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Werkgroepen

• Samenstelling
– 79 personen geselecteerd (129 kandidaten) uit 

65 instellingen
• (Hoofd-)verpleegkundigen: 73 %
• Middenkader: 14 %
• Anderen: 13 %

– Federale Overheidsdienst, Volksgezondheid, 
cel MVG

– Onderzoeksequipes



Registratie MVG-II



Opbouw MVG II-registratie
• Patiëntengegevens

– Uniek verblijfsnummer + koppeling met MKG
– codeeradviezen verpleegkundige diagnoses via MKG (codering 

patiëntendossier)
• Verblijfsgegevens

– Klinische tijd (berekend via koppeling MKG-MVG)
– A(dmission) T(ransfer) D(ischarge) gegevens (via MKG-MVG 

koppeling)
• Specifieke verpleegkundige activiteiten

– Op basis van 26 klassen NIC
• Verpleegkundige bestaffing en organisatie

– Aantal + kwalificatie verpleegkundigen (MVG + Finhosta)
– Ondersteunende diensten / turn-over,… (Finhosta)



Nursing Intervention Classification NIC

• Voordeel: 
– Internationaal aanvaarde Verpleegkundige Interventie Classificatie
– Universeel, niet specialisme- of toepassing gebonden
– Opgenomen in de Unified Medical Language Systems (UMLS) - USA 

(belangrijk voor automatisering)
– Voortdurende updating

• 1992 : Eerste publicatie van de NIC (336 interventies)
• 1996 : 2e versie NIC (433 interventies) 
• 2000 : 3e versie NIC (486 interventies)
• 2003 (december) : 4e versie NIC (514 interventies)

• Nadeel
– Taal / geen registratie-instrument
– Niet-België specifiek 



Nursing Interventions Classification (NIC) : Nursing Interventions Classification (NIC) : 
sleutelwoordensleutelwoorden/ termes/ termes--clésclés

--Directe Directe zorgenzorgen/ Soin direct/ Soin direct

--Indirecte Indirecte zorgenzorgen/ Soin indirect/ Soin indirect

4 Niveaux
4 Niveaus:

6 Domeinen
6 Domaines

26 Klassen
26 Classes

433 Interventies
433 Interventions

Activiteiten
Activités



GezondheidzorgGezondheidzorg systeemsysteem/ Système de santé/ Système de santé
Gericht op de ondersteuning van een optimaal gebruik van zorgvoorzieningen

Soins qui permettent une utilisation effective du système de soins de santé

GezinGezin en en familiefamilie/ Famille/ Famille
Gericht op de ondersteuning van gezin en familie

Soins qui soutiennent l’unité familiale

Veiligheid Veiligheid /Sécurité/Sécurité
Gericht op de ondersteuning van de bescherming tegen letsel en schade

Soins qui aident à la protection contre les dangers

Gedrag Gedrag / Comportement/ Comportement
Gericht op de ondersteuning van het psychosociale functioneren en veranderingen in de levensstijl

Soins qui aident au fonctionnement psychosocial et qui facilitent les modifications du style de vie

Complexe Complexe fysiologische behoeftenfysiologische behoeften/ Besoins  physiologiques complexes/ Besoins  physiologiques complexes
Gericht op de ondersteuning van homeostatische en regulerende processen

Soins qui aident à la régulation homéostatique

Elementaire fysiologische behoeften Elementaire fysiologische behoeften / Besoins physiologiques de base/ Besoins physiologiques de base
Gericht op de ondersteuning van de functionele gezondheidstoestand

Soins qui aident au fonctionnement physique

NIC NIC domeinendomeinen/ Domaines NIC/ Domaines NIC



KLASSEN
Domein 
Domein 1 A Bevorderen van activiteiten en lichaamsbeweging
Elementair  fysiologische functies B Zorg voor de uitscheiding

C Zorg bij de immobiliteit
D Zorg voor de voeding
E Bevorderen van lichamelijk comfort
F Ondersteunen van de persoonlijke zorg

Domein 2 G Zorg voor de elektrolytenbalans en het zuur-base-evenwicht
Complex fysiologische functies H Zorg bij geneesmiddelengebruik

I Neurologische zorg
J Peroperatieve zorg
K Zorg voor de ademhaling
L Huid- en wondverzorging
M Temperatuurregeling
N Zorg voor de weefseldoorbloeding
O Gedragstherapie
P Cognitieve therapie
Q Bevorderen van de communicatie
R Ondersteunen bij probleemhantering
S Patiëntenvoorlichting
T Bevorderen van het psychisch welbevinden
U Omgaan met crisissituaties
V Risicobestrijding
W Zorg rondom geboorte
X Zorg voor gezin en familie
Y Bemiddeling in zorgvoorzieningen

Domein 6   Gezondheidszorgstelsel

 Klassen (subdomeinen) binnen een domein

Domein 3   Gedrag

Domein 5   Gezin en familie

Domein 4   Veiligheid

Beheer van zorgvoorzieningen & InformatiebeheerZ



NIC = Verpleegkundige taal / woordenboek

≠
MVG= registratie



Domein Klasse NIC- code interventie
relevant in 
uw praktijk?

