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Introductie 

De Minimale Verpleegkundige Gegevensregistratie (MVG) laat toe om sinds 1988 de 

verpleegkundige activiteit in de algemene ziekenhuizen in kaart te brengen.  De verpleegkundige 

praktijkvoering en het gezondheidszorgbeleid zijn in de loop van de voorbije 14 jaar echter 

dusdanig veranderd dat een actualisatie van de huidige MVG zich opdringt.  In dit artikel staan de 

auteurs stil bij de te volgen aanpak van actualisatie en de theoretische basis voor de ontwikkeling 

van een aantal beleidsrelevante indicatoren.  Dit wordt geïllustreerd aan de hand van het 

zorgprogramma geriatrie.    
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Inleiding 

Minimale Verpleegkundige Gegevens of MVG worden reeds sinds 1988 verplicht geregistreerd 

in alle Belgische algemene ziekenhuizen.  De afgelopen 14 jaar is MVG een vertrouwd begrip 

geworden voor verpleegkundigen, artsen en ziekenhuisdirecties.  Nochtans is de exploitatie van 

deze uitgebreide databank beperkt.  Zo is slechts een klein deel van het ziekenhuisbudget 

gebaseerd op MVG.  Sommige ziekenhuisdirecties gebruiken MVG tevens voor het lokale beleid, 

zoals bijvoorbeeld bij de sturing van de verpleegkundige personeelsinzet.  Ondanks de continue 

evolutie van de gezondheidszorg en van het verpleegkundig beroep in het bijzonder, is MVG 

sinds zijn ontstaan in 1985  niet fundamenteel gewijzigd.  Een actualisatie van MVG is dan ook 

aangewezen.  Een voorstel van draaiboek om deze actualisatie te realiseren wordt besproken in 

het onderstaande artikel.   

Deze actualisatie volgt  vijf basisprincipes: 1) De MVG registratie wordt ingebed in het groter 

geheel van ziekenhuis- of patiëntenregistratiesystemen (Minimale Klinische Gegevens of MKG, 

Minimale Financiële Gegevens of MFG, e.d.).  2) Er wordt getracht om de bestaande data, in 

welk registratiesysteem ze zich ook bevinden, maximaal te benutten alvorens een registratie van 

nieuwe data voor te stellen.  3) De bestaande kwantitatieve benadering van de zorg wordt 

aangevuld met een meer kwalitatieve of evaluatieve benadering.  4) De actualisatie wordt 

gekaderd in het concept van zorgprogramma's.  Zes zorgprogramma's (oncologie, cardiale 

pathologie, intensieve zorgen, chronische zorg-Sp, geriatrie en kind in het ziekenhuis) worden 

voor de actualisatie gebruikt.  5) De actualisatie wordt uitgewerkt in voortdurende dialoog met de 

sector van de ziekenhuizen en de verpleegkundigen.   

 

Voorstel van aanpak  

De actualisatie verloopt volgens drie stappen.   

In stap één worden voor elk zorgprogramma, aan de hand van MKG, vier verschillende 

verblijfsmodaliteiten (dagziekenhuis, kortverblijf, klassiek verblijf, intensieve zorgen) 

onderscheiden.  Het dagziekenhuis voorziet een verblijf voor de patiënt van enkele uren tot 

maximaal één dag, zonder overnachting.  Kortverblijf is gedefinieerd als een gepland verblijf van 

maximum vijf dagen.  Een afdeling kortverblijf biedt een 24-uurscontinuïteit tijdens de 

weekdagen, maar sluit tijdens het weekend.  In een klassieke verpleegafdeling varieert het verblijf 

van patiënten van enkele dagen tot enkele weken of zelfs maanden.  De klassieke 



verpleegafdeling voorziet in een continuïteit van 24 uur op 24 uur, gedurende zeven dagen op 

zeven.  In functie van onderzoek, therapie en verzorging is de verpleegkundige personeelsinzet 

tijdens de dag meestal hoger dan ’s avonds of 's nachts.  Op een afdeling intensieve zorgen 

tenslotte wordt, omwille van het levensbedreigende karakter, een hoge verpleegkundige 

personeelsinzet voorzien waarbij de continuïteit in observatie, behandeling en verzorging 

gedurende 24u/24u vrijwel constant is (Sermeus et al., 2001).   

 

In stap twee wordt aandacht besteed aan de variabiliteit en intensiteit van verpleegkundige zorg.  

In het dagziekenhuis is de variabiliteit en intensiteit van de verpleegkundige verzorging beperkt.  

Op een klassieke verpleegafdeling of afdeling intensieve zorgen neemt deze beduidend toe wat 

een nauwkeurige opvolging noodzakelijk maakt.  De variabiliteit van de verpleegkundige zorg 

wordt per pathologiegroep in kaart gebracht door de MVG aan de MKG te koppelen.  Bovendien 

wordt MVG inhoudelijk geactualiseerd.  De verpleegkundige zorg is de laatste 15 jaar immers 

sterk geëvolueerd: opkomst van nieuwe technieken, nieuwe inzichten in wondzorg, 

informatisering, meer aandacht voor begeleide zelfzorg en informatieoverdracht, e.d.   

Bovendien volstaat het niet langer de verpleegkundige zorg te beschrijven.  Meer en meer is er 

vraag naar verantwoording van de zorg.  Dit leidt tot een nieuwe reeks van indicatoren en 

instrumenten waarbij de verantwoording van de verpleegkundige verzorging (Evidence Based 

Nursing) aan bod komt.  Dit gebeurt op basis van klinische performantie-indicatoren die op basis 

van praktijkrichtlijnen worden uitgewerkt om de verleende zorg te toetsen aan de 

wetenschappelijke evidentie.   

 

In stap drie geven de personeelsgegevens, die binnen de MVG registratie worden bevraagd, 

informatie over de inzet van verpleegkundig personeel.   

Ook hier wordt de notie ‘verantwoord’ toegevoegd op basis van een aantal internationale criteria 

die beschikbaar zijn om de "staffing adequacy" of "staffing effectiveness" te evalueren 

(Needleman et al., 2001).   

