRG’s worden gevormd met behulp van de k-means clusteringsmethode.
3) De NRG’s krijgen een label, in het bijzonder een zorggroep.
Deze analyse wordt voor elke tijdsgroep afzonderlijk uitgevoerd, maar elke tijdsgroep wordt op
een gelijkwaardige manier behandeld, d.w.z. met dezelfde methodologie.
Het NRG-model zelf is een groeperingsmodel dat klinisch relevante groepen maakt in termen van
verpleegkundige zorg. Het gebruik in de financiering is slechts een enkele toepassing hiervoor. In
het tweede deel van deze handleiding beschrijven we hoe het nieuwe NRG-new model kan
worden gebruikt in de bijkomende financiering van de verpleegkundige zorgen in de ziekenhuizen.
De stappen bij de voorbereiding van de gegevens voor de financiering zijn als volgt :
1) De identificatie van de “intensieve” zorgperiodes
2) De creatie van de financieringsgroepen
3) De berekening van de financieringspunten per ziekenhuis.
Het NRG-model speelt een cruciale rol voor zowel de identificatie van de intensieve zorgperiodes
als voor de berekening van de financieringspunten.

2.2

HET ONDERSCHEIDEN VAN DE “INTENSIEVE” ZORGEN

Vanuit financieringsperspectief is het noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen
“intensieve” en “niet-intensieve” zorgperiodes. Om dit te doen, hebben we eerst het “typische
profiel” van een intensieve zorgen patiënt bepaald aan de hand van de resultaten van het NRGnew
model. Als we kijken naar het profiel van de High Technical (HT) zorggroep, lijkt het zeer redelijk
om te stellen dat de zorgperiodes van deze zorggroep als intensief beschreven kunnen worden
(Figuur 8).
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2 HET NRGNEW MODEL IN DE ZIEKENHUISFINANCIERING

Figuur 8 Vingerafdruk van de zorggroep HT voor de zorgperiodes van 24 uur voor het
registratiejaar 2015.
Het valt echter niet uit te sluiten dat ook zorgperiodes in andere zorggroepen een intensief profiel
hebben. Om deze reden tracht men de zorgperiodes te identificeren met een “vergelijkbaar
technisch profiel” als dat van HT zorgperiodes in andere zorggroepen. Het algemene doel is om
voor elke zorgperiode een graad van zorgintensiteit te berekenen met de zorggroep HT als
referentie en in het bijzonder aan de hand van de items in Domein 2 (Zorg gerelateerd aan
complexe fysiologische functies). Zoals omschreven in deel 1 van deze handleiding, zijn de items
van domein 2 zowel de items die de zorgperiodes het meest van elkaar onderscheiden in de PCA,
als de items die specifiek kenmerkend zijn voor de technische zorggroepen.
De intensiteit van de zorgperiodes wordt kwantitatief gemeten aan de hand van de stelling van
Bayes6. Deze bekende stelling in de statistiek laat ons toe om de kans op HT te berekenen op basis
van de combinatie van items (uit domein 2) die voor elke zorgperiode zijn geregistreerd.
Intuïtief gezien is de logica als volgt: als er geen informatie beschikbaar is over de items die tijdens
de zorgperiodes zijn geregistreerd, is het onwaarschijnlijk dat een zorgperiode deel zal uitmaken
va de HT zorggroep. De a priori kans dat een zorgperiode tot de zorggroep HT behoort is immers
relatief laag. Voor de registratiejaren 2015-2017 varieert dit rond de 3%.

6

Deze statistische methode wordt in detail uitgelegd in bijlage 3 van dit document.
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Niet alle items in domein 2 zijn even kenmerkend voor de zorggroep HT. Zo wordt het item L200
(verzorging van wonden met hechtingen) ook geregistreerd bij niet-intensieve patiënten. Deze
methode maakt het mogelijk om te bepalen welke combinaties van items als intensief kunnen
worden gekarakteriseerd.
Door rekening te houden met alle items in domein 2 en de a priori kans om HT te zijn te vergelijken
met de a posteriori kans (na rekening te hebben gehouden met de geregistreerde items), kunnen
we bepalen welke zorgperiodes effectief intensief zijn. Als de kans nadien groter is dan de kans a
priori, wordt de zorgperiode getypeerd als intensief, anders niet.
Deze procedure leidt tot zeer consistente resultaten op basis van wat over het model bekend is.
Zo wordt meer dan 99% van de HT zorgperiodes erkend als "intensief", terwijl een marginaal aantal
LB, MB, HB zorgperiodes (minder dan 1%) het "intensief" type krijgen. Zoals verwacht, kunnen we
in de zorggroep Middle Technical een duidelijk onderscheid maken tussen INT en NONINT.

Figuur 9 Vingerafdruk van de zorggroep MT voor de tijdsgroep [24] - INT vs NONINT
Klinisch gezien is het onderscheid tussen de twee profielen zeer consistent. MT zorgperiodes die
als intensief worden herkend, worden gekenmerkt door:
-

Frequentere opvolging van de voedings- of vochtbalans (G100)
meer intraveneuze geneesmiddelen (H200) dan IM/SC/ID (H100)
meer hulp bij ademhaling (K100 - K200 - K300)
minder capillaire bloedafnames (N500) en meer arteriële bloedafnames (N400)
meer continu bewaakte parameters (V400)
minder zorg met betrekking tot orale voeding (D100), meer patiënten met enterale voeding
(D300)
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Als bijvoorbeeld N702 of N703 (externe mechanische cardiocirculatoire ondersteuning) werden
geregistreerd, dan is de kans groot dat de zorgperiode HT zal zijn omdat dit item alleen wordt
geregistreerd bij zeer intensieve patiënten.



Bijkomende technische informatie: Het toekennen van het type intensief aan een
zorgperiode gebeurt aan de hand van de stelling van Bayes :
Dit gebeurt weer per tijdsgroep apart. We definiëren de volgende variabelen:
•
•
•

•

𝑃(𝐻𝑇) : De proportie van alle zorgperiodes in de tijdsgroep die in een High Technical NRG
werden onderverdeeld.
̅̅̅̅) : De proportie van alle zorgperiodes in de tijdsgroep die niet in een High Technical
𝑃(𝐻𝑇
NRG werden onderverdeeld.
𝑃(𝑇 = 𝑡 |𝐻𝑇) : waarbij 𝑇 een item is uit Domein 2, zoals K300, en 𝑡 een score mogelijkheid.
Dit is de proportie van alle zorgperiodes in HT in de geselecteerde tijdsgroep, die op item T
een score van t halen.
̅̅̅̅) : waarbij 𝑇 een item is uit Domein 2, zoals K300, en 𝑡 een scoremogelijkheid.
𝑃(𝑇 = 𝑡 |𝐻𝑇
Dit is de proportie van alle zorgperiodes niet in HT in de geselecteerde tijdsgroep, die op
item T een score van t halen.

Vervolgens wordt in de filosofie van de stelling van Bayes, de volgende variabele berekend:
𝐼=

𝑃(𝐻𝑇) ∏𝑇,𝑡 𝑃(𝑇 = 𝑡 |𝐻𝑇)
̅̅̅̅) ∏𝑇,𝑡 𝑃(𝑇 = 𝑡 |𝐻𝑇
̅̅̅̅)
𝑃(𝐻𝑇) ∏𝑇,𝑡 𝑃(𝑇 = 𝑡 |𝐻𝑇) + 𝑃(𝐻𝑇

waarbij de producten gaan over alle items uit Domein 2 en alle scoremogelijkheden.
Deze I wordt geïnterpreteerd als de kans dat een zorgperiode in HT zit gegeven de afzonderlijke
scores. De Bayes factor wordt dan berekend als
𝜌=

𝐼
𝑃(𝐻𝑇)

Indien de Bayes factor 𝜌 groter is dan “1”, dan is de zorgperiode in kwestie intensief, anders is
de zorgperiode niet intensief.
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DE OMZETTING VAN NRG NAAR FINANCIERINGSGROEP

Het NRG model kent aan elke individuele zorgperiode op basis van zijn specifieke karakteristieken
een NRG toe. Vervolgens wordt bepaald of een individuele zorgperiode getypeerd wordt als
“intensief” of “niet intensief” volgens de methodologie omschreven in het vorige hoofdstuk.
In een volgende stap wordt een “relatief gewicht” berekend op basis van de punten tijdcompetentie (cf. DELPHI-studies) op niveau van elk NRG. De NRG’s die zowel intensieve als nietintensieve zorgperiodes bevatten, worden in twee categorieën onderscheiden. Het gewicht van
elke individuele zorgperiode binnen een NRG getypeerd als “intensief” wordt bepaald door de
mediaan van de punten tijd-competentie van alle zorgperiodes getypeerd als intensief binnen deze
NRG. De zorgperiodes binnen dezelfde NRG getypeerd als “niet intensief” krijgen de mediaan van
de punten tijd-competentie van alle zorgperiodes getypeerd als niet intensief binnen een bepaalde
NRG toegekend.
We nemen het fictief voorbeeld van de NRG MT5_[24]_5_4.
Uit figuur 6 valt op te maken dat ongeveer 60% van de
zorgperiodes geclassificeerd binnen deze NRG het type
“Intensief” krijgen toegekend (score 1). 40% van de
zorgperiodes krijgen daarentegen het type “Niet intensief”
toegekend (score 0).
Figuur 10 Verdeling van de zorgperiodes getypeerd als
"intensief" tegenover de zorgperiodes getypeerd als "niet
intensieve" voor de NRG MT5_[24]_5_4

Vervolgens wordt voor beide groepen een individuele mediaan berekend. Het gewicht voor de
NRG MT5_[24]_5_4 mét het type “intensief” wordt bepaald door middel van de berekening van
de mediaan voor alle zorgperiodes binnen deze NRG
met het type intensief. Er wordt hier dus geen
rekening gehouden met de zorgperiodes binnen de
NRG die als niet-intensief werden gevlagd.
Ook voor de zorgperiodes die binnen de NRG
MT5_[24]_5_4 als niet intensief werden gevlagd
wordt een individuele mediaan bepaald. Opnieuw
wordt een mediaan berekend maar ditmaal enkel
voor de zorgperiodes met het type “niet-intensief”.
Het uiteindelijk resultaat (Figuur 11) zijn 2 nieuwe
medianen. In het fictieve voorbeeld krijgen we een
mediaan van ongeveer 400 “TOT-POINTS” voor de
groep MT5_[24]_5_4_INT (voor de intensieve
zorgperiodes binnen deze NRG) en een mediaan van
Figuur 11 Verdeling van de variabele
ongeveer 350 “TOT-POINTS” voor de groep
TOT-POINTS voor MT5_[24]_5_4_INT en
MT5_[24]_5_4_NONINT (voor de niet intensieve
MT5_[24]_5_4_NONINT
zorgperiodes binnen deze NRG).
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2.3

2.4

VERDELING VAN DE ZORGPERIODES IN HET NRGNEW MODEL NAAR
DE FINANCIERINGSGROEPEN CD – E – I – OTHER

Vervolgens worden de zorgperiodes verdeeld over de 4 financieringsgroepen op basis van de
bedindex (A4_CODE_BEDINDEX_FAC).
-

-

De financieringsgroep CD : Omvat zorgperiodes op de bedindexen C, D, L, CD, CI, DI of HI.
Het is belangrijk om hierbij op te merken dat deze groep zowel zorgperiodes bevat die als
« niet-intensief » en als « intensief » werden geïdentificeerd.
De financieringsgroep E : Omvat de zorgperiodes op de bedindexen E of EI. Net als bij de
groep CD omvat deze groep zowel « intensieve » als « niet-intensieve » zorgperiodes.
De financieringsgroep I : Omvat de zorgperiodes op bedindexen CI, DI, EI, HI, C, D, CD, L of
E getypeerd als « intensief ».
De financieringsgroep OTHER : Alle zorgperiodes die niet voldoen aan de bovenstaande
criteria voor het definiëren van de groepen CD, E & I en worden uitgesloten van de
financiering.

De zorgperiodes die zich bevinden binnen de financieringsgroepen CD of E worden gefinancierd
volgens het “marktaandeel”-systeem, terwijl de zorgperiodes binnen de groep I via een
decielsysteem worden gefinancierd (In artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 april 2001
betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget financiële middelen van de
ziekenhuizen) In dit systeem worden zorgperiodes voor de groep I gedupliceerd omdat ze zowel
bij de berekening van het marktaandeel (CD en E) als bij het decielsysteem (I) betrokken zijn.