RELEVANT
voor 

minimale 
registratie?

Domein 1 : 
Elementaire 

Fysiologische 
behoeften Klasse A : 200 Bevordering van lichamelijke oefening 1 0

Beorderen van activiteiten  202 Bevordering van lichamelijke oefening: strekoefening 1 0
en lichaamsbeweging 140 Bevordering van optimale lichaamshouding/beweging 1 0

221 Oefentherapie: ambulantie 1 0
224 Oefentherapie: beweeglijkheid van gewrichten 1 0
222 Oefentherapie: evenwicht 1 0
226 Oefentherape: spierbeheersing 1 0
180 Regulering van de energie 1 0

5612 Voorlichting: voorgeschreven activiteit/oefening 1 1
Klasse B 490 Beleid bij een rectale prolaps 0 0
zorg voor de uitscheiding 420 Darmspoeling 1 0

440 Darmtraining 1 0
430 Defecatiebeleid 1 0

Bij elke interventie score 0 (= niet relevant) of 1 (= relevant) invullen :

•Voor de praktijkvoering

•Voor een minimale verpleegkundige registratie

(voorbeeld ter illustratie)



Selectie van NIC-interventies per 
klasse

9 9 9 9 15 13
? 5 ? 5 ? 5 ? 5 ? 8 ? 7

Interventie Gériatrie Cardiologie Pédiatrie Oncologie SP SI
1A- 0140 Bevordering van optimale lichaamshouding/beweging 5 8 3 5 6 4
1A- 0200 Bevordering van lichamelijke oefening 4 5 3 3 8 4
1A- 0180 Regulering van de energie 0 1 1 6 4 0
1A- 0202 Bevordering van lichamelijke oefening : strekoefening 2 0 2 1 4 1
1A- 0221 Oefentherapie : ambulantie 3 2 3 1 5 1
1A- 0222 Oefentherapie : evenwicht 3 0 2 1 3 0
1A- 0224 Oefentherapie : beweeglijkheid van gewrichten 3 0 1 0 3 0
1A- 0226 Oefentherape : spierbeheersing 3 2 2 1 2 1
1A- 5612 Voorlichting : voorgeschreven activiteit/oefening 4 4 4 4 7 1
1B- 0580 Inbrenging blaascatheter 8 6 8 6 13 10
1B- 0410 Zorg bij incontinentie voor faeces 9 4 9 7 12 8
1B- 0480 Stomazorg 8 4 7 8 12 7
1B- 0610 Zorg bij incontinentie voor urine 9 4 8 8 11 7
1B- 1804 Ondersteuning bij de persoonlijke zorg : toiletgang 8 5 8 7 11 5
1B- 1876 Verzorging van een urinecatheter 7 1 8 7 11 8
1B- 0450 Obstipatiebeleid 9 2 5 9 12 3
1B- 0460 Diarreebeleid 5 3 5 8 8 2
1B- 0582 Inbrenging blaascatheter intemittent 9 5 8 4 11 5
1B- 0420 Darmspoeling 8 4 8 4 10 5
1B- 0430 Defecatiebeleid 5 2 5 5 6 2
1B- 0590 Miciebeleid 5 2 5 4 10 2
1B- 0620 Zorg bij urineretentie 6 2 5 4 8 5
1B- 0412 Zorg bij incontinentie voor faeces : encopresis 5 4 9 3 4 3
1B- 0440 Darmtraining 4 1 5 2 9 0
1B- 0550 Blaasspoeling 4 2 5 4 6 9
1B- 0570 Blaastraining 4 2 5 4 11 4
1B- 0600 Training van de mictiegewoonte 8 1 4 4 9 0
1B- 0612 Zorg bij incontinentie voor uine : enuresis 1 3 7 3 3 3
1B- 0470 Flatulentievermindering 1 0 1 1 3 1
1B- 0490 Beleid bij een rectale prolaps 3 0 1 1 2 0
1B- 0560 Spieroefeningen : bekkenbodem 2 0 1 1 2 1