 

Om voeling te kunnen houden met de wensen en verwachtingen van de ziekenhuizen en de 

verpleegkundigen, wordt voor elk van de zes zorgprogramma’s een werkgroep opgestart.  De 

werkgroepvergaderingen voeren stap voor stap het draaiboek uit: opname & verblijf, 



verpleegkundige zorg en verpleegkundige personeelsinzet.  Om dit proces te faciliteren werken 

de onderzoekers aan de hand van de beschikbare gegevens een voorstel uit.  Dit wordt aan de 

werkgroepen voorgelegd.  De werkgroep beoordeelt het voorstel op bruikbaarheid en relevantie.  

Op basis hiervan wordt een prototype van geactualiseerde MVG voorbereid.  Dit kan dan in een 

aantal pilootziekenhuizen worden uitgetest.  Rekening houdend met de resultaten van deze 

testfase wordt dan een geactualiseerde MVG uitgewerkt.   

 

Een vooruitblik op de nieuwe MVG 

De nieuwe MVG zal veel meer de nadruk leggen op de verantwoording van de verpleegkundige 

zorg.  Concreet betekent dit dat op basis van MVG een aantal indicatoren worden ontwikkeld die 

verpleegkundigen, hoofdverpleegkundigen, verpleegkundige middenkaders, directies, 

beleidsmakers het nodige inzicht moeten geven om de verpleegkundige zorg in de juiste richting 

te sturen.  Indicatoren zijn er van allerlei slag en soort.   

Een eerste reeks indicatoren hebben tot doel de opname en verblijf in een ziekenhuis te 

verantwoorden.  De RAND-methode (Sharpe et al., 1996), Appropriateness Evaluation Protocols 

of AEP (Panis et al., 2001) en Intensity-Severity-Discharge-Appropriateness of ISD-A (Paranjpe 

et al., 1989) zijn slechts enkele voorbeelden.  Kenmerkend voor de meeste van deze instrumenten 

is dat de verpleegkundige zorg hiervan een wezenlijk onderdeel uitmaakt.  De verpleegkundige 

zorg verklaart immers in belangrijke mate, meer nog dan de medische zorg, de verblijfsduur 

(Welton & Halloran, 1999).   

 

Een tweede reeks zijn indicatoren ter verantwoording van de aard en de intensiteit van de 

verpleegkundige zorg.  Uiteraard wordt dit luik van de actualisatie afgestemd op ontwikkelingen 

in het buitenland.  Hierbij kan men voornamelijk denken aan Nederland (Goossen et al., 2001) en 

Zwitserland (Berthou & Junger, 2000) die een eerste vingeroefening met minimale 

verpleegkundige gegevens achter de rug hebben.   

De actualisatie van MVG wordt gespiegeld aan een theoretisch kader dat gebaseerd is op de 

inzichten van Henderson (in Halloran, 1995) en Orem (1995).  Benner (1984) heeft deze vertaald 

in een zestal concrete verpleegkundige rollen.   

Ten eerste hebben verpleegkundigen een unieke rol te vervullen in het bijstaan van de patiënt bij 

zijn basisbehoeften.  Verpleegkundigen geven hulp bij basisbehoeften wanneer er een volledig, 



gedeeltelijk of dreigend zelfzorgtekort aanwezig is.  Een zelfzorgtekort ontstaat ten gevolge van 

een onvoldoende zelfzorgvermogen.  Afhankelijk van een volledig, gedeeltelijk of dreigend 

zelfzorgtekort wordt er volledig compenserende, gedeeltelijk compenserende of ondersteunende 

hulp gegeven (Orem, 1995).   

Ten tweede benadrukt Benner (1984) de educatieve rol van verpleegkundigen.  Educatie kan niet 

verengd worden tot het geven van informatie alleen.  Verpleegkundigen helpen patiënten ook om 

te gaan met hun beperkingen en bij het aanbieden van nieuwe perspectieven.   

Een derde rol bestaat in de observatie en het diagnostisch monitoren van de patiënt.   

Verpleegkundigen bieden een 24-uurs continuïteit aan.  Een cruciale rol van het verpleegkundig 

beroep bestaat uit het vroegtijdig detecteren en signaleren van veranderingen in de toestand van 

de patiënt en complicaties bij behandelingen (Benner, 1984).   

Een vierde rol is de interventie bij levensbedreigende situaties.  Verpleegkundigen dienen te 

anticiperen op crisissituaties.  Vaak moet de verpleegkundige, in afwachting van de komst van 

een arts, met levensbedreigende situaties weten om te gaan (Benner, 1984).   

Een vijfde rol bestaat erin te participeren in de medische handeling door het uitvoeren van 

medisch voorgeschreven handelingen.  Verpleegkundigen dienen niet alleen de techniek te 

kunnen uitvoeren, ze dienen ook op de hoogte te zijn over de bijhorende nevenwerkingen en 

risico's (Benner, 1984).   

Verpleegkundigen vervullen een kernfunctie in het multidisciplinaire team.  Dit leidt tot een 

zesde rol, namelijk het bewaken en verlenen van kwalitatieve zorg (Benner, 1984).   

 

De derde reeks betreft de indicatoren voor de evaluatie van een meer verantwoorde 

verpleegkundige personeelsinzet.   

De dwingende kostenbeheersing leidt tot een restrictieve inschakeling van verpleegkundigen en 

een stijgende werkdruk.  Dit resulteert in een lage arbeidstevredenheid, een ongunstig imago en 

een gedaalde aantrekkingskracht van het beroep, met  een schaarste aan verpleegkundigen tot 

gevolg.   

Bovendien komt er steeds meer evidentie beschikbaar dat er een relatie is tussen inzet van 

verpleegkundigen en organisatie enerzijds en verblijfsduur, mortaliteit en herstel anderzijds 

(Aiken et al., 2002a, 2002b).  Het 'Institute of Medicine’ (IOM) wijst erop dat er nood is aan 



meer onderzoek om beslissingen in verband met verpleegkundige personeelsinzet te sturen 

(Buerhaus & Staiger, 1999).   