2.5
-

SUPPLEMENTAIRE FINANCIERING PER ZIEKENHUIS

DE FINANCIERINGSGROEP CD

Om het “marktaandeel’ van een ziekenhuis te bepalen wordt voor de financieringsgroep CD de
fractie van de “residuele punten” van het ziekenhuis berekend in verhouding tot het totale aantal
residuele punten (CD) van alle zorgperiodes nationaal.
De residuele punten (of punten boven de mediaan) worden berekend per tijdsgroep ([0_3[, [3_7[,
[7_11[, [11_15[, [15_24[ en [24]). Merk op dat de correctie voor tijd hier impliciet reeds gebeurt
is bij de bepaling van het gewicht toekend aan een zorgperiode. De residuele punten hoeven dus
bijgevolg niet meer gecorrigeerd te worden.
Per tijdsgroep wordt de mediaan berekend van de punten per zorgperiode voor de groep CD. Deze
waarde (jaarlijks opnieuw berekend per tijdsgroep) wordt vastgelegd als drempelwaarde voor de
bepaling van de residuele punten. De residuele punten zijn de punten die elke zorgperiode krijgt
voor elke punt dat zich boven de mediaan bevindt. Wanneer de mediaan bijvoorbeeld op ‘10’
wordt vastgelegd voor een bepaalde tijdsgroep en de zorgperiode ‘12’ punten heeft, zijn de
residuele punten 12-10 = 2.
Het marktaandeel van een ziekenhuis voor de financieringsgroep CD is de fractie van de residuele
punten die het ontvangt in verhouding tot de totale residuele punten van alle zorgperiodes CD.
Wanneer een ziekenhuis bijvoorbeeld 5 residuele punten heeft en nationaal zijn er in het totaal
100 residuele punten is het marktaandeel van dit ziekenhuis 5%.
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DE FINANCIERINGSGROEP E

Het marktaandeel voor de financieringsgroep E wordt berekend op dezelfde wijze als voor de
financieringsgroep CD (mediaan = zelfde als deze die bepaald werd voor CD). Het enige verschil is
dat voor het berekenen van het marktaandeel enkel rekening wordt gehouden met de residuele
punten voor E.

-

DE FINANCIERINGSGROEP I

Voor elk ziekenhuis wordt het aantal dagen per financieringsgroep berekend door de duur (in
minuten) van alle zorgperiodes die in die financieringsgroep zijn opgenomen op te tellen en te
delen door 1440 (het aantal minuten in een dag van 24 uur).
Het decielsysteem is als volgt opgezet: ziekenhuizen worden ingedeeld op basis van de verhouding
tussen de totale residuele punten van dagen I en het totaal aantal geregistreerde CDE-dagen.
Afhankelijk van zijn positie in deze rangschikking krijgt het ziekenhuis een bepaald aantal punten
per bed. Deze waarde wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal verantwoorde CDE
bedden per ziekenhuis om het aantal supplementaire punten te bepalen die ze ontvangen.



Bijkomende technische informatie : Het aantal dagen CDE van een ziekenhuis worden
volgens volgende formule berekend :
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑢𝑢𝑟𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑣𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑧𝑜𝑟𝑔𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑒𝑙 𝑢𝑖𝑡𝑚𝑎𝑘𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑜𝑒𝑝𝑒𝑛
𝐶𝐷 𝑒𝑛 𝐸 𝑣𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑧𝑖𝑒𝑘𝑒𝑛ℎ𝑢𝑖𝑠 (𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛)
1440

Nota:
Bovendien worden de volgende zorgperiodes uitgesloten van financiering:
a) De zorgperiodes op de verpleegeenheden van het type DAY, BRU, OPR
b) De zorgperiodes met MDC 15 en patiënten die bij opname jonger zijn dan 29 dagen
c) De zorgperiodes met DRG’s 540, 541, 542, 560 (Bevallingen) en de verblijven met
zorgitems die specifiek zijn voor bevallingen (W100 tot W400)
d) De periodes die niet voldoen aan de criteria van financieringsgroepen CD, E, I.
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-

In onderstaande wordt schematisch weergeven hoe de financiering van de verpleegkundige zorg
geïntegreerd werd in het BFM:

Basisfinanciering

Aanvullende
financiering

Financieringsgroep

Financieringsgroep

CD

E

Intensieve zorgen

Nomenclatuur

Nomenclatuur

Nomenclatuur
(REA)

(20%)

(70%)

(20%)

VG-MZG (NRG's)

VG-MZG (NRG's)

APR-DRG

(80%)

(30%)

(40%)

Marktaandeel

Marktaandeel
VG-MZG (NRG's)
(40%)
Decielen
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Aan de hand van onderstaande casus volgen we het traject van een patiënt doorheen het verblijf
in het ziekenhuis. Op basis van de gegevens beschikbaar binnen de (VG-)MZG registratie gaan we
na onder welke NRG elke zorgperiode geklasseerd wordt en of we dit klinisch kunnen verklaren.
Deze casus werd opgedeeld in drie onderdelen en volgt zo stapsgewijs het volledige proces van
registratie tot gebruik in de financiering:
1. Wat werd geregistreerd: Situering aan de hand van de algemene informatie over de ad
random geselecteerde patiënt op basis van de geregistreerde gegevens in de MZGdatabank.
2. Toepassing in het NRGnew model: Hoe worden deze gegevens behandeld in het NRG
model en wat is het resultaat met focus op de klinische relevantie van het NRGnew model.
3. Financiering: Hoe wordt de nieuwe informatie verkregen over de zorgperiode aan de hand
van het NRGnew model uiteindelijk gebruikt in de financiering.
Alle visualisaties en figuren gebruikt binnen deze casus zijn ook terug te vinden in de dynamische
“My Interactive NRG investigator” tool en zijn gebaseerd op de gegevens van het registratiejaar
2015.

3.1

SITUERING

Een patiënt van 90 jaar wordt opgenomen in Ziekenhuis X voor een totale heupprothese op 2
maart 2015 om 8h51. De patiënt verblijft op dit moment op een afdeling DIVxxx met
hoofdbedindex C.
De patiënt heeft bijkomend volgende kenmerken :
-

A2_CODE_READMISSION: Heropname binnen het jaar na vorig ontslag uit hetzelfde
ziekenhuis
A2_CODE_SEX: Vrouw
A2_CODE_PLACE_BEFORE_ADM: Patiënt was thuis voor de opname
A2_CODE_ADM: Geplande opname
A2_CODE_ADRBY: Verwezen door arts-specialist vanuit eigen ziekenhuis
A2_CODE_DESTINATE: Overleden
A2_CODE_DISCHARGE: Overleden zonder autopsie

In onderstaand overzicht wordt het traject van de patiënt doorheen haar verblijf per zorgperiode
chronologisch weergeven op basis van de parameters “Type eenheid op basis van prefix
(CODE_UNIT)”, “Tijdstip in verblijf ten opzichte van operatie of ingreep (OPR)”, “De duurtijd van
de zorgperiode” en “De uiteindelijke tijdsgroep waarin een zorgperiode werd ingedeeld op basis
van het NRG-model” :
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3 KLINISCHE CASUS

Tabel 8 Overzicht traject van de patiënt o.b.v. verblijf

PRE-OP
RE

POST-OP

Zorgperiode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CODE_UNIT
DIVxxx
DIVxxx
OPRxxx
DIVxxx
DIVxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx

OPR
O
LB
FA
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Duurtijd
08:51 – 00:00
00:00 – 15:09
20:02 – 21:21
21:21 – 00:00
00:00 – 12:05
12:05 – 00:00
00:00 – 00:00
00:00 – 00:00
00:00 – 00:00
00:00 – 00:00
00:00 – 00:00
00:00 – 08:30

Tijdsgroep
[15_24[
[15_24[
[0_3[
[0_3[
[11_15[
[11_15[
[24]
[24]
[24]
[24]
[24]
[7_11[

Op basis van deze informatie merken we op dat het verblijf van deze patiënt in 4 grote categorieën
kan worden verdeeld namelijk:
-

-

-

-

PRE-OP : Het verblijf van de patiënt in het ziekenhuis voor de ingreep (zorgperiodes 1 &
2). Dit moment in het verblijf van deze patiënt kan opgesplitst worden in de dag van
opname (zorgperiode 1) en de laatste zorgperiode voor de ingreep (LB of last before). Om
het overzicht in deze oefening te bewaren krijgen deze zorgperiodes het kenmerk “PREOP” toegekend.
OPR : De ingreep en het verblijf van de patiënt op het operatie kwartier. Op basis van de
informatie beschikbaar in de tabel weten we dat deze zorgperiode plaatsvindt tussen
15h09 en 20h02 op dag 2 van het verblijf. Voor dit moment in het verblijf van de patiënt
zijn echter geen verpleegkundige gegevens beschikbaar gezien men geen VG-MZG
registreert op het operatiekwartier. Dit moment in het verblijf van de patiënt wordt
daarom niet meegenomen in het kader van deze oefening.
RE : De eerste zorgperiode na de ingreep (FA of first after) en het verblijf van de patiënt
op een dienst recovery (zorgperiode 3). Deze zorgperiode krijgt voor deze oefening het
kenmerk RE toegekend.
POST-OP : Het verblijf van de patiënt postoperatief tot de laatste zorgperiode van het
verblijf van de patiënt in het ziekenhuis. We stellen vast dat de patiënt tijdens
zorgperiodes 4 en 5 verblijft op een eenheid DIV, waarna zij getransfereerd wordt naar
een eenheid INT voor zorgperiodes 6-12. Gezien de laatste zorgperiode op de intensieve
zorgen afdeling eindigt om 8h30 vermoeden we dat de patiënt overlijdt. Dit wordt ook
bevestigd door de geregistreerde code in het veld A2_CODE_DISCHARGE. De zorgperiodes
na de ingreep krijgen voor deze oefening het kenmerk POST-OP toegekend.

37

HET TRAJECT VAN DE PATIËNT ONDERVERDEELD IN NRG’S

In het onderstaand overzicht wordt in detail het traject van de patiënt per zorgperiode weergeven
op basis van de informatie verkregen uit het NRG-model gekeken. De volgende parameters
worden weergegeven: “Hoofdbedindex”: de hoofdbedindex van de eenheid waarop de patiënt op
dat moment verbijft, “#items”: Het aantal geregistreerde items per zorgperiode, “Het aantal
punten toegekend aan de betrokken zorgperiode op basis van de resultaten van de Profi(e)l-DIVG
studie (#TOT_POINTS)” en “De NRG waarin de zorgperiode werd geklasseerd (NRG)” :
Tabel 9 Overzicht van traject van de patiënt op basis van de NRG’s

PRE-OP
RE

POST
OP

3.2.1

Zorgperiode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hoofdbedindex
C
C
RE
C
C
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI

#items
8
5
10
5
6
20
20
23
21
21
19
15

TOT_POINTS
47,28
87,87
87,88
6,68
39,39
479,99
582,64
606,28
544,14
529,08
472,80

180,35

NRG
LB1_[15_24[_0_1
HB1_[15_24[_1_7
MB5_[0_3[_2_3
MB3_[0_3[_1_3
MB3_[11_15[_2_3
HT2_[11_15[_9_6
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT2_[7_11[_8_6

DE PREOPERATIEVE FASE
ZORGPERIODE 1 : LB1_[15_24[_0_1

De eerste zorgperiode in het verblijf van de patiënt wordt door het NRG-model geklasseerd onder
de NRG LB1_[15_24[_0_1.
Op basis van de informatie beschikbaar aan de hand van dit label kunnen we vaststellen dat:
-

Deze zorgperiode wordt onderverdeeld in de zorggroep Low Basic of LB.
De rang 1 werd toegekend aan deze NRG, wat wil zeggen dat deze NRG de laagste aantal
TOT-POINTS heeft binnen de zorggroep LB voor de tijdsgroep [15_24[.
De zorgperiode heeft een duurtijd van 15h49 waardoor deze wordt onderverdeeld in een
NRG van de tijdsgroep [15_24[.
Deze NRG krijgt een score van 0 op 10 voor techniciteit.
Deze NRG krijgt een score van 1 op 10 voor basiszorgen.

Uit de bijkomende informatie beschikbaar in de tabel merken we ook op dat tijdens deze
zorgperiode 8 items werden geregistreerd en dat deze na correctie voor tijd 47,28 TOT-POINTS
opbrengen. De zorgperiode vindt plaats op een verpleegafdeling DIV met hoofdbedindex C.
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3.2

ZORGPERIODE 2 : HB1_[15_24[_1_7
De tweede zorgperiode tijdens het verblijf van de patiënt wordt ook gekenmerkt door de code
“LB” of last before in het veld OPR, dit wil zeggen dat dit de laatste zorgperiode voor een ingreep
betreft. De zorgperiode wordt aan de hand van het NRG-model ingedeeld in de NRG

HB1_[15_24[_1_7.
Op basis van de informatie beschikbaar aan de hand van dit label kunnen we vaststellen dat:
-

Deze zorgperiode wordt onderverdeeld in de zorggroep High Basic of HB.
De rang 1 werd toegekend aan deze NRG, wat wil zeggen dat deze NRG de laagste aantal
TOT-POINTS heeft voor de zorggroep HB binnen de tijdsgroep [15_24[.
De zorgperiode heeft een duurtijd van 15h09 waardoor deze wordt onderverdeeld binnen
een NRG van de tijdsgroep [15_24[.
Deze NRG krijgt een score van 1 op 10 voor techniciteit.
Deze NRG krijgt een score van 7 op 10 voor basiszorgen.

