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BETREFT : Aanbod van nieuwe software voor de registratie van MPG en vereiste 
wijzigingen voor export vanaf 2de semester 2007 
 
 
Mevrouw, Mijnheer 
 
 
In het kader van de continuïteit van de gegevensverzameling van de Minimale Psychiatrische 
Gegevens (MPG) dient het invoerprogramma voor het huidige registratiesysteem te evolueren om 
compatibel te blijven met de meeste gangbare besturingssystemen. Daarom werd een nieuwe 
software-applicatie ontwikkeld voor de invoer en de export van MPG. 
 
De applicatie ATOUM_MPG werd in 2005 uitgetest door 26 instellingen en in 2006 verder op 
punt gesteld. 
 
Elke instelling die de MPG registreert kan vrijblijvend de CD-rom met de toepassing en de 
bijhorende handleidingen voor de installatie en voor het gebruik ervan aanvragen op volgend 
adres: Wendy.Baten@health.fgov.be  
 
Voor een goed begrip willen we erop wijzen dat het gebruik van ATOUM_MPG niet verplicht 
wordt. Men kan voor de invoer en de export van de MPG kiezen voor andere software zolang 
voldaan wordt aan de nieuwe vereisten voor de export van de gegevens naar de FOD 
Volksgezondheid ( zie in dit verband de Bijlage 1). 
 
De instellingen dienen deze keuze te maken gezien de lopende DOS-toepassing niet langer zal 
ondersteund worden door de FOD Volksgezondheid eenmaal de export van de gegevens van het 
eerste semester 2007 werd uitgevoerd. Dit betekent dat de export van het tweede semester 2007 
dient te gebeuren rekening houdend met de richtlijnen in Bijlage 1. 
 
De instellingen kunnen zich inschrijven voor een demonstratie van de applicatie.  
De demonstraties worden per type voorziening en voor beide taalgemeenschappen apart gegeven 
door de MPG-coördinatoren in de periode april-mei. Het aantal deelnemers per sessie wordt 
beperkt tot 50. Voor meer informatie verwijzen we naar de Bijlage 2. 
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Voor vragen of verduidelijkingen in verband met ATOUM_MPG kunt u terecht bij: 
 
� MPG-coördinator voor de Nederlandstalige ziekenhuizen : 
 

Annouschka Laenen 
Universiteit Hasselt 

Centrum voor Statistiek 
Agoralaan – Gebouw D 

3590 Diepenbeek 
: 011/26 82 92  : 011/26 82 99  : annouschka.laenen@uhasselt.be 

 
� MPG-coördinator voor de Franstalige ziekenhuizen : 
 

Dr. Jo Joosten 
Hôpital Universitaire Brugmann 

Laboratoire de Psychologie Medicale 
Place Van Gehuchten, 4 

1020 Bruxelles 
 02/477 39 06   : 02/477 90 06  : jo.joosten@chu-brugmann.be 

 
 
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
Dr. I. Mertens   Dr. P. Gerits    Dhr. C. Decoster 
 
 
 
 
Diensthoofd   Diensthoofd    Directeur-generaal 
Datamanagement  Psychosociale zorgverlening  Organisatie 
         Gezondheidszorg- 
         voorzieningen 
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BIJLAGE 1 
 
Aanpassingen aan de export van de Minimale Psychiatrische Gegevens 
 
 
De volgende richtlijnen treden in voege vanaf de export van het tweede semester 2007 
 
 
Vanaf het tweede semester 2007 worden dezelfde MPG-gegevens opgevraagd als daarvoor, maar 
de export dient op volgende punten te worden aangepast (al deze aanpassingen zijn reeds voorzien 
in ATOUM_MPG): 
 

1) de score 2 van de items MT10_01-MT10_53 (problemen bij begin van behandelings/ 
verblijfsperiode) en de items MD08_01-MD08_53 (overblijvende problemen bij ontslag) 
blijft beschikbaar voor gebruik door de instelling maar wordt niet langer geëxporteerd  
conform de MPG-revisie medegedeeld in de omzendbrief PSY/ASp/MPG/326/99 van 6 
september 1999. Voor deze items  dienen enkel de scores 0 en 1 te worden geëxporteerd 

 
2) de scores groter dan 2 van de items MT12_01-MT16_14 (zorgactiviteiten in blokken 5/6) 

blijven beschikbaar voor gebruik door de instelling maar worden niet langer geëxporteerd 
conform de MPG-revisie medegedeeld in de omzendbrief PSY/JPG/MPG/300/2002 van 
10 januari 2003. Voor deze items dienen enkel de scores 1 en 2 te worden geëxporteerd 