 

Bij de actualisatie van MVG wordt, in eerste instantie, uitgegaan van de huidige MVG registratie.  

Aan de hand van de bestaande items worden nieuwe indicatoren gecreëerd.  Indien blijkt dat deze 

indicatoren meer gegevens vergen dan dewelke door de huidige MVG registratie of andere 

registratiesystemen voorzien wordt, kunnen nieuwe data worden voorgesteld.  Dit betekent dat 

tijdens de werkgroepvergaderingen als het ware ‘in reverse’ zal worden gewerkt: van indicatoren 

naar data.  In plaats dat de werkgroepen opsommen welke items bijkomend geregistreerd dienen 

te worden, zal het accent liggen op de afbakening van betekenisvolle indicatoren.  Vervolgens zal 

nagegaan worden in hoeverre deze indicatoren kunnen worden opgebouwd aan de hand van de 

huidige registratiesystemen.  Enkel indien deze dit niet toelaten is een registratie van bijkomende 

data verantwoord.  Indien deze werkwijze niet gevolgd wordt loopt men het risico het minimale 

aspect van de registratie uit het oog te verliezen.  Elke bijkomende registratie brengt immers 

kosten met zich mee.  Deze kosten moeten worden afgewogen tegen de baten van de extra 

informatie.   

 

Een voorbeeld: ontwerp van actualisatie MVG op het zorgprogramma geriatrie 

Het actualisatieproces wordt wat meer concreet toegelicht op basis van het zorgprogramma 

geriatrie.  De uitwerking van het voorbeeld is beperkt.  Er is alleen gebruik gemaakt van MVG 

(1998).  De koppeling van MVG en MKG zal ongetwijfeld meer mogelijkheden genereren.  Het 

zorgprogramma geriatrie werd afgebakend voor alle verblijven op een dienst met 'kenletter G' 

van patiënten met een leeftijd van 65 jaar of ouder.  Dit resulteert in een gegevensset van 100.948 

verpleegdagen.   

 

Verantwoord verblijf 

Voor de afbakening van een verantwoord verblijf is gebruik gemaakt van een Appropriateness 

Evaluation Protocol of AEP (Panis et al., 2001).  De benadering via AEP is duidelijk verschillend 

van de benadering via de gemiddelde verblijfsduur per DRG.  In deze laatste benadering ligt de 

verantwoording in het gemiddelde.  In de benadering via AEP wordt gezocht naar 



patiëntenkenmerken of kenmerken van zorg die een verblijf in het ziekenhuis kunnen 

verantwoorden.  Uiteraard kunnen beide benaderingen worden gecombineerd.   

Een groot aantal AEP items is terug te vinden in de MVG registratie.  Andere AEP items zijn 

terug te vinden in andere registratiesystemen zoals MKG.  In dit onderzoek wordt de Nederlandse 

AEP (Panis et al., 2001) als vertrekpunt genomen.  Aan de hand van de beschikbare gegevens 

wordt een scenario uitgewerkt voor het aflijnen van een verantwoord verblijf binnen het 

zorgprogramma geriatrie.  Uiteraard is dit slechts één van de vele mogelijkheden.   

Op basis van de tien weerhouden AEP items (tabel 1) bekomt men voor het zorgprogramma 

geriatrie 32,3% niet verantwoorde verpleegdagen.  In de literatuur variëren de cijfers van het 

aantal niet verantwoorde verpleegdagen op basis van een AEP analyse van 13% tot 67% 

(Apolone et al., 1997, Chopard et al., 1998, Hoghton et al., 1996, Kalant et al., 2000, Panis et al., 

2001 & Tsang et al., 1995).  Niet verantwoorde verpleegdagen komen frequenter voor bij oudere 

patiënten (tussen 80 – 95 jaar).  Ondanks het feit dat het aantal binnen internationale verwachte 

grenzen ligt, is dit percentage minder belangrijk.  Belangrijker is de interpretatie en het proces om 

hiertoe te komen.   

 

***************** 

Tabel 1: AEP items met bijhorende MVG items en hun bijkomende bijdrage tot het 

verantwoorden van verpleegdagen (zorgprogramma geriatrie) 

***************** 

Een eerste probleem houdt een keuze van de juiste AEP items in.  In dit onderzoek worden tien 

AEP items, die kunnen afgeleid worden uit de MVG registratie, toegepast op het zorgprogramma 

geriatrie.  Men dient zich af te vragen of deze tien AEP items de juiste zijn of volstaan.  Het 

gelijktijdig voorkomen van volledige hulp bij hygiëne en mobiliteit is, bijvoorbeeld, niet 

weerhouden als één van de 10 AEP items.  Panis et al. (2001) oordeelden dat het uitsluitend 

voldoen aan dit criterium onvoldoende is om een verblijf in een ziekenhuis te verantwoorden.  

Het vastleggen en afwegen van de AEP items, die een verblijf in het ziekenhuis verantwoorden, 

is een belangrijke opdracht van de verschillende werkgroepen.   

Een tweede probleem is de keuze van de juiste drempelwaarde.  Drempelwaarden hebben een 

grote impact op het aantal verantwoorde verpleegdagen.  Dit kan geïllustreerd worden aan de 

hand van een voorbeeld.  Het AEP item vocht- of voedingsbalans wordt naar MVG begrippen 



vertaald als ‘fysieke parameters’.  Indien wordt gekozen voor een drempelwaarde van ‘3 of meer 

fysieke parameters per 24u.’, leidt dit tot een verantwoording van 31,7% van de verpleegdagen.  

Wanneer men deze drempel verhoogt tot ‘7 of meer fysieke parameters per 24 u.’ verantwoordt 

dit slechts 6,2% van de verpleegdagen uit het zorgprogramma geriatrie.   