Aan de hand van de bijkomende informatie beschikbaar in het overzicht merken we ook op dat
tijdens deze zorgperiode 5 items werden geregistreerd en dat deze na correctie voor tijd 87,87
TOT-POINTS krijgt. De zorgperiode vindt plaats op een verpleegafdeling DIV met hoofdbedindex C.
In onderstaande tabel wordt weergeven welke items en welke scoremogelijkheden werden
geregistreerd tijdens de eerste twee zorgperiodes in het verblijf van de patiënt:

Domein 1

Zorgperiode 1

Zorgperiode 2

B201 : De opvolging van de mictie

B205: De zorgen m.b.t. de urinaire
incontinentie of de niet zindelijke patiënt

B401 : De opvolging van de defecatie

B403 : De zorgen m.b.t. de fecale
incontinentie

C102 : Gedeeltelijke hulp bij de
installatie en/of de verplaatsing

C102 : Gedeeltelijke hulp bij de installatie
en/of de verplaatsing

D101 : De opvolging en/of de
begeleiding van de patiënt
F103 : Volledige hulp bij de hygiënische
zorgen
Domein 2

G101 : De controle van het gewicht en
berekenen van het verschil met het
vorige gewicht
H100/1 # verschillende toegediende
geneesmiddelen via IM/SC/ID weg
N300/1: # veneuze bloedafnames

Domein 4

V300/1 : # discontinue parameters

V300/2 : # discontinue parameters
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Wanneer we deze informatie vergelijken met de vingerafdrukken van de twee NRG’s kunnen we
vaststellen dat deze dit verhaal ook bevestigen. Voor de NRG LB1_[15_24[_0_1 (groen) stellen we
vast dat voor de items van domein 1 in de vingerafdruk onder de referentiepopulatie ligt (zwart)
in tegenstelling tot de vingerafdruk van de NRG HB1_[15_24[_1_7 (paars).
Wat betreft de items van de andere domeinen, gaan we niet verder in detail aangezien de
verschillen minder frappant zijn.

Figuur 12 Vingerafdruk van de NRGs HB1_[15_24[_1_7 en LB1_[15_24[_0_1

Wanneer we de geregistreerde scoremogelijkheden voor de items B200 en B400 bekijken voor de
NRGs LB1_[15_24[_0_1 en HB1_[15_24[_1_7 (figuur 13) en deze vergelijken en benchmarken met
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We stellen vast dat tijdens de eerste zorgperiode steeds de scoremogelijkheid ‘opvolgen’ wordt
geregistreerd voor de items van domein 1 (B200 & B400). Enkel bij het item C100 wordt score
mogelijkheid 2 : ‘gedeeltelijke hulp’ geregistreerd. Tijdens de tweede zorgperiode veranderen de
geregistreerde scoremogelijkheden van de items uit domein 1 in vergelijking met de eerste
zorgperiode. Zo wordt voor zowel het item B200 als B400 overgegaan van ‘de opvolging van
mictie/defecatie’ naar ‘zorgen in het kader van volledige incontinentie voor urine en faeces’. Ook
wordt tijdens deze zorgperiode ‘volledige hulp bij hygiënische zorgen’ geregistreerd bij deze
patiënt. We merken ook op dat de eerste zorgperiode, waar de patiënt op basis van de
geregistreerde verpleegkundige items als relatief zelfstandig kan worden gecategoriseerd wordt
onderverdeeld in een NRG met een label Low Basic. De tweede zorgperiode daarentegen, waar
relatief hoge scores voor de basiszorgen worden geregistreerd krijgt een label High Basic.

alle zorgperiodes gegroepeerd binnen de tijdscategorie [15_24[ en bijkomend met alle
geregistreerde zorgperiodes (Totaal) merken we een opvallend verschil in voorkomen op.
Aansluitend bij de vaststellingen die werden gemaakt aan de hand van de vingerafdruk en de
analyse van de geregistreerde zorgperiode die werd geklasseerd binnen deze NRG kunnen we hier
ook vaststellen dat de NRG LB1_[15_24[_0_1 in hoofdzaak scoremogelijkheden 1 heeft voor de
items B200 en B400. Ook voor NRG HB1_[15_24[_1_7 sluit de informatie uit deze grafiek aan bij
de resultaten van voorgaande analyses. Voor de verzameling van alle zorgperiodes binnen de
tijdsgroep [15_24[ en de verdeling van alle zorgperiodes (Totaal) merken we een heel diverse
verdeling van scoremogelijkheden op.

Figuur 13 Het voorkomen van de verschillende scoremogelijkheden van de items B200 en B400
voor de NRGs LB1_[15_24[_0_1 en HB1[11_24[_1_7 tegenover de referentiepopulatie van alle
zorgperiodes van de tijdsgroep [15_24[ en alle zorgperiodes samen (Totaal)

3.2.2

HET VERBLIJF OP HET OPERATIE KWARTIER
ZORGPERIODE 3 : MB5_[0_3[_2_3

De volgende zorgperiode binnen het verblijf van de patiënt waarvoor VG-MZG gegevens werden
geregistreerd wordt ook gekenmerkt door de code FA (First After) in het veld OPR, dit wil zeggen
dat dit de eerste zorgperiode is na de ingreep. De zorgperiode wordt aan de hand van het NRGmodel ingedeeld in de NRG MB5_[0_3[_2_3.
Op basis van de informatie beschikbaar aan de hand van de label kunnen we vaststellen dat:
-

Deze zorgperiode wordt onderverdeeld in de zorggroep Middle Basic of MB.
De rang 5 werd toegekend aan deze NRG, wat wil zeggen dat deze NRG de 5de aantal TOTPOINTS heeft voor de zorggroep MB binnen de tijdsgroep [0_3[.
De zorgperiode een duurtijd heeft van 01h19 en deze wordt bijgevolg onderverdeeld
binnen een NRG van de tijdsgroep [0_3[.
Deze NRG krijgt een score van 2 op 10 voor techniciteit.
Deze NRG krijgt een score van 3 op 10 voor basiszorgen.
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In onderstaande tabel wordt weergeven welke items en scoremogelijkheden werden geregistreerd
voor deze zorgperiode :
Zorgperiode 3
Domein 1

B300/1 : Aantal uitgevoerde blaassondages
D101: De opvolging en/of de begeleiding van de patiënt voor zorgen (bij de voeding per
os)
E102 : Symptoommanagement : pijn (de her-evaluatie en de behandeling)
E202 : Symptoommanagement : nausea (de her-evaluatie en de behandeling)

Domein 2

H200/2 : Aantal verschillende toegediende geneesmiddelen via IV weg
K201 : Verbeteren van de ademhaling : Een masker, een neusbril, een sonde, een tent, een
koepel of een couveuse
L100/1: Opvolging van een wonde en/of zonde met huidlaesie en/of een verband en/of
gebruikt materiaal zonder uitgevoerde zorgen
N200/1 : Zorgen en/of opvolging van een gebruikte toegangspoort : het aantal gebruikte
toegangspoorten

Domein 4

V300/4 : # parameters discontinue
V400/3 : # parameters continue

We stellen vast dat tijdens deze zorgperiode een blaassondage wordt uitgevoerd bij de patiënt.
Binnen de items van domein 1 zien we ook voor de items van klasse E : ‘symptoommanagement
(Symptoommanagement pijn en symptoommanagement nausea) score 2 ‘de herevaluatie’ wordt
geregistreerd. Hieruit maken we op dat voor deze patiënt het symptoom (in dit geval zowel pijn
als nausea) aanwezig is en dat er een behandeling werd ingesteld in overeenstemming met het
gehanteerde verpleegplan, procedure, staand order of medisch voorschrift. Bijkomend wordt ook
voor het item D100: ‘Zorgen bij de voeding per os’ een scoremogelijkheid 1 geregistreerd. Gezien
de locatie van de patiënt op een dienst recovery en het feit dat dit de eerste zorgperiode na een
operatie is wordt hier vermoedelijk ‘het bewaken dat de patiënt niets inneemt via gastrointestinale weg’ geregistreerd.
Wanneer we deze vaststellingen vergelijken met de vingerafdrukken in onderstaande figuur van
de NRG MB5_[0_3[_2_3 (paars) en de zorgroep MB_[0_3[ (groen) kunnen we vaststellen dat de
profielen van de zorgperiodes gegroepeerd binnen deze NRG’s sterk aansluiten bij de
geselecteerde zorgperiode.
We merken lage scores op bij de items binnen domein 1 op, die dicht of onder de
referentiepopulatie lopen met uitzondering van de items met betrekking tot
symptoommanagement. Wanneer we kijken naar de items van domein 2: ‘zorgen bij de complexe
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Aan de hand van de bijkomende informatie beschikbaar in het overzicht merken we ook op dat
tijdens deze zorgperiode 10 items werden geregistreerd en dat deze na correctie voor tijd 87,88
TOT-POINTS opbrengen. De zorgperiode vindt plaats op een verpleegafdeling OPR met
hoofdbedindex RE.

fysiologische functies’ merken we in de vingerafdruk de aanwezigheid van 4 items op die vaker
voorkomen binnen deze NRG’s dan in de referentiepopulatie: H200, K200, L100 & N200. We
stellen vast dat dit dezelfde items zijn als deze die geregistreerd werden tijdens de betrokken
zorgperiode.

Figuur 14 Vingerafdruk van de NRG MB5_[0_3[-2_3 en de zorggroep MB_[0_3[
In de onderstaande staafdiagrammen wordt dit verhaal ook bevestigd. We merken op dat voor de
NRG MB5_[0_3[_2_3 het voorkomen van de items H200, K200, L100 & N200 hoger ligt dan in de
referentiepopulatie van alle zorgperiodes binnen de tijdsgroep [0_3[ en alle zorgperiodes (Totaal).
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Figuur 15 Het voorkomen van de verschillende scoremogelijkheden van de items H200 en K200
voor de NRG MB5_[0_3[_2_3 tegenover de referentiepopulatie van alle zorgperiodes van de
tijdsgroep [0_3[ en alle zorgperiodes samen (Totaal)

Figuur 16 Het voorkomen van de verschillende scoremogelijkheden van de items L100 en N200
voor de NRG MB5_[0_3[_2_3 tegenover de referentiepopulatie van alle zorgperiodes van de
tijdsgroep [0_3[ en alle zorgperiodes samen (Totaal)
Wanneer we de betrokken NRG verder in detail bekijken merken we op dat bijna 100% van de
zorgperiodes binnen deze NRG zich bevinden op een afdeling van type OPR met hoofdbedindex
RE.
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Figuur 17 Het voorkomen van het type eenheid en de hoofdbedindex voor de NRG MB5_[0_3[_2_3
(OPR = operatiekwartier; RE = recovery).

3.2.3

DE POST OPERATIEVE FASE
ZORGPERIODE 4 : MB3_[0_3[_1_3

De vierde zorgperiode binnen het verblijf van de patiënt waarvoor VG-MZG gegevens werden
geregistreerd is de eerste zorgperiode die opnieuw plaatsvindt op een verpleegeenheid DIV. De
zorgperiode wordt aan de hand van het NRG-model ingedeeld in de NRG MB3_[0_3[_1_3.
Op basis van dit label kunnen we vaststellen dat:
-

Deze zorgperiode wordt onderverdeeld in de zorggroep Middle Basic of MB.
De rang 3 werd toegekend aan deze NRG, wat wil zeggen dat deze NRG de derde aantal
TOT-POINTS heeft voor de zorggroep MB binnen de tijdsgroep [0_3[.
De zorgperiode een duurtijd heeft van 2h39 en wordt bijgevolg onderverdeeld binnen een
NRG van de tijdsgroep [0_3[.
Deze NRG krijgt een score van 1 op 10 voor techniciteit.
Deze NRG krijgt een score van 3 op 10 voor basiszorgen.

Aan de hand van de bijkomende informatie beschikbaar in het overzicht merken we ook op dat
tijdens deze zorgperiode 5 items werden geregistreerd en dat deze na correctie voor tijd 6,68 TOTPOINTS opbrengen. De zorgperiode vindt plaats op een verpleegafdeling DIV met hoofdbedindex
C.
In onderstaande tabel wordt weergeven welke items en scoremogelijkheden werden geregistreerd
voor deze zorgperiode :
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Domein 1

B202 : De zorgen aan een urinaire verblijfssonde

Domein 2

L100/1: Opvolging van een wonde en/of zonde met huidlaesie en/of een verband en/of
gebruikt materiaal zonder uitgevoerde zorgen

D101: De opvolging en/of de begeleiding van de patiënt voor zorgen bij de voeding per os

N200/1 : Zorgen en/of opvolging van een gebruikte toegangspoort : het aantal gebruikte
toegangspoorten
Domein 4

V300/1 :# discontinue parameters

We stellen vast voor de items in domein 1 dat de blaassonde wordt verzorgd die tijdens de vorige
zorgperiode werd geplaatst en dat opnieuw een score 1 wordt geregistreerd voor het item D100:
‘Zorgen bij de voeding per os’. Voor de geregistreerde items van domein 2 stellen we vast dat er
tijdens deze korte zorgperiode een wonde/een verband wordt opgevolgd en dat de gebruikte
toegangspoort wordt verzorgd en/of opgevolgd.
Wanneer we aan de hand van de onderstaande figuur deze vaststellingen vergelijken met de
vingerafdruk van de NRG MB3_[0_3[_1_3 (paars) kunnen we vaststellen dat de geregistreerde
items binnen deze zorgperiode overeen komen met het profiel van de NRG waarbinnen deze
geklasseerd wordt. We merken voor de items van domein 1 op dat deze allemaal onder de
referentie populatie liggen met uitzondering van het item B300.