 
3) het erkenningsnummer van de instelling en de variabele INDIC worden in de export 

meegestuurd: 
  
– de invoer van het erkenningnummer kan reeds in de lopende DOS-toepassing maar 
wordt verplicht in de nieuwe toepassing gezien dit nummer in de toekomst belangrijker 
wordt dan het CIV-nummer. In de nieuwe toepassing dienen dus zowel het CIV-nummer 
als het erkenningnummer te worden  geëxporteerd. Beide variabelen worden in een 
alfanumerisch formaat met lengte 3 doorgestuurd  
 
- de variabele INDIC wordt automatisch aangemaakt door het lopende DOS-programma 
en zal nu ook geëxporteerd dienen te worden ter specificatie van de diagnose in het geval 
van DSM-IV-codes die voor verschillende ziektebeelden worden gebruikt. Dit betekent 
dat  de nieuwe toepassing 6 extra items dient te exporteren voor de DSM-IV codes bij 
opname: MA16.21-MA16.28, en 6 extra items voor de DSM_IV codes in de 
behandelperiodes: MT17.21-MT17.28. Voor beide gevallen geldt een numerisch formaat 
met lengte 2 
 

 
4) Voor de items IP06 (aantal records MT) en IP07 (aantal records ID) verandert de lengte 

van 2 naar 3 
 
Meer detail over de recordtekeningen voor de export van MPG vanaf het tweede semester 2007 
vindt U op de website van de FOD Volksgezondheid :  
https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,653864&_dad=portal&_schema=PORTAL  
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BIJLAGE 2 

 
 

Demonstratie van de applicatie ATOUM_MPG 
 
 
Plaats: FOD Volksgezondheid Victor Hortaplein 40 1060 Brussel tegenover het station Brussel-
Zuid (NMBS) 
 
Uur: 9.30 – 12.30u 
 
Datum demonstratie voor de Nederlandstalige instellingen : Annouschka Laenen 
 
Lokaal: 0D0018/0D0019 (benedenverdieping) 
Initiatieven Beschut Wonen     � woensdag 11 april 2007 
Psychiatrische verzorgingstehuizen    � vrijdag 13 april 2007 
Psychiatrische afdelingen algemene ziekenhuizen  � woensdag 18 april 2007 
Psychiatrische ziekenhuizen     � vrijdag 20 april 2007 
 
 
Datum demonstratie voor de Franstalige instellingen : Dr Jo Joosten 
 
Lokaal: 0D0018/0D0019 (benedenverdieping) op 2, 3 en 9 mei 2007 en 0D0010/0D0011 
(benedenverdieping) op 10 mei 2007  
Initiatieven Beschut Wonen     � woensdag 2 mei 2007 
Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen  � donderdag 3 mei 2007 
Psychiatrische verzorgingstehuizen    � woensdag 9 mei 2007 
Psychiatrische ziekenhuizen     � donderdag 10 mei 2007 
 
 
1 inschrijving per instelling gezien het maximum aantal plaatsen per vergaderzaal beperkt is tot 50  
 
Inschrijving via: Wendy.Baten@health.fgov.be  
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Bezoekers van de FOD Volksgezondheid kunnen gratis parkeren op niveau –6 van de 

parking QPARK (naast het Zuidstation, Victor Hortaplein).  

Hoe werkt het?  

De bezoeker neemt een ticket aan de ingang van de parking, parkeert zijn of haar voertuig 

op niveau –6 (alleen op deze verdieping!) en vergeet niet om het ticket mee te nemen. 

Wanneer hij of zij weer vertrekt, kan dit ticket gevalideerd worden aan het onthaal van de 

FOD Volksgezondheid en heeft de bezoeker nog 15 minuten om de parking te verlaten. 

In praktijk: 

IN 

Inrit Qpark - aan de slagboom knop drukken en ticket nemen 

Rij verder naar beneden – Parking FOD (Niv -6). 

Aan slagboom Niv –4 ticket inbrengen, slagboom open, en verder afdalen naar Niv–6 

Stationeer uw voertuig in de parking FOD Niv–6 en neem de lift 

Ga langs de hoofdinkom (Victor Hortaplein 40) naar het onthaal van de FOD 

Volksgezondheid.  

 

OUT 

Laat uw Qpark-ticket valideren aan het onthaal van de FOD Volksgezondheid 

Begeef u naar uw wagen op Niv–6 en verlaat de parking. 

 

 