Een derde probleem is de combinatie van AEP items.  Er is immers overlapping tussen de 

verschillende items.  In de huidige oefening is het combinatieprobleem opgelost door de AEP 

items te rangschikken in hun frequentie van voorkomen en dan sequentieel te toetsen.  In tabel 1 

wordt de bijdrage van elk AEP item ten aanzien van de verantwoording van de verpleegdagen 

weergegeven.  Een AEP item dat louter verpleegdagen verantwoordt, welke reeds verantwoord 

werden door een frequenter voorkomend AEP item, levert dus geen extra informatie op.  Het item 

met de grootste impact naar verantwoording van een ziekenhuisverblijf is AEP item 'vocht- of 

voedingsbalans' (46,8%).  Het AEP item 'instructie van de patiënt' verantwoordt een bijkomend 

deel van 25,4%.  Het AEP item 'intraveneuze toediening' verantwoordt een bijkomend deel van 

15,8%.  De overblijvende 12% (range 0,1%-6,0%) wordt door zes overige AEP items 

verantwoord.  Het AEP item 'continue monitoring' levert geen bijkomende informatie op.   

 

Aard en intensiteit van de verpleegkundige zorg 

Op basis van de bestaande MVG worden een aantal verpleegkundige zorgindicatoren 

onderscheiden die betekenisvol zijn voor het zorgprogramma geriatrie.  Dit gebeurt in eerste 

instantie op basis van hun inhoudelijke betekenis.  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zes 

verpleegkundige rollen uit het theoretische raamwerk van Benner (1984).  In tweede instantie 

gebeurt dit op basis van statistische analyses.  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Principale 

Componenten Analyse (PCA) en Guttman-analyse.  PCA wordt gebruikt om een groot aantal 

oorspronkelijke variabelen te reduceren tot een kleiner aantal nieuwe variabelen (indicatoren).  

Guttman analyse wordt gebruikt om de schaalkenmerken (aantal niveaus, hiërarchische ordening) 

van de nieuwe zorgindicatoren te onderzoeken.   

Er wordt gestart met een algemene analyse van de samenhang van alle 23 MVG items binnen het 

geriatrisch zorgprogramma.  Zeven MVG items blijken weinig specifiek voor het zorgprogramma 

geriatrie.  Dit zijn sondevoeding, tracheacanule, anamnese, opvang bij emotionele crisis, 

isolatiemaatregelen, chirurgische wondverzorging en tractie /gips /externe fixator.  Van de 16 

overige items worden er 12 items gebruikt om vijf nieuwe zorgindicatoren (basiszorg, 



ontslagvoorbereiding, verpleegkundige observatie, intraveneuze toediening en 

decubituspreventie) voor het geriatrisch zorgprogramma te ontwikkelen.  Elk van deze vijf 

nieuwe zorgindicatoren wordt opgebouwd aan de hand van één of meerdere MVG items.  Elke 

zorgindicator behoort tot één verpleegkundige rol.  De ‘interventie bij levensbedreigende 

situaties’ die door Benner (1984) is weerhouden, is momenteel in de huidige MVG niet terug te 

vinden.  Indien men oordeelt dat dit een belangrijke rol is voor het zorgprogramma geriatrie, 

moet deze in een nieuwe registratie worden voorzien.   

 

1. Indicator Basiszorg 

De items hygiëne, mobiliteit, uitscheiding en voeding vertonen een duidelijke samenhang 

(Kendall's tau_b correlatie tussen 0,48 en 0,51).  Op basis van deze resultaten en de klinische 

samenhang wordt de zorgindicator ‘basiszorg’ ontwikkeld.  Aan de hand van Guttman-analyse 

worden vijf niveaus van basiszorg afgebakend die elk een combinatie zijn van oorspronkelijke 

MVG items (figuur 1).  Dit model is van toepassing op 98,2% van de verpleegdagen uit het 

zorgprogramma geriatrie.  De Guttman reproducibility coëfficiënt bedraagt 0,996.   

De indicator basiszorg bestaat uit vijf niveaus (in functie van toenemende hulp): 

 Niveau 1 omvat alle verpleegdagen (21,1%) waarbij geen hulp geboden wordt bij hygiëne, 

mobiliteit, uitscheiding en voeding.  Kortom, de patiënt is volledig zelfstandig wat betreft 

basiszorg.   

 Niveau 2 omvat de verpleegdagen (15,7%) waarbij ondersteunende hulp geboden wordt bij 

hygiëne en ondersteunende hulp bij mobiliteit maar geen hulp bij uitscheiding of voeding.   

 Niveau 3 bestaat uit de verpleegdagen (28,1%) waarbij geen hulp bij voeding geboden wordt 

maar die tegelijkertijd wel voldoen aan minstens twee van de drie volgende voorwaarden: 

ondersteunende hulp bij uitscheiding, gedeeltelijke hulp bij hygiëne of gedeeltelijke hulp bij 

mobiliteit.   

 Niveau 4 bestaat uit de verpleegdagen (26,9%) die aan minstens twee van de drie volgende 

voorwaarden voldoen: volledige hulp bij hygiëne, gedeeltelijke hulp bij uitscheiding of 

ondersteunende hulp bij voeding.    

 Niveau 5 bestaat uit de verpleegdagen (6,4%) waarbij volledige hulp bij hygiëne wordt 

gegeven en bijkomend aan minstens twee van de vier voorwaarden wordt voldaan: volledige 



hulp bij mobiliteit, volledige hulp bij uitscheiding, gedeeltelijke hulp bij voeding of volledige 

hulp bij voeding.  

 

De basiszorg wordt bovendien verhoogd bij desoriëntatie en patiënten met een traumatische 

wonde.  Beide items fungeren als multiplicatoren van de zorgindicator basiszorg.   

 

********************************** 

Figuur 1: inschaling van vijf niveaus van basiszorg voor het zorgprogramma geriatrie 

(N=100.948) 

********************************** 

 

2. Indicator Ontslagvoorbereiding  

Hughes et al. (2000) wijzen er op dat de nood aan ontslagvoorbereiding bij ouderen zeer groot is.  

Men verwacht dat op afdelingen, waar veel zelfstandigheidtraining (informatie, instructies, e.d.) 

gegeven wordt, de patiënten sneller en / of veiliger naar huis kunnen (Naughton et al., 1999). 

Bovendien verwacht men dat zelfstandigheidtraining institutionalisering na ontslag beperkt.  Zo 

blijkt dat patiënten, die hiertoe geïnstrueerd worden, hun wonden zelfstandig kunnen verzorgen.  