Figuur 18 Vingerafdruk van de NRG MB3_[0_3[-1_3
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Zorgperiode 4

We kunnen stellen aan de hand van deze vingerafdruk en aan de hand van de informatie
beschikbaar binnen de geselecteerde zorgperiode dat de zorgperiodes binnen deze NRG qua
profiel relatief dicht aanleunen bij deze van de gemiddelde patiënt voor deze tijdsgroep.

ZORGPERIODE 5 :MB3_[11_15[_2_3
De vijfde zorgperiode binnen het verblijf van de patiënt waarvoor VG-MZG gegevens werden
geregistreerd is ook de laatste zorgperiode die wordt geregistreerd op een eenheid DIV met
bedindex C. De zorgperiode wordt aan de hand van het NRG-model ingedeeld in de NRG

MB3_[11_15[_2_3.
Op basis van de informatie beschikbaar aan de hand van dit label kunnen we vaststellen dat:
-

Deze zorgperiode wordt onderverdeeld in de zorggroep Middle Basic of MB.
De rang 3 werd toegekend aan deze NRG, wat wil zeggen dat deze NRG de derde aantal
TOT-POINTS heeft voor de zorggroep MB binnen de tijdscategorie [11_15[.
De zorgperiode een duurtijd heeft van 12h05 en wordt bijgevolg onderverdeeld binnen
een NRG van de tijdsgroep [11_15[.
Deze NRG een score van 2 op 10 krijgt voor techniciteit.
Deze NRG een score van 3 op 10 krijgt voor basiszorgen.

-

Aan de hand van de bijkomende informatie beschikbaar in het overzicht merken we ook op dat
tijdens deze zorgperiode zorgperiode 6 items werden geregistreerd en dat deze na correctie voor
tijd 39,39 TOT-POINTS opbrengen. De zorgperiode vindt plaats op een verpleegafdeling DIV met
hoofdbedindex C.
In onderstaande tabel wordt weergeven welke items en scoremogelijkheden werden geregistreerd
voor deze zorgperiode :
Zorgperiode 5
Domein 1

B202 : De zorgen aan een urinaire verblijfssonde

Domein 2

H100/1 : Aantal verschillende toegediende geneesmiddelen via IM/SC/ID weg
H200/1 : Aantal verschillende toegediende geneesmiddelen via IV weg
L100/1: Opvolging van een wonde en/of zonde met huidlaesie en/of een verband en/of
gebruikt materiaal zonder uitgevoerde zorgen
N200/1 : Zorgen en/of opvolging van een gebruikte toegangspoort : het aantal gebruikte
toegangspoorten

Domein
4

V300/3 : # discontinue parameters

We stellen vast voor de items in domein 1 dat opnieuw B200 scoremogelijkheid 2 wordt
geregistreerd. Voor de geregistreerde items van domein 2 stellen we vast dat er tijdens deze
zorgperiode naast het toedienen van medicatie via zowel IM/SC/ID weg als via IV weg ook een
47

Wanneer we deze geregistreerde items vergelijken met de vingerafdruk voor deze NRG stellen we
een gelijkaardig profiel vast.

Figuur 19 Vingerafdruk van de NRG MB3_[11_15[_2_3

ZORGPERIODE 6 : HT2_[11_15[_9_6
De zesde zorgperiode binnen het verblijf van de patiënt waarvoor VG-MZG gegevens werden
geregistreerd is de eerste zorgperiode die plaatsvindt op een verpleegeenheid INT. De zorgperiode
wordt aan de hand van het NRG-model ingedeeld in de NRG HT2_[11_15[_9_6.
Op basis van dit label kunnen we vaststellen dat:
-

Deze zorgperiode wordt onderverdeeld in de zorggroep High Technical of HT.
De rang 2 werd toegekend aan deze NRG, wat wil zeggen dat deze NRG de tweede aantal
TOT-POINTS heeft voor de zorggroep HT binnen de tijdscategorie [11_15[.
De zorgperiode een duurtijd heeft van 11h55 en wordt bijgevolg onderverdeeld binnen
een NRG van de tijdsgroep [11_15[.
Deze NRG krijgt een score van 9 op 10 voor techniciteit.
Deze NRG krijgt een score van 6 op 10 voor basiszorgen.
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wonde/een verband wordt opgevolgd en dat de gebruikte toegangspoort wordt verzorgd en/of
opgevolgd. We stellen ook vast dat in domein 4 het item V300 wordt geregistreerd.

Aan de hand van de bijkomende informatie beschikbaar in het overzicht merken we ook op dat
tijdens deze zorgperiode 20 items werden geregistreerd en dat deze na correctie voor tijd 479,99
TOT-POINTS opbrengen. De zorgperiode vindt plaats op een verpleegafdeling INT met
hoofdbedindex HI.
In onderstaande tabel wordt weergeven welke items en scoremogelijkheden werden geregistreerd
voor deze zorgperiode :
Zorgperiode 6
Domein 1

B202: De zorgen aan een urinaire verblijfssonde
B403: De zorgen met betrekking tot de fecale incontinentie of de niet zindelijke
patiënt
D301: Zorgen met betrekking tot de toediening van enterale voeding via een sonde
F103: Volledige hulp bij de hygiënische zorgen
F500/1: Het aantal uitgevoerde bijzondere mondzorgen

Domein 2

G101: De controle van het gewicht en berekenen van het verschil met het vorige
gewicht
G301: Glycemiebeleid
G401 : Beleid van het zuur-base evenwicht en/of de ionen en/of het hemoglobine
en/of de stolling
H200/12 : Aantal verschillende toegediende geneesmiddelen via IV weg
K101: Aspiratie van de luchtwegen
K202: Verbetering van de ademhaling : ondersteunende middelen : aanwezigheid
van een endotracheale tube of een larynxmasker
K301: Verbeteren van de ventilatie : kunstmatige ventilatie
L200/1: Verzorging van wonden met suturen en/of insteekpunten met materiaal
aanwezig
N100/4: Toediening van bloed en bloedcomponenten : het aantal
N200/2: Zorgen en/of opvolging van een gebruikte toegangspoort : het aantal
gebruikte toegangspoorten
N400/4: Arteriële bloedafname : het aantal arteriële bloedafname momenten

Domein 4

V101: Decubituspreventie: gebruik van dynamische antidecubitusmaterialen
V300/4: # discontinue parameters
V400/4: # continue parameters
Z201: Ondersteuning bij niet delegeerbare invasieve medische handelingen

We stellen vast dat naast een aantal items met betrekking tot domein 1: ‘Zorgen bij elementaire
fysiologische functies’ ook voor het eerst een groot aandeel items uit domein 2: ‘Zorgen bij
complexe fysiologische functies’ worden geregistreerd. Daarnaast worden ook verschillende
parameters opgevolgd tijdens deze zorgperiode.
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Figuur 20 Vingerafdruk van de NRG HT2_[11_15[_9_6
In de onderstaande staafdiagrammen wordt dit verhaal ook bevestigd. Voor de items met
betrekking tot de elementaire fysiologische functies stellen we vast dat het item B200 score 2: ‘De
zorgen aan een urinaire verblijfssonde’ beduidend vaker voorkomen binnen deze populatie in
vergelijking tot de referentiepopulaties. Voor het item B400 scoremogelijkheid 3: ‘De zorgen met
betrekking tot de fecale incontinentie of de niet zindelijke patiënt’ stellen we een gelijkaardig
verhaal vast. Bij het item F100: ‘hulp bij hygiënische zorgen’ stellen we vast dat zowel een score 0,
2 (gedeeltelijke hulp) als 3 (volledige hulp) voorkomt. De score 3 komt beduidend vaker voor
binnen deze NRG dan in de referentiepopulaties van de tijdsgroep [11_15[ als in de
referentiepopulatie van alle zorgperiodes samen. Ook het item F500: ‘bijzondere mondzorg’ zien
we dat zowel het voorkomen als de frequentie hoger liggen dan in de referentiepopulaties.
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Wanneer we aan de hand van de onderstaande figuur deze vaststellingen vergelijken met de
vingerafdruk van de NRG HT2_[11_15[_9_6 (paars) kunnen we vaststellen dat de geregistreerde
items binnen deze zorgperiode overeen komen met het profiel van de NRG waarbinnen deze
geklasseerd wordt.

Figuur 21 Het voorkomen van de verschillende scoremogelijkheden van de items B200, B400, F100
en F500 voor de NRG HT2_[11_15[_9_6 tegenover de referentiepopulatie van alle zorgperiodes
van de tijdsgroep [11_15[ en alle zorgperiodes samen (Totaal)
Wanneer we kijken naar de items met betrekking tot domein 2: ‘complexe fysiologische functies’
stellen we vast dat het voorkomen van de items G100, G300 en G400 veel hoger is voor de
zorgperiodes binnen de NRG HT2_[11_15[_9_6 als voor de referentie populaties. Voor het item
G100 merken we ook een hoge prevalentie voor de score 5: ‘meer dan 3 in-out balansen’.

Figuur 22 Het voorkomen van de verschillende scoremogelijkheden van de items G100, G300 en
G400 voor de NRG HT2_[11_15[_9_6 tegenover de referentiepopulatie van alle zorgperiodes van
de tijdsgroep [11_15[ en alle zorgperiodes samen (Totaal)
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Figuur 23 Het voorkomen van de verschillende scoremogelijkheden van de items H200, K100, K200
en K300 voor de NRG HT2_[11_15[_9_6 tegenover de referentiepopulatie van alle zorgperiodes
van de tijdsgroep [11_15[ en alle zorgperiodes samen (Totaal)
Aan de hand van onderstaande staafdiagrammen merken we op dat in tegenstelling tot bij de
referentiepopulaties het item N100: ‘Toediening van bloed en bloedcomponenten’ in 25% van de
zorgperiodes geregistreerd wordt. Opvallend is ook dat tijdens de zorgperiodes binnen deze NRG
minimum 2 tot zelf 5 gebruikte toegangspoorten worden geregistreerd, in tegenstelling tot in de
referentiepopulaties. Zowel in de referentiepopulatie van de tijdsgroep [11_15[ als in de
referentiegroep van alle zorgperiodes stellen we vast dat slechts in 40% van de zorgperiodes het
item N200 voorkomt en dan vooral met scoremogelijkheid 1. Voor het item N400: ‘aantal arteriële
bloedafnames’ kunnen we vaststellen dat de frequentie van voorkomen van dit item hoog ligt
(minimum 1 tot 15 afname momenten) terwijl dit item in de referentiepopulaties zo goed als niet
voorkomen.
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Opvallend kunnen we ook voor het item H200: ‘toediening van medicatie IV’ vaststellen dat voor
de zorgperiodes binnen de NRG HT2_[11_15[_9_6 zeer hoge frequenties geregistreerd worden
indien we dit vergelijken met de referentiepopulaties van de tijdsgroep [11_15[ en met alle
zorgperiodes (totaal). Het is ook duidelijk op basis van de onderstaande staafdiagrammen dat alle
binnen al deze zorgperiodes tenminste 2 geneesmiddelen IV worden toegediend. Aan de hand van
de staafdiagrammen met betrekking tot de items van de klasse K: ‘zorgen voor de ademhaling’
kunnen we ook vaststellen dat zo goed als 100% van de patiënten voor deze zorgperiodes
beademend worden aan de hand van een endotracheale tube of larynxmasker.

Figuur 24 Het voorkomen van de verschillende scoremogelijkheden van de items N100, N200 en
N300 voor de NRG HT2_[11_15[_9_6 tegenover de referentiepopulatie van alle zorgperiodes van
de tijdsgroep [11_15[ en alle zorgperiodes samen (Totaal)
Ook de geregistreerde items van domein 4: ‘Veiligheid’ bevestigen dat de geselecteerde
zorgperiode nauw aansluit bij het profiel van deze NRG. We merken op dat het voorkomen van
het item V100 in 75% van de zorgperiodes voorkomt binnen de NRG HT2_[11_15[_9_6. Ook voor
het voorkomen van de items V300 en V400: ‘de opvolging van de parameters (dis)continue’ sluiten
hier bij aan.

