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Betreft : Vereenvoudigde registratieprocedure van de Minimale Psychiatrische Gegevens 

(MPG) in de Psychiatrische Verzorgingstehuizen en de Initiatieven van Beschut 
Wonen 

 
De publicatie in het Belgisch Staatsblad van 10/12/2002 van het nieuwe Koninklijk Besluit, 
ondertekend door de Koning op 1 oktober 2002, houdende bepaling van de regels volgens welke 
bepaalde minimale psychiatrische statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de 
Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, maakt de opvraging van de Minimale 
Psychiatrische Gegevens (MPG) wettelijk verplicht voor de Psychiatrische Ziekenhuizen en de 
Psychiatrische Afdelingen van de Algemene Ziekenhuizen.. 
 
 
De heractivering van de MPG in de ziekenhuizen maakt dat de werkzaamheden betreffende de 
aanpassing van het registratieinstrument in alle sectoren van de residentiële Geestelijke 
Gezondheidszorg terug opgestart kunnen worden.  
 
In bijlage vindt U richtlijnen voor de nieuwe vereenvoudigde registratieprocedure die vanaf 1 januari 
2003 van toepassing zijn in de Initiatieven van Beschut Wonen, de Psychiatrische 
Verzorgingstehuizen, de Psychiatrische Ziekenhuizen en de Psychiatrische Afdelingen van 
Algemene Ziekenhuizen.  

 
Ik hoop U op deze wijze ingelicht te hebben en streef ernaar in samenwerking met U dit 
egistratiesysteem met zijn vele mogelijkheden verder te ontwikkelen en uit te bouwen. r 

-  
 

Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 

C. DECOSTER 
Directeur-generaal  
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Aanpassingen aan de registratie  van de Minimale Psychiatrische Gegevens 
 
 

De volgende richtlijnen treden in voege vanaf 1 januari 2003 

 
 
 
De mate waarin de MPG kon vereenvoudigd worden werd bepaald door de inhoud van het nieuwe 
Koninklijk Besluit én door de MPG-software die momenteel gebruikt wordt. Dit betekent dat de 
wijzigingen die voorgesteld worden gebaseerd zijn op praktische overwegingen en niet op een 
beoordeling van de kwaliteit van de niet meer opgevraagde variabelen. 
Een grondiger revisie van de MPG-registratie kan pas gebeuren na een wijziging van het Koninklijk 
Besluit én een aanpassing van het MPG-programma.  
 
 

Steekproefregistratie 

 
Gezien een inhoudelijke afstemming van de steekproefregistratie en de continue registratie zowel 
een aanpassing van het K.B. vraagt als een aanpassing van het MPG-programma wordt in 2003 en 
2004 door het hoofd van het Bestuur van de Gezondheidszorgen van de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, als tijdelijke vermindering van de registratielast, geen steekproef opgelegd aan de 
Psychiatrische Ziekenhuizen, de Psychiatrische Afdelingen in Algemene Ziekenhuizen, de 
Initiatieven van Beschut Wonen en de Psychiatrische Verzorgingstehuizen.  

 
De instellingen die kiezen om in deze periode toch een steekproefregistratie uit te voeren  zijn  vrij   
dit te doen . Deze gegevens zullen niet opgenomen worden in de Nationale Databank. 
 
 

Het scoren van de zorgactiviteiten in de medisch -psychiatrische behandelings-
/verblijfsperiodes 

 
In de omzendbrief “PSY/ASp/MPG/326/99” van 6 september 1999 werd de handleiding aangevuld 
met de richtlijn dat “voor tijdelijke kenletterveranderingen van volledige naar partiële hospitalisatie (of 
omgekeerd) binnen dezelfde kenletterfamilie, indien er een terugkeer is naar de oorspronkelijke 
kenletter van de behandeldienst, en het behandelingsteam van mening is dat de kenletterwijziging 
geen invloed had op het behandelplan♣ van de patiënt” deze kenletterverandering (bewegingscode 
21) niet moet leiden tot een nieuwe behandelings-/verblijfsperiode 

                                                 
♣ Een behandelplan is een geheel van geplande therapeutische interventies ten aanzien van een 
groep van patiënten met één of meerdere gemeenschappelijke kenmerken en waarvoor één of 
meerdere therapeutische doelstellingen werden gespecifieerd. 
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Deze richtlijn blijft van kracht. Bovendien wordt de scoring van de MPG-items in blok 5 (Overzicht 
van de verstrekte zorgen en toezicht) en blok 6 (Overzicht van de uitgevoerde evaluaties, van de 
psychotrope en medicamenteuze behandelingen en van de relationele behandelingen) gereduceerd  
tot 2 waarden  

 
Antwoordmogelijkheid 1 : Score 1 blijft behouden en betekent dat de zorgactiviteit in de 

voorbije behandelingsperiode niet werd uitgevoerd 
 
 
Antwoordmogelijkheid 2 : Score 2 betekent dat de zorgactiviteit in de voorbije 

behandelingsperiode werd uitgevoerd. 
 

-  
 
Deze verandering van de scoring is van toepassing op alle behandelings-/verblijfsperiodes 
die beëindigd worden vanaf 1 januari 2003. 
 
Instellingen die kiezen voor het behoud van de oorspronkelijke scoring zijn vrij dit te doen. Bij 
opname van deze gegevens in de Nationale databank zullen deze scores dan gedichotomiseerd 
worden. 
 
 

Het item MT09: Aantal gefactureerde verpleeg-/verblijfsdagen 

 
Gezien de informatie over het aantal gefactureerde verpleeg-/verblijfsdagen kan berekend worden 
uit andere items zal het item MT09 niet langer geanalyseerd worden. Technisch gezien dient men 
echter een waarde groter dan nul in te voeren in het veld MT09 zoniet geeft het MPG-programma 
een foutmelding. 
 
Deze verandering van de scoring is van toepassing op alle behandelings-/verblijfsperiodes 
die beëindigd worden vanaf 1 januari 2003. 
 
 

Export naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid 

 
Na het einde van elke statistische periode worden de ingevoerde gegevens opgenomen in een 
verzending naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu. De verzending gebeurt volgens de richtlijnen vermeld in het KB van 1 oktober 2002 dat 
gepubliceerd werd op 10/12/2002 dwz. uiterlijk 3 maanden na de afgelopen statistische periode, dit 
is 30 september voor de zending van het eerste semester en 31 maart voor de zending van het 
tweede semester. 
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