Dit in tegenstelling tot patiënten die geen instructies krijgen (Henderson et al., 2001).  Om deze 

redenen wordt er beslist aan de hand van het item zelfstandigheidtraining een zorgindicator 

'ontslagvoorbereiding' te ontwikkelen.   

Het moment waarop ontslagvoorbereiding gegeven wordt is belangrijk.  In deze studie wordt een 

tijdsvenster afgebakend van tien dagen voor ontslag tot en met de dag van ontslag.  Uit de 

analyse blijkt dat ontslagvoorbereiding voornamelijk wordt gegeven van dag -7 tot en met dag -4 

voor ontslag (figuur 2).  Op dagen -3, -2 en -1 wordt er minder zelfstandigheidtraining gegeven.  

Opmerkelijk is de piek op de dag van ontslag.  Men geeft de patiënt nog snel wat instructies mee 

bij het vertrek naar huis.  Men kan dit bezwaarlijk adequate ontslagvoorbereiding noemen.  De 

dag van ontslag is dan ook niet weerhouden voor de zorgindicator 'ontslagvoorbereiding'.  Dit 

leidt tot een indicator van zelfstandigheidtraining in het tijdsvenster van dag -10 tot dag -1 voor 

ontslag.  Het is wenselijk dat de indicaties, de inhoud en de voorwaarden door de werkgroepen 

verder worden ingevuld.   

 



************************** 

Figuur 2: RIDIT-waarde van het item zelfstandigheidtraining van 10 dagen voor ontslag tot 

en met de dag van ontslag (zorgprogramma geriatrie) 

************************* 

 

3. Indicator Verpleegkundige observatie 

De correlatie tussen de items fysieke en vitale parameters is zwak (Kendall's tau_b correlatie= 

0,14).  Dit betekent dat beide items onafhankelijke informatie bieden over het monitoren van 

patiënten.  Beide items worden verwerkt tot één nieuwe zorgindicator 'verpleegkundige 

observatie', bestaande uit zeven niveaus.  Gradueel bouwt het model zich op van geen of beperkte 

verpleegkundige observatie (niveau 1) tot intensieve verpleegkundige observatie (niveau 7= een 

frequentie hoger dan 17 op het item vitale of op het item fysieke parameters).  Dit model vertoont 

een perfecte hiërarchie voor het zorgprogramma geriatrie.  Het is echter wenselijk dat het item 

fysieke parameters, dat ruim gedefinieerd wordt in de huidige MVG set, in een volgende fase van 

de actualisatie verfijnd wordt. 

 

4. Indicator Verpleegtechnische zorg: intraveneuze toediening 

Naast een zorgindicator basiszorg verwacht men een zorgindicator technische zorg.  De 

samenhang tussen 'verpleegtechnische' items zoals bloedpuncties, medicatie IM /SC /ID, 

intraveneuze medicatie en intraveneus infuus is beperkt.   Er is een sterke samenhang tussen de 

items intraveneuze medicatie en intraveneus infuus (Kendall's tau_b correlatie= 0,86).  Omwille 

van zijn relevantie is de zorgindicator ‘intraveneuze toediening’ weerhouden bestaande uit zeven 

niveaus waarbij niveau 1 de verpleegdagen (79,6%) omvat waarbij geen intraveneuze medicatie 

en geen intraveneus infuus voorkomt.  Niveau 2 omvat de verpleegdagen (5,6%) waarbij ofwel 

één of twee intraveneuze medicaties worden toegediend, of waar de patiënten één permanente 

infuusleiding hebben.  Dit model wordt gradueel opgebouwd tot niveau 7.  Dit laatste niveau 

bevat de verpleegdagen (0,03%) waarbij patiënten zeven of meer permanente infuusleidingen 

hebben.   

 

 

 



5. Indicator Decubituspreventie 

Het item decubituspreventie is zowel op basis van klinische betekenis als op basis van statistische 

analyses relevant voor het zorgprogramma geriatrie.  Er zal niet enkel gekeken worden naar het 

aantal wisselhoudingen dat op een bepaalde afdeling gegeven wordt.  Er zal eveneens een 

uitspraak gedaan worden of deze decubituspreventie gericht gegeven werd (Delesie et al., 1998, 

Delesie et al., 1999, Sermeus et al., 2001 en Sermeus et al., 2002).  Als vertrekpunt gelden dan de 

vragen: ‘welk type patiënten heeft een verhoogd risico op decubitus?’ en ‘welke zorg (frequentie 

van wisselhouding) hebben deze patiënten nodig om hun risico op doorligwonden te 

verminderen?’.  Het item decubituspreventie helpt een antwoord te formuleren op de laatste 

vraag.  Om een antwoord te krijgen op de eerste vraag wordt een inschatting gemaakt van de 

Nortonschaal, wat één van de vaakst onderzochte en best gedocumenteerde schalen i.v.m. het 

risico op decubitus is (Van Marum et al., 2000 en Lindgren et al., 2002).  Deze score is af te 

leiden uit de bestaande MVG items.  De Nortonschaal omvat vijf kenmerken, in dit geval 

concrete risicofactoren: fysieke toestand, mentale toestand, activiteit, mobiliteit, en continentie.  

Die vijf kenmerken worden gescoord op een ordinale schaal van één tot vier: (1) zéér slecht, (2) 

slecht, (3) redelijk en (4) goed.  Bij de verwerking worden de punten per item opgeteld.  De 

minimumscore bedraagt 5 en de maximum score 20.  De drempelwaarde die gehanteerd wordt 

om het risico op decubitus vast te leggen varieert van 12 tot 14 (Lindgren et al., 2002).  Een 

aantal specifieke MVG scores werden door Delesie et al. (1999) reeds gekoppeld aan de 20 (5 

items x 4 categorieën) scoringsmogelijkheden volgens de Norton schaal.  De koppeling van de 

Norton schaal aan MVG is niet perfect maar biedt de mogelijkheid om op basis van de bestaande 

gegevens het risico op decubitus in te schatten.  Verdere verfijning en validatie zijn echter 

aangewezen.   