Figuur 25 Het voorkomen van de verschillende scoremogelijkheden van de items H200V100, V300,
V400 en Z200 voor de NRG HT2_[11_15[_9_6 tegenover de referentiepopulatie van alle
zorgperiodes van de tijdsgroep [11_15[ en alle zorgperiodes samen (Totaal)
Wanneer we de betrokken NRG verder in detail bekijken merken we op dat bijna 100% van de
zorgperiodes binnen deze NRG zich bevinden op een afdeling van type INT met hoofdbedindex
DI/CI/HI.
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Figuur 26 Het voorkomen van het type eenheid en de hoofdbedindex voor de NRG
HT2_[11_15[_9_6

ZORGPERIODES 7 - 11 :HT3_[24]_8_5
We stellen vast dat zorgperiodes 7 tot 11 allemaal worden ingedeeld in de NRG

HT3_[24]_8_5.
Op basis van dit label kunnen we vaststellen dat:
-

Deze zorgperiodes worden onderverdeeld in de zorggroep High Technical of HT.
De rang 3 werd toegekend aan deze NRG, wat wil zeggen dat deze NRG de derde aantal
TOT-POINTS heeft voor de zorggroep HT binnen de tijdsgroep [24].
De zorgperiodes een duurtijd hebben van 24h en worden bijgevolg onderverdeeld binnen
een NRG van de tijdsgroep [24].
Deze NRG een score van 8 op 10 krijgt voor techniciteit.
Deze NRG een score van 5 op 10 krijgt voor basiszorgen.

Uit de bijkomende informatie merken we ook op dat tijdens deze zorgperiodes het aantal
geregistreerde items schommelen tussen de 19 en de 23 en dat deze na correctie voor tijd tussen
de 473 en 606 TOT-POINTS genereren. De zorgperiodes vindt plaats op een verpleegafdeling INT
met hoofdbedindex HI.
In onderstaande tabel wordt weergeven welke items en scoremogelijkheden worden
geregistreerd voor deze zorgperiodes :
Zorgperiode 7-11
B202: De zorgen aan een urinaire verblijfssonde
Domein 1

B403: De zorgen met betrekking tot de fecale incontinentie of de niet zindelijke
patiënt
D101: (afwisselend met D301) Zorgen bij voeding per os: De opvolging en/of de
begeleiding van de patiënt
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D301: (afwisselend met D101) Zorgen met betrekking tot de toediening van enterale
voeding via een sonde
E402: Symptoommanagement : sedatie : de her evaluatie
F103: Hygiënische zorgen : volledige hulp bij de hygiënische zorgen
F500/1-7 : Het aantal uitgevoerde bijzondere mondzorgen
G104: Opvolging van de vochtbalans per verpleegkundige zorgperiode met 1 tot 3
in-out balans(en)
G201: Zorgen met betrekking tot de opvolging van een evacuerende sonde
G301: Glycemiebeleid
G401: Beleid van het zuur-base evenwicht en/of de ionen en/of het hemoglobine
en/of de stolling
H100/1: Toediening van geneesmiddelen via IM/SC/ID weg
H200/5-15 : Aantal verschillende toegediende geneesmiddelen via IV weg
H400/0-2: Aantal verschillende toegediende geneesmiddelen via inhalatie
Domein 2

K101 : Aspiratie van de luchtwegen
K202 : Verbeteren van de ademhaling : ondersteunende middelen
K301: Verbeteren van de ventilatie: kunstmatige ventilatie
L100/1: Opvolging van een wonde en/of zones met huislaesies en/of een verband
en/of gebruikt materiaal zonder uitgevoerde zorgen
L200/1: Verzorging van wonden met suturen en/of insteekpunten met materiaal
aanwezig
N100/0-4: Toediening van bloed en bloedcomponenten
N200/2: Zorgen en/of opvolging van een gebruikte toegangspoort : het aantal
gebruikte toegangspoorten
N400/2-6: Arteriële bloedafname : het aantal arteriële bloedafname momenten
V101 : Decubituspreventie: gebruik van dynamische antidecubitusmaterialen

Domein 4

V300/4-12: Opvolging van de biologische vitale parameters : discontinue
monitoring : de frequentie van de meest discontinu gemeten parameter
V400/4: Opvolging van de biologische vitale parameters: continue monitoring

We stellen vast dat naast een aantal items met betrekking tot domein 1: ‘Zorgen bij elementaire
fysiologische functies’ ook een groot aandeel items uit domein 2: ‘Zorgen bij complexe
fysiologische functies’ worden geregistreerd. Daarnaast worden ook verschillende parameters
opgevolgd tijdens deze zorgperiodes.
Wanneer we aan de hand van de onderstaande figuur deze vaststellingen vergelijken met de
vingerafdruk van de NRG HT3_[24]_8_5 (paars) kunnen we vaststellen dat de geregistreerde items
binnen deze zorgperiodes overeen komen met het profiel van de NRG waarbinnen deze
geklasseerd worden.
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Figuur 27 Vingerafdruk van de NRG HT3_[24]_8_5

ZORGPERIODE 12 : HT2_[7_11[_8_6
De zesde zorgperiode binnen het verblijf van de patiënt waarvoor VG-MZG gegevens werden
geregistreerd is de eerste zorgperiode die plaatsvindt op een verpleegeenheid INT. De zorgperiode
wordt aan de hand van het NRG-model ingedeeld in de NRG HT2_[7_11[_8_6.
Op basis van dit label kunnen we vaststellen dat:
-

Deze zorgperiode wordt onderverdeeld in de zorggroep High Technical of HT.
De rang 2 werd toegekend aan deze NRG, wat wil zeggen dat deze NRG de tweede aantal
TOT-POINTS heeft voor de zorggroep HT binnen de tijdsgroep [7_11[.
De zorgperiode een duurtijd heeft van 8h30 en wordt bijgevolg onderverdeeld binnen een
NRG van de tijdsgroep [7_11[.
Deze NRG krijgt een score van 8 op 10 voor techniciteit.
Deze NRG krijgt een score van 6 op 10 voor basiszorgen.

Aan de hand van de bijkomende informatie beschikbaar in het overzicht merken we ook op dat
tijdens deze zorgperiode 15 items werden geregistreerd en dat deze na correctie voor tijd 180,30
TOT-POINTS opbrengen. De zorgperiode vindt plaats op een verpleegafdeling INT met
hoofdbedindex HI.

56

In onderstaande tabel wordt weergeven welke items en scoremogelijkheden werden geregistreerd
voor deze zorgperiode :
Zorgperiode 12
B202: De zorgen aan een urinaire verblijfssonde
Domein 1

B403: De zorgen met betrekking tot de fecale incontinentie of de niet zindelijke
patiënt
D101: Zorgen bij de voeding per os : de opvolging en/of begeleiding van de patiënt
F500/2: Bijzondere mondzorg
G104: Opvolging van de vochtbalans per verpleegkundige zorgperiode met 1 tot 3
in-out balans(en)
G201: Zorgen met betrekking tot de opvolging van een evacuerende sonde

Domein 2

G401: Beleid van het zuur-base evenwicht en/of de ionen en/of het hemoglobine
en/of de stolling
H200/1: Aantal verschillende toegediende geneesmiddelen via IV weg
K202: Verbeteren van de ademhaling : ondersteunende middelen
K301: Verbeteren van de ventilatie: kunstmatige ventilatie
N200/2: Zorgen en/of opvolging van een gebruikte toegangspoort : het aantal
gebruikte toegangspoorten
N400/1: Arteriële bloedafname : het aantal arteriële bloedafname momenten

Domein 4

V101 : Decubituspreventie: gebruik van dynamische antidecubitusmaterialen
V300/1: #discontinue parameters
V400/4 : #continue parameters

We stellen vast dat naast een aantal items met betrekking tot domein 1: ‘Zorgen bij elementaire
fysiologische functies’ ook een groot aandeel items uit domein 2: ‘Zorgen bij complexe
fysiologische functies’ worden geregistreerd. Daarnaast worden ook verschillende parameters
opgevolgd tijdens deze zorgperiode.
Wanneer we aan de hand van de onderstaande figuur deze vaststellingen vergelijken met de
vingerafdruk van de NRG HT2_[7_11[_8_6 (paars) kunnen we vaststellen dat de geregistreerde
items binnen deze zorgperiode overeen komen met het profiel van de NRG waarbinnen deze
geklasseerd wordt.
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Figuur 28 Vingerafdruk van de NRG HT2_[7_11[_8_6

3.3

HET GEBRUIK VAN HET NRGNEW MODEL IN DE F INANCIERING

Aan de hand van bovenstaande oefening kunnen we nagaan hoe het NRG-model zorgperiodes
klasseert in klinisch relevante groepen in termen van verpleegkundige zorg. In de volgende stap
van deze oefening zullen we de resultaten van het NRG-model omzetten naar een fictieve bepaling
van de financiering van deze zorgperiodes.
Om deze oefening op een correcte wijze uit te voeren moet een onderscheid gemaakt te worden
tussen de zorgperiodes in het NRG-model die via het aanvullende financieringssysteem worden
gefinancierd en zorgperiodes die dat niet zijn. Enkel de zorgperiodes die plaats vonden op een bed
van de categorie “CDE” worden in rekening genomen. De overgebleven zorgperiodes worden
onderverdeeld in de categorie ‘OTHER’ en worden niet gefinancierd aan de hand van dit systeem
(zie ook hoofdstuk 2 het NRG model in de financiering).
Ook wordt in het kader van de financiering via de methode van Bayes een onderscheid gemaakt
tussen de intensieve en niet intensieve zorgperiodes volgens de methodologie omschreven in de
handleiding.
Schematisch doorloopt elke zorgperiode in het NRG-model de volgende stappen:
1. Toewijzing van elke zorgperiode aan een NRG
2. Identificatie van de intensieve zorgperiodes (FL_INT = 0/1)
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3. Elke zorgperiode krijgt een “gewicht”. Bepaald door de mediaan van de punten “tijdcompetentie” per NRG. Er wordt per NRG een onderscheid gemaakt tussen de
zorgperiodes met FL_INT = 0 en FL_INT = 1.
4. Verdeling van de zorgperiodes over de financieringsgroepen CDEI - OTHER.

3.3.1 TOEKENNING VAN EEN GEWICHT NRG (IN FUNCTIE VAN DE PUNTEN TIJDCOMPETENTIE )AAN ELKE ZORGPERIODE
In onderstaande tabel worden twee types van informatie verstrekt over de zorgperiodes betrokken
binnen deze oefeningen:
1) Of de zorgperiode al dan niet werd opgenomen binnen een CD, E, I financieringsgroep.
Alleen zorgperiodes die aan deze voorwaarde voldoen worden later in deze oefening
meegenomen.
2) Het “intensieve” of “niet-intensieve” karakter van de zorgperiode bepaald aan de hand
van de Bayes-methode.
Tabel 10 Overzicht van het traject van de patiënt o.b.v. de financieringsgroepen

PRE-OP
RE

POST-OP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CODE_UNIT

NRG

DIVxxx
DIVxxx
OPRxxx
DIVxxx
DIVxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx

LB1_[15_24[_0_1
HB1_[15_24[_1_7
MB5_[0_3[_2_3
MB3_[0_3[_1_3
MB3_[11_15[_2_3
HT2_[11_15[_9_6
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT2_[7_11[_8_6

Actual
Bed
C
C
RE
C
C
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI

FL_INT
0
0
0
0
0
1
1

Fin
groep
CD
CD
OTHER
CD
CD
I
I

1
1
1
1

I
I
I
I

1

I

In de volgende stap wordt per NRG een onderscheid gemaakt tussen de zorgperiodes die als
intensief worden erkend en deze waarvoor dit niet het geval is.

ZORGPERIODE 1: LB1_[15_24[_0_1
De eerste zorgperiode wordt onderverdeeld onder deze NRG. Op basis van de resultaten in
onderstaande staafdiagram merken we op dat alle zorgperiodes binnen deze NRG als niet intensief
worden gelabeld (geel: FL_INT = 0). Op basis hiervan kunnen we daarom besluiten dat voor deze
NRG slechts 1 mediaan bestaat, namelijk de mediaan van de punten tijd-competentie voor de
groep LB1_[15_24[_0_1_NONINT.
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Hoofdstuk 3: klinische casus
Figuur 29 Links: Verdeling van de zorgperiodes op basis van de intensieve zorgperiodes (INT,
blauw) tegenover de niet intensieve zorgperiodes (NONINT, geel). Rechts: verdeling van de
TOT_POINTS voor de NRG LB1_[15_24[_0_1
We merken op in de vioolplot dat de mediaan voor deze groep onder de referentielijn 100 ligt, we
kunnen daarom besluiten dat deze NRG laag scoort in termen van TOT_POINTS. Alle zorgperiodes
die worden gegroepeerd binnen deze NRG en met vlag FL_INT = 0 krijgen de mediane TOT_POINTS
toegekend, namelijk 42,2.

ZORGPERIODE 2: HB1_[15_24[_1_7
Op basis van de resultaten in onderstaande staafdiagram merken we op dat alle zorgperiodes
binnen deze NRG als niet intensief worden gelabeld (geel: FL_INT = 0). Op basis hier van kunnen
we daarom besluiten dat voor deze NRG slechts 1 mediaan bestaat, namelijk de mediaan voor de
groep HB1_[15_24[_1_7_NONINT.

Figuur 30 Links: Verdeling van de zorgperiodes op basis van de intensieve zorgperiodes (INT,
blauw) tegenover de niet intensieve zorgperiodes (NONINT, geel). Rechts: verdeling van de
TOT_POINTS voor de NRG HB1_[15_24[_1_7
We merken op in de vioolplot dat de mediaan voor deze groep rond de referentielijn 100 ligt, we
kunnen daarom besluiten dat deze NRG gemiddeld scoort in termen van TOT_POINTS. Alle
zorgperiodes die werden gegroepeerd binnen deze NRG en met vlag FL_INT = 0 krijgen de mediane
TOT_POINTS toegekend, namelijk 108.
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ZORGPERIODE 4: MB3_[0_3[_1_3
Op basis van de resultaten in onderstaande staafdiagram merken we op dat er binnen deze NRG
3 zorgperiodes zijn die als intensief (FL_INT = 1; INT) worden erkend terwijl de overgrote
meerderheid van de zorgperiodes als niet intensief worden erkend (FL_INT = 0; NONINT). Op basis
hiervan kunnen we besluiten dat er verschillende medianen zijn binnen deze NRG: een specifieke
mediaan voor de zorgperiodes binnen MB3_[0_3[_1_3_NONINT en een specifieke mediaan voor
de zorgperiodes MB3_[0_3[_1_3_INT.

Figuur 31 Links: Verdeling van de zorgperiodes op basis van de intensieve zorgperiodes (INT,
blauw) tegenover de niet intensieve zorgperiodes (NONINT, geel). Rechts: verdeling van de
TOT_POINTS voor de NRG MB3_[0_3[_1_3 INT, NONINT.
We merken op dat voor beide groepen de mediaan rond de referentielijn van 100 liggen. Op basis
van de informatie in de tabel stellen we vast dat de bestudeerde zorgperiode als niet-intensief
wordt gevlagd. Daarom krijgt deze zorgperiode het gewicht van de groep
MB3_[0_3[_1_3_NONINT toegekend, in dit geval 82.

ZORGPERIODE 5: MB3_[11_15[_2_3
Op basis van de resultaten in onderstaande staafdiagram merken we op dat er binnen deze NRG
2 zorgperiodes zijn die als intensief (FL_INT = 1; INT) worden erkend terwijl de overgrote
meerderheid van de zorgperiodes als niet intensief worden erkend (FL_INT = 0; NONINT). Op basis
hiervan kunnen we besluiten dat er verschillende medianen zijn binnen deze NRG: een specifieke
mediaan voor de zorgperiodes binnen MB3_[11_15[_2_3_NONINT en een specifieke mediaan
voor de zorgperiodes MB3_[11_15[_2_3_INT.
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Hoofdstuk 3: klinische casus
Figuur 32 Links: Verdeling van de zorgperiodes op basis van de intensieve zorgperiodes (INT,
blauw) tegenover de niet intensieve zorgperiodes (NONINT, geel). Rechts: verdeling van de
TOT_POINTS voor de NRG MB3_[11_15[_2_3 INT, NONINT.
We merken op dat voor beide groepen de mediaan rond de referentielijn van 100 liggen. Op basis
van de informatie in de tabel stellen we vast dat de bestudeerde zorgperiode als niet-intensief
wordt gevlagd. Daarom krijgt deze zorgperiode het gewicht van de groep
MB3_[11_15[_2_3_NONINT toegekend, in dit geval 109,4.

ZORGPERIODE 6: HT2_[11_15[_9_6
Op basis van de resultaten in onderstaande staafdiagram merken we op dat alle zorgperiodes
binnen deze NRG als intensief werden gelabeld (blauw: FL_INT = 1). Op basis hiervan kunnen we
daarom besluiten dat voor deze NRG slechts 1 mediaan bestaat, namelijk de mediaan voor de
groep HT2_[11_15[_9_6_INT.

Figuur 33 Links: Verdeling van de zorgperiodes op basis van de intensieve zorgperiodes (INT,
blauw) tegenover de niet intensieve zorgperiodes (NONINT, geel). Rechts: verdeling van de
TOT_POINTS voor de NRG HT2_[11_15[_9_6
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We merken op in de vioolplot dat de mediaan voor deze groep boven de referentielijn 100 ligt, we
kunnen daarom besluiten dat deze NRG hoog scoort in termen van TOT_POINTS. Alle zorgperiodes
die worden gegroepeerd binnen deze NRG en met vlag FL_INT = 1 krijgen de mediane TOT_POINTS
toegekend, namelijk 615,4.

ZORGPERIODES 7-11 HT3_[24]_8_5
Op basis van de resultaten in onderstaande staafdiagram merken we op dat alle zorgperiodes
binnen deze NRG als intensief worden gelabeld (blauw: FL_INT = 1). Op basis hier van kunnen we
daarom besluiten dat voor deze NRG slechts 1 mediaan bestaat, namelijk de mediaan voor de
groep HT3_[24]_8_5_INT.

Figuur 34 Links: Verdeling van de zorgperiodes op basis van de intensieve zorgperiodes (INT, blauw)
tegenover de niet intensieve zorgperiodes (NONINT, geel). Rechts: verdeling van de TOT_POINTS
voor de NRG HT3_[24]_8_5
We merken op in de vioolplot dat de mediaan voor deze groep boven de referentielijn 100 ligt, we
kunnen daarom besluiten dat deze NRG hoog scoort in termen van TOT_POINTS. Alle zorgperiodes
die werden gegroepeerd binnen deze NRG en met vlag FL_INT = 1 krijgen de mediane TOT_POINTS
toegekend, namelijk 605,4.

ZORGPERIODE 12: HT2_[7_11[_8_6
Op basis van de resultaten in onderstaande staafdiagram merken we op dat binnen deze NRG zo
goed als alle zorgperiodes als intensief (FL_INT = 1; INT) worden erkend en dat slechts 2
zorgperiodes als niet intensief worden erkend (FL_INT = 0; NONINT). Op basis hiervan kunnen we
besluiten dat er verschillende medianen zijn binnen deze NRG: een specifieke mediaan voor de
zorgperiodes binnen HT2_[7_11[_8_6_NONINT en een specifieke mediaan voor de zorgperiodes
HT2_[7_11[_8_6_INT.
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Hoofdstuk 3: klinische casus
Figuur 35 Links: Verdeling van de zorgperiodes op basis van de intensieve zorgperiodes (INT, blauw)
tegenover de niet intensieve zorgperiodes (NONINT, geel). Rechts: verdeling van de TOT_POINTS
voor de NRG HT2_[7_11[_8_6
We merken op dat voor beide groepen de mediaan boven de referentielijn van 100 liggen. Op
basis van de informatie in de tabel stellen we vast dat de bestudeerde zorgperiode als intensief
wordt gevlagd. Daarom krijgt deze zorgperiode het gewicht van de groep HT2_[7_11[_8_6_INT
toegekend, in dit geval 468,9.
Op basis van bovenstaande stappenplan worden alle zorgperiodes toegekend aan een
financieringsgroep (CDE, I of OTHER). De zorgperiodes toegekend in de zorggroep OTHER worden
verder buiten beschouwing gehouden. Dit is de reden waarom zorgperiode 3 die plaatsvond op
een ontwaakzaal in deze sectie niet wordt behandeld.

3.3.2

MARKTAANDEEL CD & E

Om uiteindelijk het marktaandeel van elk ziekenhuis te berekenen moet eerst berekend worden
hoeveel punten elk ziekenhuis krijgt toegewezen. Hiervoor worden de ‘residuele punten’ of
punten boven de mediaan berekend.
Om de residuele punten per zorgperiode te bepalen wordt het gewicht van de NRG van elke
zorgperiode van de mediaan afgetrokken. De overgebleven punten zijn de residuele punten. Dit
gebeurt aan de hand van volgende formule:
Residuele punten = (Punten per zorgperiode) – (De mediane punten CD per tijdsgroep)
Indien het aantal toegekende punten per zorgperiode lager is dan de mediaan, wordt automatisch
een score 0 toegekend aan de zorgperiode.
In onderstaande tabel wordt in de rechter kolom weergegeven hoeveel NRG punten er aan elke
zorgperiode wordt toegekend. Aan de hand van deze informatie zullen we per zorgperiode het
aantal residuele punten berekenen om uiteindelijk een marktaandeel te berekenen voor dit
ziekenhuis.
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Tabel 11 Overzicht van het traject van de patiënt o.b.v. toegekende punten

PRE-OP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RE

POST-OP

CODE_UNIT

NRG

DIVxxx
DIVxxx
OPRxxx
DIVxxx
DIVxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx
INTxxx

LB1_[15_24[_0_1
HB1_[15_24[_1_7
MB5_[0_3[_2_3
MB3_[0_3[_1_3
MB3_[11_15[_2_3
HT2_[11_15[_9_6
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT2_[7_11[_8_6

Actual
Bed
C
C
RE
C
C
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI

FL_INT
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

1

Gewicht
NRG
42,2
108
184,4
82
109,4
615,4
605,4
605,4
605,4
605,4
605,4
468,9

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de mediaan van de zorgperiodes CD per tijdsgroep
voor het registratiejaar 2015. Aan de hand van deze informatie kunnen we per zorgperiode het
aantal residuele punten bepalen.
Tabel 12 Mediane punten CD per tijdsgroep voor het registratiejaar 2015
Tijdsgroep

Mediaan CD

0_3

7,88

3_7

28,46

7_11

55,31

11_15

68,24

15_24

94,35

24

131,17

In onderstaande tabel worden de residuele punten per zorgperiode berekend door de mediaan
CD af te trekken van de punten per zorgperiode. Merk op dat zowel de intensieve als de niet
intensieve zorgperiodes in rekening worden gebracht voor deze berekening :
Tabel 13 Overzicht van het traject van de patiënt o.b.v. residuele punten

1
2
3
4

NRG

FL_INT

LB1_[15_24[_0_1
HB1_[15_24[_1_7
MB5_[0_3[_2_3
MB3_[0_3[_1_3

0
0
0
0

NRG
punten
42,2
108
184,4
82
65

Mediaan CD

Residuele punten

94,35
94,35

0
13,65

7,88

74,12

MB3_[11_15[_2_3
HT2_[11_15[_9_6
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT2_[7_11[_8_6

0
1
1
1
1
1
1

1

109,4
615,4
605,4
605,4
605,4
605,4
605,4
468,9

68,24
68,24
131,17
131,17
131,17
131,17
131,17
55,31
TOTAAL :

41,16
547,16
474,23
474,23
474,23
474,23
474,23
413,59
3460,83

Als we er vanuit gaan dat het fictieve ziekenhuis enkel deze patiënt heeft tijdens het betrokken
registratiejaar en dat alle ziekenhuizen samen 10.000 residuele punten hebben kunnen we aan de
hand van volgende formule een fictief marktaandeel bepalen :
Marktaandeel CD =

Totaal aantal residuele punten voor dit ziekenhuis
Totaal aantal residuele punten voor alle ziekenhuizen samen

=

3460,83
=
10.000

34,61%

Dit marktaandeel is totaal extravagant ten opzichte van de werkelijkheid. Bovendien is het gewicht
van de als intensief erkende zorgperiodes in dit fictieve voorbeeld onevenredig hoog. Van de 11
gefinancierde zorgperiodes in de CD-groep zijn er 7 als intensief gelabeld, vergeleken met
ongeveer 5% in de realiteit (op nationaal niveau). Het doel is hier alleen om de
berekeningsmethodologie te illustreren.

3.3.3

BEPALEN DECIELEN VOOR DE INTENSIEVE ZORGPERIODES

Voor het bepalen van de ranking van de ziekenhuizen op basis van de residuele punten I wordt
volgende formule gehanteerd:
(totaal aantal residuele punten voor de zorgperiodes I)
aantal "dagen" CDE (FL_INT = 0 en 1)
Om de ranking te bepalen voor dit ziekenhuis moeten we dus het aantal residuele punten optellen
van de zorgperiodes die als intensief werden erkend door het model in dit ziekenhuis en deze
delen door het totaal aantal dagen dat een patiënt in dit ziekenhuis verbleef op een bed CDE
(bedindexen: C, D, E, CD, L, HI, CI, DI of EI) - zie ook hoofdstuk 2: het NRG model in de financiering.
Voor deze patiënt wordt dus voor het berekenen van de residuele punten I enkel de laatste 7
zorgperiodes in het verblijf in rekening gebracht:
Tabel 14 Overzicht van het traject van de patiënt o.b.v. residuele punten I

6
7
8
9
10
11

NRG
HT2_[11_15[_9_6
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5
HT3_[24]_8_5

FL_INT
1
1
1
1
1
1

Punten
615,4
605,4
605,4
605,4
605,4
605,4
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Mediaan CD
68,24
131,17
131,17
131,17
131,17
131,17

Residuele punten
547,16
474,23
474,23
474,23
474,23
474,23

Hoofdstuk 3: klinische casus

5
6
7
8
9
10
11
12

12

HT2_[7_11[_8_6

1

468,9

55,31
TOTAAL:

413,59
3331,9

Wanneer we er opnieuw van uitgaan dat het fictieve ziekenhuis slechts 1 patiënt heeft voor een
gegeven registratiejaar, bepalen we dat er in totaal 11.167 minuten zijn op een bed “CDE”, of 7.75
dagen.
We berekenen uiteindelijk de ratio voor dit ziekenhuis:

(totaal aantal residuele punten voor de zorgperiodes I)
aantal "dagen" CDE (FL_INT = 0 en 1)

=

3331,9
7,75

= 429,92

Op basis van dit resultaat worden de ziekenhuizen ingedeeld en krijgen ze een decielwaarde. Elke
decielwaarde is gekoppeld aan een bepaald aantal punten per bed. Dit aantal punten per bed
wordt vermenigvuldigd met het al verantwoorde bedden CDE in het ziekenhuis.
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Basiszorgen

Zoals gedefinieerd in Domein 1 van de codeerhandleiding 2.0.