In een eerste benadering wordt een klassieke dichotome benadering gevolgd.  Een patiënt met een 

Norton-score van 13 of minder wordt beschouwd als een risicopatiënt.  Een wisselhouding met 

een frequentie van 5 of meer per 24 uur wordt beschouwd als decubituspreventie.  Op deze 

manier kunnen de 100.948 verpleegdagen van het zorgprogramma geriatrie worden 

onderverdeeld in 4 groepen: 

 De ‘True Negatives’: 48.448 of 48% van de verpleegdagen hebben geen risico op decubitus 

en krijgen ook geen decubituspreventie.   



 De ‘True Positives’: dit zijn de patiënten met een duidelijk verhoogd risico op decubitus 

dewelke ook decubituspreventie krijgen.  Deze groep bestaat uit 26.639 verpleegdagen of 

26,4%.   

 De ‘False Negatives’: er wordt geen wisselhouding gegeven terwijl er duidelijk een verhoogd 

risico op decubitus bestaat.  Deze onderzorg heeft betrekking op 16.271 verpleegdagen of 

16,1%.   

 De ‘False Positives’: er bestaat geen risico op decubitus maar er wordt wel wisselhouding 

gegeven.  Deze overzorg komt voor bij 9.590 of 9,5% van de verpleegdagen van het 

zorgprogramma geriatrie.   

Hieruit worden een aantal evaluatie-maten afgeleid.  Sensitiviteit  is een maat die aangeeft in 

welke mate patiënten die een risico op decubitus hebben ook decubituspreventie krijgen. De 

sensitiviteit in het zorgprogramma geriatrie is 62,1%.  Specificiteit daarentegen geeft aan in 

welke mate alleen de patiënten die decubituspreventie nodig hebben deze gekregen hebben. De 

specificiteit is 83,5%.  Dit betekent dus dat 37,9% van de potentiële risicopatiënten geen 

decubituspreventie hebben gekregen.  Dit betekent dat 16,5% van de patiënten decubituspreventie 

krijgen terwijl ze dit in feite niet nodig hebben.   

Voor een doelgerichte en efficiënte sturing van de dagelijkse verpleegkundige zorg aan 

individuele patiënten is deze eerste klassieke benadering nog te algemeen.  Indien het 

management van een verpleegeenheid haar verpleegkundige zorg wil sturen zijn er verdere 

verfijningen in de indicator decubituspreventie nodig.  Bij het management van de zorg komt de 

individuele patiënt kijken: de patiënt is geïnteresseerd dat het ziekenhuis aan zijn individuele 

nood tegemoet komt en rekening houdt met zijn toestand en eigen situatie.  De sturing van de 

zorg moet zo dicht mogelijk gebeuren bij de individuele patiënt in plaats van "dé" patiënt.  Dit 

wordt patiëntgerichtheid of zorg op maat genoemd.   

In een tweede benadering wordt dan ook een werkwijze gehanteerd waarbij zowel de score op 

‘het risico op decubitus’ als de score op ‘decubituspreventie’ d.m.v. een ordinale schaal kan 

voorgesteld worden.  De Norton score wordt weergegeven in een schaal met zes categorieën 

gaande van categorie 1 (= goed tot relatief goed fysieke en mentale toestand, activiteit ambulant, 

volledig mobiel en geen incontinentie) tot categorie 6 (zéér slechte fysieke toestand, onbewust 

mentale toestand, bedlegerig, immobiel en incontinent voor stoelgang en urine).  De frequentie 

van decubituspreventie wordt eveneens in zes categorieën weergegeven.  Categorie 1 betekent dat 



er geen wisselhouding werd toegepast.  Categorie 6 betekent dat wisselhoudingen om de 2u. 

worden toegediend.  In figuur 3 worden de verpleegdagen van het ‘zorgprogramma geriatrie’ in 

dit schema geplaatst.  Hieruit blijkt dat binnen de vier ‘klassieke’ groepen (true positives, false 

positives, true negatives, false positives) 36 subgroepen onderscheiden kunnen worden die meer 

ruimte voor nuancering en beleid laten.  

MVG dient wat betreft decubituspreventie ook inhoudelijk te worden geactualiseerd.  Er kan, op 

basis van de huidige MVG, geen uitspraak gedaan worden over andere vormen van 

decubituspreventie, zoals drukreducerende matrassen.  Indien er geen andere drukreducerende 

maatregelen gebruikt worden is enkel een wisselhouding met een frequentie van 11 keer of meer 

effectief (Defloor et al., 2002).  Dit zou betekenen  dat de 'True Positive' interpretatie enkel geldt 

voor de verpleegdagen met een frequentie van 11 of meer voor het item wisselhouding.  

Onderzoek zal nodig zijn om het voorkomen van wisselhouding in combinatie met andere 

preventieve maatregelen te bepalen.  

 

************************************* 

Figuur 3: frequentie decubituspreventie per 24 uur versus Nortonscore (zorgprogramma 

geriatrie) 

*************************************** 

 

In figuur 4 wordt 'de aard en intensiteit van de verpleegkundige zorg’ voor het zorgprogramma 

geriatrie samengevat.  Op basis van de huidige MVG zijn vijf zorgindicatoren ontwikkeld voor 

vijf van de zes verpleegkundige rollen.  De indicatoren zijn opgebouwd met behulp van 12 items.  

Het is wenselijk dat deze vijf zorgindicatoren nog verder verfijnd worden d.m.v. een updating 

van de MVG items.  Vertrekkend van de zes verpleegkundige rollen zal men in de werkgroepen 

nagaan welke indicatoren gewenst zijn.  Vervolgens zal men nagaan welke (nieuwe) MVG items 

noodzakelijk zijn om deze indicatoren op te bouwen.   