Bedindex

De bedindex van een zorgperiode is steeds de hoofdbedindex van de
zorgeenheid waarin de zorgperiode zich bevindt. De hoofdbedindex is de
meest voorkomende bedindex van de zorgeenheid. De bedindex van een
zorgperiode hoeft dus niet gelijk te zijn aan de gefactureerde bedindex.

Binair item

Synoniem voor dichotoom item. Een item dat alleen twee waarden kan
aannemen, meestal 0 of 1.

Care Group

Synoniem van zorggroep.

Categorisch item

Een item dat meerdere waarden kan aannemen, maar deze waardes
kunnen niet zomaar vergeleken worden. Bijvoorbeeld, B200 is een
categorisch item met 6 categorieën: 0 (niet geregistreerd), 1,2,3,4 en 5.
Het is niet a priori duidelijk dat deze niveaus vergelijkbaar zijn.
Bijvoorbeeld, waarde 3 is niet noodzakelijk zwaarder dan waarde 2.

Clustering

Het indelen van de zorgperiodes in een aantal homogene clusters. Deze
clusters noemen we NRG’s. Het doel van de clustering is dat de NRG’s zo
gekozen zijn dat twee zorgperiodes in een NRG vergelijkbaar zijn voor wat
betreft de verpleegkundige zorg.

Codeerhandleiding 2.0 De lijst van verpleegkundige items die worden geregistreerd in de
ziekenhuizen. Het model is gebaseerd op codeerhandleiding 2.0, zoals kan
worden gevonden in:
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-degezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/mzg/richtlijnen-mzg
Dichotoom

Een item is dichotoom als alleen twee waarden aangenomen kunnen
worden, meestal 0 of 1. Zie binair.

Dichotomiseren

Een item dichotomiseren betekent het item opsplitsen in ‘dichotome’
items, die per definitie altijd een van twee mogelijke waarden aannemen,
meestal 0 en 1. Voorbeeld: in item B200 kunnen 6 verschillende waarden
geregistreerd worden: 0 (niet geregistreerd), 1, 2, 3, 4, 5. Het item wordt
bijgevolg opgesplitst in 5 ‘nieuwe’ dichotome items, B201, B202, B203,
B204, B205. Item B203 krijgt bijgevolg de waarde 1 indien score dan per
definitie de waarde 1 als B200 de waarde 3 heeft. Indien B200 een waarde
anders dan 3 heeft, wordt B203 de waarde 0 gegeven. De andere items
worden analoog gedefinieerd, mutatis mutandis.

Domein 1

Zoals gedefinieerd in codeerhandleiding 2.0, dit betreft items die de
basiszorg weergeven.
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Bijlagen

BIJLAGE 1 : VERKLARENDE WOORDENLIJST

Domein 2

Zoals gedefinieerd in codeerhandleiding 2.0, dit betreft items die de
techniciteit van de zorg weergeven.

Frequentie item

Het aantal keren dat een item van verpleegkundige zorg voorkomt.
Bijvoorbeeld, item B300 telt het aan blaassondages.

MB

Een zorggroep bestaan uit patiënten die gemiddelde basiszorgen hebben.

Mediaan

De mediaan van een variabele is een getal zodanig dat 50% lager scoort
dan de mediaan en 50% hoger scoort dan de mediaan.

MT

Een zorggroep bestaande uit patiënten die een gemiddelde Techniciteit
hebben.

NRG

Afkorting van ‘Nursing related Group’ Een cluster van zorgperiodes met
vergelijkbare zorgen.

NRG model

Het model dat zorgperiodes indeelt in homogene groepen, die we NRG’s
noemen. D.w.z. dat twee zorgperiodes in eenzelfde NRG heel gelijkaardig
zijn wat betreft verpleegkundige zorgen.

NRGnew

Het nieuwe NRG model dat probeert zorgperiodes in te delen in
homogene groepen, die we NRG’s noemen. D.w.z. dat twee zorgperiodes
in eenzelfde NRG heel gelijkaardig zijn wat betreft verpleegkundige
zorgen. NRGnew is het nieuwste NRG model en is bedoeld om het oude
model (NRGold) te vervangen.

Outlier

Een outlier is een waarde van een item dat heel weinig voorkomt, en dat
zodoende het model statistisch instabiel maakt.

PCA

Principale componenten analyse. Dit is een statistische techniek die uit de
selectie van verpleegkundige items, nieuwe items maken die een
maximale informatie bevatten. Het doel van een PCA is om de
verpleegkundige items te vervangen door de nieuwe items (principale
componenten genaamd), die statistisch dezelfde informatie bevatten als
de originele items, maar betere eigenschappen hebben. Vervolgens kan
de lijst met items worden gereduceerd om zo “noise items” die weinig
informatie bevatten te elimineren.

Plafonneren

Een methode om outliers te verwijderen bij frequentie-items.
Bijvoorbeeld, een item kan 50 waarden aannemen, maar hoge waardes
maken het model heel instabiel en komen heel weinig voor. Dit item kan
dan worden geplafonneerd als volgt: indien een waarde minder of gelijk
aan 10 gescoord wordt, dan wordt deze waarde behouden. Indien een
waarde groter dan 10 gescoord wordt, dan wordt echte waarde
vervangen door de waarde 10. We zeggen dat het plafond gezet is op 10.

Techniciteit

Zoals gedefinieerd in Domein 2 van de codeerhandleiding 2.0.

Tijd-competentie

Per item wordt bepaald hoe groot de zorgzwaarte is van dit item. Dit
69

houdt in dat per item een aantal tijd-competentie punten wordt gegeven.
Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal dingen: hoe langer het
uitvoeren van een item duurt, of hoe meer verpleegkundigen nodig zijn
om een item uit te voeren, hoe meer punten toegekend worden. Maar
ook hoe meer competentie de verpleegkundige moet hebben om een
item uit te voeren, hoe meer punten toegekend worden.

Tijdsgroep

Zorgperiodes worden geclassificeerd volgens de duur. Er zijn in totaal 5
tijdsgroepen, namelijk zorgperiodes die maximaal 3 uur duren,
zorgperiodes die een duur hebben tussen 3 uur en 7 uur, zorgperiodes die
een duur hebben van 7 uur tot 11 uur, zorgperiodes die een duurtijd
hebben van 11 uur tot 15 uur, zorgperiodes die een lengte hebben van 15
uur tot 24 uur, en uiteindelijk de zorgperiodes die exact 24 uur duren.

TOT_POINTS

Per zorgperiode wordt bekeken welke verpleegkundige items gescoord
worden. Rekening houdende met de duur van de zorgperiode worden de
tijd-competentie punten van de zorgperiode geaggregeerd. De
TOT_POINTS meet dus de zorgzwaarte van een zorgperiode. M.a.w. indien
een zorgperiode een hogere TOT_POINTS heeft dan een andere, dan kan
dit betekenen dat de ene zorgperiode meer items gescoord heeft, of dat
een verpleegkundige meer tijd heeft gespendeerd aan bepaalde zorgen,
of dat een verpleegkundige met hoge competenties nodig was voor
bepaalde zorgen, of een combinatie van deze. Merk op dat de mediaan
van de TOT_POINTS per definitie 100 is.

VG-MZG

Verpleegkundige gegevens van de minimale ziekenhuis gegevens. De
minimale ziekenhuis gegevens met betrekking tot de verpleegkundige
zorgen.

Zorgeenheid

Een afdeling in het ziekenhuis.

Zorggroep

De NRG’s worden ingedeeld in 5 zorggroepen, die een ruw idee geven van
het type patiënt in de NRG. Er worden 5 zorggroepen gemaakt (per
tijdsgroep): HT, MT, LB,HB, MB.

Zorgperiode

Synoniem van zorgepisode. Een zorgperiode van een patiënt is een
tijdsspanne van maximaal 24h waarin de patiënt niet van afdeling
verandert. Meer specifiek, een zorgperiode van een patiënt begint ofwel
om middernacht, ofwel als de patiënt van afdeling verandert of het
ziekenhuis binnenkomt. Een zorgperiode van een patiënt eindigt om
middernacht of als de patiënt van afdeling verandert of het ziekenhuis
verlaat.

Zorgzwaarte

Dit reflecteert hoe zwaar een zorg of item is. In het NRG model dit wordt
geïnterpreteerd als volgt: indien een verpleegkundige meer tijd nodig
heeft om een zorg uit te voeren, is de zorgzwaarte groter. Indien een
verpleegkundige een zorg uitvoert dat meer competentie vereist, dan is
de zorgzwaarte groter.
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Bijlagen

-punten

BIJLAGE 2 : DELPHI PUNTEN PER ITEM
Item

Modale duurtijd (min)

Punten tijd

Competentie punten

Gewicht

B201

10

2

1

2

B202

15

3

3

9

B203

20

4

4

16

B204

30

6

3

18

B205

40

8

3

24

20

4

3

12

B401

6

1.2

1

1.2

B402

20

4

3

12

B403

30

6

3

18

B404

22.5

4.5

4

18

C101

25

5

3

15

C102

30

6

3

18

C103

40

8

3

24

D101

15

3

3

9

D102

30

6

3

18

D103

60

12

3

36

D104

60

12

3

36

D301

30

6

3

18

D401

20

4

4

16

E101

15

3

3

9

E102

30

6

3

18

E201

12

2.4

3

7.2

E202

24

4.8

3

14.4

E401

10

2

3

6

E402

20

4

3

12

F101

10

2

3

6

F102

15

3

3

9

F103

30

6

3

18

F104

30

6

3

18

F301

15

3

1

3

10

2

3

6

B300

F500

Frequentie?

F

F
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5

1

3

3

G102

12

2.4

3

7.2

G103

12

2.4

3

7.2

G104

15

3

3

9

G105

25

5

3

15

G201

15

3

3

9

G401

15

3

4

12

G501

45

9

5

45

G502

60

12

5

60

G503

120

24

5

120

H100

F

5

1

3

3

H200

F

8

1.6

3

4.8

H400

F

10

2

3

6

I101

6

1.2

3

3.6

I102

12

2.4

3

7.2

I103

24

4.8

3

14.4

I201

28.5

5.7

5

28.5

I202

45

9

5

45

K101

25

5

4

20

K201

10

2

3

6

K202

25

5

3

15

K203

30

6

3

18

K301

45

9

5

45

L100

F

5

1

3

3

L200

F

10

2

4

8

L400

F

20

4

4

16

L500

F

10

2

4

8

M101

30

6

4

24

M102

30

6

4

24

M103

30

6

4

24

N100

F

30

6

4

24

N200

F

10

2

3

6

N300

F

10

2

3

6

N400

F

7

1.4

5

7
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G101

N500

F

5

1

3

3

N601

24

4.8

5

24

N701

40

8

5

40

N702

50

10

5

50

N703

107.5

21.5

5

107.5

S101

30

6

3

18

V101

15

3

3

9

V200

F

12

2.4

3

7.2

V300

F

5

1

3

3

V400

F

50

10

4

40

V601

30

6

4

24

V602

45

9

4

36

V701

30

6

3

18

V702

30

6

3

18

W100

F

20

4

4

16

W200

F

20

4

4

16

60

12

5

60

5

1

4

4

W501

45

9

3

27

Z100

10

2

3

6

Z200

30

6

4

24

Z400

10

2

3

6

W301
W400

F
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BIJLAGE 3 : STATISTISCHE BIJLAGE
PRINCIPALE COMPONENTEN ANALYSE (PCA)
Een PCA is een erkende statistische methode om een zo optimaal mogelijke weergave te maken
van een reeks gegevens. Het uiteindelijke resultaat is een soort multidimensionale kaart of atlas
van de gegevens.
Het toepassen van de PCA heeft meerdere doelen:
1)
2)

3)

Een datareductie. We verwijderen informatie die kan worden gezien als "noise" en die
relatief beperkte informatie bijdraagt aan het model.
Een bijkomend voordeel van datareductie is dat we kunnen kiezen welke informatie wordt
meegenomen voor verdere analyse en welke niet. Componenten die bijvoorbeeld enkel
informatie bijdragen over overcodering worden niet verder meegenomen in de analyse.
Op deze manier wordt het model robuust gemaakt tegen overregistratie.
Een laatste voordeel van een datareductie is dat veel statistische analyses (zoals clustering)
heel moeilijk zijn in hoog-dimensionale context. Vooral als niet alle dimensies even
pertinent zijn. Het verwijderen van noise dimensies zorgt voor meer stabiele resultaten.