 

********************************************** 

Figuur 4: verpleegkundige rollen / zorgindicatoren / MVG items (zorgprogramma 

geriatrie) 

********************************************** 



Verpleegkundige personeelsinzet 

Een eerste, klassieke indicatie om het relatief belang van de diverse verpleegkundige rollen t.o.v. 

elkaar af te wegen is de tijdbesteding.  Dit kan bijdragen tot het sturen van de verpleegkundige 

personeelsinzet.  Een voorbeeld van het tijdbestedingspatroon van verpleegkundigen is terug te 

vinden in ”Tijd voor zorg” (Mendonck & Meulemans, 2000).  Aan de hand van deze studie werd 

door Sermeus et al. (2002) een schatting gemaakt van de tijdbesteding per verpleegkundige rol.  

Dit resulteerde in een tijdbesteding van 53% voor de verpleegkundige rol 'hulp bij 

basisbehoeften', 12,5% voor 'educatie & training', 8,6% voor 'observatie & diagnostisch 

monitoren van de patiënt' en 25,9% voor 'het uitvoeren van medisch voorgeschreven 

handelingen'.  In de studie van Mendonck & Meulemans (2000) werden de rollen ‘interventie bij 

levensbedreigende situaties’ en 'bewaken en verlenen kwaliteitszorg' niet beschreven.  Het is 

duidelijk dat de gehanteerde verdeling een schatting inhoudt op basis van de huidige tijdbesteding 

en verfijning vraagt tijdens het verdere verloop van de actualisatie.  Bovendien zijn deze 

gegevens bekomen op algemene ziekenhuisafdelingen en dus weinig specifiek voor het 

zorgprogramma geriatrie.  De gehanteerde benadering heeft het voordeel van zijn eenvoud en 

transparantie.  Het schiet echter tekort wanneer men andere factoren wil meenemen zoals de 

complexiteit van zorg, de hoogdringendheid en de intellectuele activiteit.  Bovendien houdt deze 

benadering geen rekening met de gewenste situatie (bv. hoeveel tijd voor educatie is gewenst), 

toekomstige situaties, effectiviteit e.d.   

 

Tot welke informatie leiden deze nieuwe MVG indicatoren? 

De eerste fase van het actualisatieproces heeft geleid tot de ontwikkeling van een aantal 

indicatoren op basis van de huidige MVG registratie.  De werkgroepen zullen, in een tweede fase, 

deze indicatoren verfijnen en voorstellen doen tot de ontwikkeling van bijkomende indicatoren.  

De bestaande MVG registratie en andere verwante registratiesystemen worden hierbij maximaal 

aangewend alvorens nieuwe items tot de huidige MVG registratie toe te voegen.  Dit zal 

uiteindelijk leiden tot een nieuwe MVG registratie dewelke uitgetest wordt in een derde fase.   

De nieuwe MVG indicatoren, uit de eerste fase van de actualisatie, worden samengebracht in een 

nieuwe vingerafdruk.  Een voorbeeld kan hierbij helpen.  Aan de hand van de MVG van een  G-

dienst, die verder 'G-dienst 001' genoemd wordt, van een algemeen ziekenhuis wordt een nieuwe 

vingerafdruk uitgewerkt.  Deze afdeling bestaat uit 24 bedden.  In 1998 zijn er 6.570 



verpleegdagen.  Dit stemt overeen met een bedbezetting van 75%.  Er zijn 1643 opnames of 4,5 

nieuwe opnames per dag.  De nieuwe vingerafdruk (figuur 5) wordt opgebouwd in drie delen met 

telkens het nationale zorgprogramma geriatrie (MVG 1998) als referentiepopulatie.   

 

*************************************************** 

Figuur 5: voorbeeld vingerafdruk 'G-dienst 001' 

************************************************ 

 

In een eerste luik wordt de verhouding van het aantal verantwoorde ten overstaan van het aantal 

niet verantwoordbare verpleegdagen vergeleken met de referentiepopulatie.  Voor de 

referentiepopulatie bedraagt het aantal verantwoorde verpleegdagen 67,7%.  Voor 'G-dienst 001' 

bedraagt dit 39,2%.  Op basis van deze twee percentages wordt een ratio berekend (39,2/67,7).  

De ratio voor 'G-dienst 001' bedraagt 0,58.  Op de vingerafdruk resulteert dit in een uitwijking 

naar links.  Dit betekent dat er op 'G-dienst 001' een kleiner aantal verantwoordbare 

verpleegdagen is, in vergelijking met de nationale referentiepopulatie 'zorgprogramma geriatrie'.   

In een tweede luik wordt, met behulp van de vijf zorgindicatoren en de twee multiplicatoren, de 

activiteit op de 'G-dienst 001' vergeleken met de verpleegkundige activiteit in het nationale 

zorgprogramma geriatrie.  Elke zorgindicator (op basis van RIDIT-analyses berekend) van 'G-

dienst 001' wordt vergeleken met de nationale verdeling van het zorgprogramma geriatrie.  Ook 

de verpleegkundige activiteit wordt voorgesteld d.m.v. een ratio (zorgindicatordienst / 

zorgindicatornationaal).  Uit de vingerafdruk blijkt dat er relatief meer basiszorg (ratio 1,08) 

gegeven wordt op 'G-dienst 001' in vergelijking met de nationale referentiepopulatie.  Er zijn 

minder gedesoriënteerde patiënten (ratio 0,82) en patiënten met een traumatische wonde (ratio 

0,91) op 'G-dienst 001' dan in het nationale zorgprogramma geriatrie.  De andere 

verpleegkundige zorgindicatoren (ontslagvoorbereiding {0,76}, verpleegkundige observatie 

{0,72}, intraveneuze toediening {0,91} en decubituspreventie {0,81}) komen op 'G-dienst 001' 

minder voor vergeleken met de nationale referentiepopulatie.  De sensitiviteit en specificiteit van 

de zorgindicator 'decubituspreventie' laten een beoordeling toe van het gericht gebruik van 

decubituspreventie.  De specificiteit van de 'G-dienst 001' is 91,7%.  De sensitiviteit van 'G-dienst 

001' is 43,8%.  Dit resulteert in een ratio van 1,10 voor specificiteit en een ratio van 0,71 voor 

sensitiviteit.  Dit wijst op een lagere sensitiviteit op 'G-dienst 001' dan nationaal voor het 



zorgprogramma geriatrie.  Meer dan 50% van de risicopatiënten krijgen geen wisselhouding.  