Om dit beter te begrijpen bekijken we eerst een fictief voorbeeld. We nemen een fictieve collectie
van amper 10 patiënten bij wie er vijf verschillende verpleegkundige handelingen kunnen worden
uitgevoerd:
•
•
•
•
•

Item A) Hoeveel hulp heeft de patiënt nodig voor urinaire uitscheiding, van 0 tot 10.
Item B) Hoeveel hulp heeft de patiënt nodig voor fecale uitscheiding van 0 tot 10.
Item C) Hoeveel hulp heeft de patiënt nodig met het wassen, van 0 tot 10.
Item D) Hoeveel IV geneesmiddelen krijgt de patiënt, van 0 tot 10.
Item E) Hoeveel toegangspoorten heeft de patiënt, van 0 tot 10.

Deze items lijken erg veel op de items die worden geregistreerd in de VG-MZG gegevens. om deze
oefening zo eenvoudig mogelijk te maken werden alle coderingsmogelijkheden veranderd naar
een score tot 0 en 10.
De 10 patiënten hebben de volgende scores:
Patiënt
Carmen
Geraldine
Joris
Maroa
Astrid
Pedro
Tom
Vladgor
Pommelien
Katrien

Item A
10
9
9
10
7
10
2
1
10
9

Item B
10
10
9
7
7
10
1
2
9
8

Item C
9
8
8
8
6
10
2
1
10
9
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Item D
0
1
2
0
0
10
5
1
0
2

Item E
0
1
2
0
0
10
5
1
0
2

Uit de tabel maken we op dat de items D en E meestal samen worden geregistreerd. Maar ook de
items A, B en C zien we vaak samen. Klinisch gezien zou het daarom logisch zijn om Items A,B,C
samen te behandelen, en items D,E ook samen te behandelen. Dit blijkt ook uit de data. Dit is
exact wat een principale componenten analyse zal doen. De PCA zoekt items die bij elkaar horen
en zal deze combineren in een optimale manier om zo nieuwe items te maken. Uiteindelijk krijgen
we 5 nieuwe items, die een combinatie zijn van de oude items, deze 5 nieuwe items worden de
principale componenten genoemd en zijn een zekere optimalere hercodering van de items.
Laten we eens kijken wat onze principale componenten analyse geeft op onze fictieve dataset.
1. De eigenwaarden
Het eerste dat we bekijken zijn de eigenwaarden van de PCA. De eigenwaarde geeft per
component aan hoeveel informatie deze bevat.
In onze fictieve casus geven de nieuwe variabelen volgende informatie:
PC1
59,57%

PC2
38,59%

PC3
1,52%

PC4
0,31%

PC5
<0,02%

Zoals kan worden nagegaan in bovenstaande tabel, is de totale hoeveelheid aan
informatie vervat in deze analyse (de som van de informaties van PC1 – PC5) gelijk aan
100%. De eerste principale component heeft een informatie-inhoud van 59,57% en
verklaard daarom meer dan de helft van alle informatie vanuit de originele gegevens. De
derde, vierde en vijfde principale component bevatten beduidend veel minder informatie
vergeleken met de eerste en tweede principale component. Dit valt duidelijk te zien op
een grafiek dat men de “screeplot” noemt. Deze grafiek duidt aan per component hoeveel
informatie deze component bezit.

Op basis van deze grafiek kunnen we vaststellen dat de eerste twee componenten alleen
al zo goed als alle informatie bevatten. Om verdere analyses te vergemakkelijk zouden we
daarom kunnen kiezen om enkel met deze twee variabelen verder te werken.
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We bekijken de item loadings van de eerste component:
Item A
0.6

Item B
0.56

Item C
0.55

Item D
-0.02

Item E
-0.02

Men ziet hier dat de eerste principale component vooral bestaat uit een hercombinatie
van Items A, B en C. Aangezien de loading van Item A het hoogste is, zal dit item het meest
bepalend zijn bij de vorming van de eerste component. Items B en C zijn echter ook heel
bepalend. Items D en E spelen zo goed als geen rol binnen dit component. Op basis van
de klinische items achter deze items kunnen we de eerste component dus interpreteren
als de nood aan basiszorg.
De tweede component heeft de volgende loadings:
Item A
-0.01

Item B
-0.01

Item C
-0.06

Item D
0.7

Item E
0.7

Dit staat in contrast met de eerste component. De tweede component bestaat vooral uit
Items D en E, terwijl Items A, B, en C zo goed als geen rol spelen. De tweede component
kunnen we interpreteren als IV medicatiebeleid.
De derde component heft de volgende loadings:
Item A
-0.43

Item B
0.82

Item C
-0.37

Item D
<0.01

Item E
<0.01

Dit is al veel moeilijker te interpreteren. Duidelijk spelen allen de “basiszorg” items een
rol. Deze component probeert ergens een verschil te vinden tussen zorg bij fecale
uitscheiding enerzijds, en de rest van de basiszorgen. Klinisch is dit een moeilijk verhaal.
De principale componenten zijn dus niet altijd gemakkelijk te interpreteren!

3. De (patiënten)kaart
We kunnen deze analyse ook grafisch weergeven op een soort atlas waar de patiënt geplot
zijn ten opzicht van elkaar. In statistische termen wordt dit een “biplot” genoemd. Van
deze gegevens ziet de biplot er als volgt uit:
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2. De item loadings
In een volgende stap willen we de principale componenten verder analyseren en willen
we nagaan of we kunnen bepalen wat deze componenten precies betekenen. Elke
principale component is een combinatie van Item A, …, Item E. Hoe exact deze
hercombinatie gebeurd wordt meegegeven in de item-loadings.

De x-as is hier de eerste principale component waarvoor we hebben vastgesteld dat deze
de basiszorgen representeert. De y-as is de tweede principale component waarvoor we
hebben vastgesteld dat deze het IV medicatiebeleid voorstelt. Dit wordt ondersteund door
de rode pijlen (of vectoren) die aangeven in welke richting een item meer of minder
belangrijk is. Bijvoorbeeld, hoe lager de score van de patiënt op de eerste dimensie (naar
links), hoe groter de kans dat hij of zij een hoge score heeft voor de items A, B en C.
Omgekeerd, hoe hoger de score van de patiënt op de eerste dimensie, hoe groter de kans
dat hij of zij lagere waarden heeft voor de items A, B en C. Zoals uit bovenstaande tabel
blijkt, zijn Tom en Vladgor de patiënten met de laagste scores voor deze items. Daarom
bevinden ze zich uiterst rechts op de kaart. Terwijl Tom en Vladgor zeer gelijkaardige
profielen hebben in termen van basiszorg, scoort Tom hoger op medicatie dan Vladgor.
Door deze reden wordt deze lager weergegeven op de kaart. Inderdaad, de pijlen
gekoppeld aan de items D en E (die elkaar overlappen omdat de items gecorreleerd zijn)
gaan naar beneden: hoe meer de patiënt zwakker coördinaten heeft op de 2e dimensie,
des te belangrijker is zijn behoefte aan IV-medicatie
Over het algemeen staan patiënten met een vergelijkbaar registratieprofiel dicht bij elkaar.
Op deze manier kan je patiënten rangschikken volgens de nood aan basiszorg en/of
medicatie. Zo zien we vrijwel onmiddellijk dat Pommelien en Carmen sterkt op elkaar
lijken, terwijl Pedro duidelijk verder weg ligt van de andere individuen
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K – MEANS ALGORITME
Het K-means algoritme heeft als doel gegevens clusteren, d.w.z. de gegevens indelen in homogene
groepen. Een nadeel van het algoritme is dat het aantal groepen of clusters (K) vooraf gekozen
moet worden.
Het K-means algoritme is iteratief. Dit wil zeggen dat het vertrekt van een (mogelijk) slechte eerste
oplossing. Naarmate het algoritme verder loopt, wordt de oplossing gradueel verbeterd en
verfijnd. Op het einde bereiken we een finale of ‘goede’ oplossing, en we zeggen dan dat
convergentie bereikt is.
We illustreren het K-means algoritme aan de hand van de volgende fictieve oefening. We bepalen
dat we drie groepen willen vormen op basis van deze gegevens.

We starten met een eerste ‘naïeve’ oplossingsmogelijkheid voor deze oefening. Deze oplossing is
waarschijnlijk niet de best mogelijk oplossing, maar dit heeft weinig invloed op de uiteindelijke
oplossing. De beginoplossing kunnen bijvoorbeeld willekeurige punten zijn. Voor deze oefening
hebben we de ‘beginpunten’ als volgt bepaald (zie driehoekjes):

78

Bijlagen

In de realiteit is het echter vaak uitzonderlijk dat we op zo’n duidelijke manier de
informatie uit de eerste twee componenten kunnen interpreteren. Toch kan een “kaart”
of een “biplot” ook in deze gevallen belangrijk zijn. Vergelijk dit met de kaart van België,
dit is een tweedimensionale weergave van het Belgisch landschap. Duidelijk is de verticale
Noord-Zuid component gerelateerd aan taal (maar niet enkel dit). De Oost-West
component is echt veel minder gemakkelijk te interpreteren, toch is deze component
belangrijk en zullen veel zaken variëren naar gelang deze component (bijvoorbeeld leeftijd
of inkomen). De interpretatie van een component is dus vaak zeer nuttig, maar niet altijd
noodzakelijk in die zin dat het belangrijkste is om de informatie die door deze component
wordt gecapteerd, te kunnen gebruiken in de latere analyses.

De 10 datapunten worden nu verdeeld in drie groepen. We zoeken voor elk datapunten het
driehoekje dat het dichtst bij het datapunt ligt. Het datapunt behoort dan toe tot deze groep. We
krijgen de volgende verdeling:

Per groep worden nu het centrum berekend. Het driehoekje zal verschuiven naar het centrum van
de data, als volgt:

Per datapunt bepalen we nu opnieuw het driehoekje dat het dichtst bij het datapunt ligt. Zo
worden de groepen hervormd.
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Per groep bepalen we het nieuwe centrum van de groep. Het driehoekje wordt verschoven naar
het nieuwe centrum:

Voor elk datapunt bepalen we het driehoekje dat het dichtst bij het punt ligt. Het datapunt wordt
ingedeeld in de groep van het driehoekje.

Het centrum van elke groep wordt opnieuw berekend en de driehoekjes worden verplaatst naar
het nieuwe centrum.
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De datapunten worden opnieuw ingedeeld in deze groep van welke het driehoekje het dichtst bij
ligt.

Echter, de groepen zijn niet veranderd. We zeggen dat het algoritme geconvergeerd is naar de
oplossing.
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De stelling van Bayes is een regel uit de kansrekening die ons toelaat om kansen te berekenen van
een gebeurtenis met of zonder bijkomende informatie. We spreken over de a-priori kans, dit is de
kans zonder dat we bijkomende informatie in rekening brengen. De a-posteriori kans is
daarentegen de kans dat een gebeurtenis zich voordoet nadat bijkomende informatie in rekening
gebracht werd.
Een klassiek voorbeeld in de gezondheidszorg is de kans op een ziekte voor of nadat een zekere
test gedaan is. Zo is de kans op agammaglobulinemie erg klein. Men kan vervolgens een test
uitvoeren die test of de ziekte al dan niet aanwezig is. Zo een test is meestal niet altijd juist en
heeft steeds een bepaalde foutmarge. Dit leidt tot de a posteriori kans op de ziekte, en kan hoger
of lager liggen dan de a priori kans.
Een tweede voorbeeld wordt weergeven aan de hand van onderstaande tabel:

Biologische test

Ziek

Gezond

Totaal

positief

25

5

30

negatief

3

87

90

Totaal

28

92

120

P(ziek) = P a priori = 28/120 = 0.233 = 23%
P(ziek als test +) = P a posteriori = 25/30 = 0.833 = 83%

In het NRGnew model beschouwt men een willekeurige zorgperiode en bekijkt men de a-priori
kans dat deze patiënt in de zorggroep HT zit. Dit zonder rekening te houden met eender welke
informatie over de betrokken zorgperiode, zoals de gescoorde verpleegkundige items. Daarna
worden de gescoorde verpleegkundige items onthuld, en houdt men wel rekening met deze
informatie om aan de a-posteriori kans te komen. Ligt de a-posteriori kans hoger dan de a-priori
kans, dan heeft men bewijs dat de zorgperiode intensieve items scoorde. Deze zorgperiode is dan
intensief. Anders worden er naar alle waarschijnlijkheid geen (of niet genoeg) intensieve items
gescoord om de zorgperiode als intensief te laten gelden.
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