Maar er is ook weinig overzorg.   

In een derde luik van de vingerafdruk worden twee indicatoren i.v.m. verpleegkundige 

personeelsinzet weergegeven.  Een eerste indicator is het totaal aantal 'Nursing Hours Per Patient 

Day' (NHPPD) of het aantal uren verpleegkundige zorg per dag, ongeacht het kwalificatieniveau 

(gegradueerde verpleegkundigen / gebrevetteerde verpleegkundigen / anders gekwalificeerde 

zorgverstrekkers).  In de vingerafdruk wordt de verhouding van het aantal NHPPD voor 'G-dienst 

001' (2,03) tot het gemiddelde aantal NHPPD nationaal voor het zorgprogramma geriatrie (1,81) 

voorgesteld aan de hand van de ratio van 1,12.  Een tweede indicator i.v.m. de verpleegkundige 

personeelsinzet is de kwalificatiemix (op basis van RIDIT-analyses berekend).  De vingerafdruk 

geeft de ratio kwalificatiegraaddienst / kwalificatiegraadnationaal weer.  Dit vertaalt zich voor 'G-

dienst 001' in een ratio van 1,05.  Er dient opgemerkt te worden dat het aandeel van gegradueerde 

verpleegkundigen (0,46 NHPPD) lager is dan het nationale gemiddelde (0,57 NHPPD).  De 

hogere kwalificatiemix wordt voornamelijk verklaard door het, voor het zorgprogramma 

geriatrie, relatief hoge aantal gebrevetteerde verpleegkundigen en het relatief lage aantal anders 

gekwalificeerde zorgverleners.  De verpleegkundige personeelsinzet op de 'G-dienst 001' is dus 

zowel in aantal als kwalificatiemix hoger dan in het nationale zorgprogramma geriatrie.   

De vingerafdruk wil niet louter beschrijven.  Er is de ambitie om signalen te geven.  De evaluatie 

van de nieuwe MVG zal niet gebeuren in functie van de volledigheid, maar wel in functie van de 

duidingkracht.  In deze vingerafdruk (figuur 5) zijn er signalen naar een kleiner aantal 

verantwoorde verpleegdagen, een lagere intensiteit van zowel basiszorg, verpleegkundige 

observatie als verpleegtechnische zorg.  Dit is niet direct in overeenstemming met de ruimere en 

hoger gekwalificeerde personeelssbezetting.  Er zijn signalen naar een minder uitgesproken 

zelfstandigheidtraining ondanks de hoge patiënten turn-over.  De sensistiviteit voor 

decubituspreventie is beperkt.  Deze signalen zijn in eerste instantie gericht aan het management 

van de verpleegafdeling en het ziekenhuis.   

 

Discussie 

Dit artikel tekent de krijtlijnen uit voor een actualisatie van MVG.  Het  werd uitgevoerd aan de 

hand van een secundaire data analyse.  Dit houdt een aantal belangrijke beperkingen in.  De casus 

actualisatie MVG voor het zorgprogramma geriatrie is dan ook slechts een flauwe afspiegeling 



van de reële toekomstige geactualiseerde MVG.  Het is duidelijk dat een actualisatie slechts 

zinvol is wanneer MVG gekaderd wordt in het geheel van registratiesystemen.  Hierdoor kan ook 

de registratielast beperkt worden.  De koppeling van MVG met MKG is een cruciaal element om 

inzicht te kunnen krijgen in de verpleegkundige zorg van welbepaalde zorgprogramma's en zal 

helpen om de indicatoren verder te verfijnen.  Een belangrijke opdracht van de werkgroepen 

bestaat uit het bepalen van de gewenste beleidsindicatoren.  Slechts indien de huidige MVG 

registratie of andere beschikbare registratiesystemen de opbouw van een indicator niet toelaten 

kan men bijkomende items registreren.  Anderzijds worden items die onvoldoende informatie 

leveren weggelaten.   

De doelstelling van de huidige MVG om de verpleegkundige activiteit in kaart te brengen 

volstaat niet langer.  Zoals verpleegkundigen een wezenlijke bijdrage leveren aan een 

kwalitatieve patiëntenzorg moet MVG in staat zijn om deze bijdrage zichtbaar te maken en te 

valoriseren. 
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Abstract: 

The Belgium Nursing Minimum Data Set (BNMDS) has a longstanding tradition.  Yet current 

trends and evolutions in health care make an update necessary.  This article describes the first 

phase of the research: goal setting and development of a framework.  Six care programmes (care 

of the elderly, intensive care, chronic care, paediatrics, cardiology and oncology) will be subject 

of this research project.  Secondary data analysis of the BNMDS is used to pilot the revision of 

the existing instrument.  Care of the elderly is taken as a testcase.  In the second phase 

workgroups will be established for each care program.  The primary tasks of those workgroups 

are to review and criticise the proposals of the researchers.  These will lead to the list of an 

updated BNMDS in a third phase.   

Central in the research is the further in depth exploitation of the dataset without expanding the 

existing instrument with new items.  The collection of new items is only justified when existing 

data (BNMDS and related data sets) don't lead to the development of required indicators.  

Indicators will be developed concerning hospital admission & stay, nursing care and nurse 

staffing.  In comparison with the use of the current data, it will not be enough to make the care 

process visible. Additional requisites of the new BNMDS are to develop indicators that 

demonstrate the appropriateness of hospital admission & stay, the quality of nursing care and the 

adequacy of nurse staffing. 

 

Key words: Nursing Minimum Data Set, Quality indicators 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


	In stap twee wordt aandacht besteed aan de variabiliteit en intensiteit van verpleegkundige zorg.  In het dagziekenhuis is de variabiliteit en intensiteit van de verpleegkundige verzorging beperkt.  Op een klassieke verpleegafdeling of afdeling intensiev
	Bovendien volstaat het niet langer de verpleegkundige zorg te beschrijven.  Meer en meer is er vraag naar verantwoording van de zorg.  Dit leidt tot een nieuwe reeks van indicatoren en instrumenten waarbij de verantwoording van de verpleegkundige verzorg