Code NIC

Fréquence maxi du groupe
Cut-off du groupe



Structuur van MVG-II

• 26 klassen : A - Z
• Specifieke items binnen elke klasse (A100 - Z100)

– Definitie (cfr. NIC)
– Inclusie- en exclusiecriteria (op basis van NIC)
– Onafhankelijke registratie

• Keuzemogelijkheden binnen 1 item (A110-A111 tot Z111)
– Slechts 1 registratie per item (keuze)

• Score per keuzemogelijkheid
– Wijze van score varieert per item en keuzemogelijkheid
– J/N (0-1), frequentie, niveau van hulp, tijdsduur, …  

• Conversietabellen
– Vanuit brede waaier van registratiesystemen (NIC, TISS, PRN 6.0, MVG-I, 

Nomenclatuur, ….)



Registratie

• 79 Items
• 116 keuzemogelijkheden
• Voorstel:

– open registratie
• Aantal te scoren items is vrij (0 - …)
• Indien geen registratie: Item=0
• Volledige mapping naar 26 klassen



Voorbeeld
Leeg score formulier Scoremogelijkheden klasse B

B100 Zorg bij urinaire en/ of fecale uitscheiding bij het niet-
zindelijke kind 

0 of 1 

B210 Zorg bij urinaire uitscheiding, normaal mictiebeleid  0 of 1 
B221 Ondersteuning bij de urinaire uitscheiding via de 

natuurlijke weg, zonder training en educatie 
1 tot 3 

B222 Ondersteuning bij de urinaire uitscheiding via de 
natuurlijke weg, met training en/ of educatie 

1 tot 3 

B231 Zorg bij urinaire incontinentie, zonder training en 
educatie 

1 tot 3 

B232 Zorg bij urinaire incontinentie, met training en / of 
educatie 

1 tot 3 

B310 Inbrengen urinaire sonde, zonder training en educatie 1 tot 3 
B320 Inbrengen urinaire sonde, met training en/ of educatie 1 tot 3 
B410 Zorg bij fecale uitscheiding, normaal defaecatiebeleid  0 of 1 
B421 Ondersteuning bij de fecale uitscheiding via de 

natuurlijke weg, zonder training en educatie 
1 tot 3 

B422 Ondersteuning bij de fecale uitscheiding via de 
natuurlijke weg, met training en / of educatie 

1 tot 3 

B431 Zorg bij fecale incontinentie, zonder training en educatie 1 tot 3 
B432 Zorg bij fecale incontinentie, met training en / of educatie 1 tot 3 
B510 Behandeling obstipatie, zonder educatie 1 tot 3 
B520 Behandeling obstipatie, met educatie 1 tot 3 
B530 Educatie i.v.m. obstipatie, zonder behandeling 1 tot 3 

 

Item Score
…. …..
…. …..
…. …..
…. …..
…. …..

Score
Item Score
B221 2
B410 1
B510 3



Korte toelichting van MVG-II



DOMEIN 1: 
Zorg bij de elementair fysiologische 

functies

Definitie:
Zorgen gericht op de ondersteuning van de 

functionele gezondheidstoestand



Klasse A: 
Bevorderen van activiteiten & lichaamsbeweging

• Definitie: “Interventies gericht op de ondersteuning bij 
lichamelijke activiteiten en het energiebehoud en –verbruik”

• Keuzemogelijkheden:
– Niet-gestructureerde lichamelijke oefeningen

• Aan- of afwezig (A110)
– Gestructureerde lichamelijke oefeningen (geïntegreerd in 

revalidatieschema)
• Aan- of afwezig (A120)



Klasse B: Zorg voor de uitscheiding

• Definitie: “Interventies gericht op de totstandkoming en 
instandhouding van regelmatige uitscheidingspatronen en de zorg 
voor de gevolgen van gewijzigde uitscheidingspatronen” 

• Keuzemogelijkheden:
– Zorg uitscheiding bij het niet-zindelijke kind: 

• aan- of afwezig (B100)
– Urinaire uitscheiding:

• Normaal mictiebeleid: aan- of afwezig (B210)
• Ondersteuning urinaire uitscheiding via natuurlijke weg, zonder 

(B221) of met training, educatie (B222): frequentie  
• Zorg bij urinaire incontinentie, zonder (B231) of met training, educatie 

(B232) : frequentie  
– Inbrengen urinaire sonde, zonder (B310) of met training, 

educatie (B320): frequentie



• Keuzemogelijkheden (vervolg)
– Faecale uitscheiding:

• Normaal defaecatiebeleid, : aan- of afwezig (B410)
• Ondersteuning faecale uitscheiding via natuurlijke weg, zonder (B421) of 

met training, educatie (B422) : frequentie
• Zorg bij faecale incontinentie, zonder (B431) of met training, educatie 

(B432) : frequentie 

– Behandeling van obstipatie d.m.v.  
• Lavement en/of verwijderen faecalomen, zonder (B510) training, educatie: 

frequentie
• Lavement en/of verwijderen faecalomen, met training, educatie (B520): 

frequentie
• Enkel training, educatie (B530): aan- of afwezig



Klasse C: 
Zorg bij immobiliteit

• Definitie: « Interventies gericht op bewegingsbeperking en 
de zorg voor de gevolgen hiervan »

• Keuzemogelijkheden:
– Installatie zonder (C110) of met training, educatie 

(C120): niveau toegediende zorg 
– Vervoer, verplaatsen zonder (C210) of met training, 

educatie (C220): niveau toegediende zorg  
– Spalken en zorg bij tractie en gipsverband (C300): aan-

of afwezig 



Klasse D: Zorg voor de voeding

• Definitie: “Interventies gericht op de handhaving of wijziging 
van de voedingstoestand”

• Keuzemogelijkheden:
– Hulp bij voeding: niveau van toegediende zorg (D100)   
– Kunstmatige voeding

• Inbrengen en verzorging sonde: frequentie  (D200)
• Toediening sondevoeding: aan- of afwezig  (D300)
• Parenterale voeding: aan- of afwezig   (D400)



Klasse E: 
Bevorderen van lichamelijk comfort

• Definitie: “Interventies gericht op de bevordering van 
comfort”

• Keuzemogelijkheid: 
– pijnbestrijding: aanwezig of afwezig (E100)



Klasse F: 
Ondersteunen van de persoonlijke zorg

• Definitie: “Interventies gericht op de ondersteuning of hulp 
bij routinematige activiteiten van het dagelijkse leven”

• Keuzemogelijkheden:
– Hulp bij wassen en kleden, kind < 4 jaar : aan- of afwezig 

(F100)
– Hulp bij wassen en kleden, zonder (F210) of met training, 

educatie (F220): niveau toegediende zorg 
– Zorgen m.b.t. het zelfbeeld: frequentie (F300) 
– Bijzondere mondzorg: frequentie (F400)  



DOMEIN 2 
Complex fysiologische functies

Definitie:
Zorgen gericht op de ondersteuning van 

homeostatische en regulerende processen



Klasse G: 
Zorg voor de elektrolytenbalans en het zuur-

base-evenwicht
• Definitie: “interventies gericht op de regulering van de 

elektrolytenbalans en het zuur-base-evenwicht en de preventie 
van complicaties”

• Keuzemogelijkheden
– Vocht- en electrolytenbalans: frequentie (G100)
– Toezicht glycemiewaarden, ionen en zuur-base

• Glycemie  : ja/neen (G210)
• Ionen ja/neen (G220)
• Bloedgassen arteriëel en/of veneus :  ja/neen (G230)

– Frequentie van de meest frequent geobserveerde parameter 
(G300)

– Behandeling met hemodialyse: ja/nee (G410)
– Behandeling met peritoneale dialyse: ja/neen (G420)



Klasse H Zorg bij geneesmiddelengebruik
• Definitie: “interventies gericht op de ondersteuning van de 

nagestreefde werking van medicijnen”
• Keuzemogelijkheden:

– Frequentie per 24 uur van de toegediende GM, per os en 
enteraal.
• Zonder toezicht en/of educatie: aantal 

toedieningsmomenten per geneesmiddel (H110)
• Met toezicht en/of educatie (H120)

– Frequentie per 24 uur van de toegediende GM :  ID, SC, IM. 
(H200)

– Frequentie per 24 uur van de toegediende GM :  IV (H300)
– Frequentie per 24 uur van de toegediende GM : aerosol 

(H400)
– Frequentie per 24 uur van de toegediende GM : intra-pleuraal, 

intra-spinaal / intra-thecaal, intra-osseuse en elk type van 
implanteerbaar reservoir (H500)



Klasse I Neurologische zorg

• Definitie: “interventies gericht op optimalisering van de 
neurologische functies.”

• Keuzemogelijkheden:
– Volledige GCS (min /15): frequentie/24u (I100)
– Meten van de intracraniële druk: frequentie/24u (I200)
– Aanwezigheid van een liquordrain: ja/nee (I300)



Klasse J Peroperatieve zorg

• Definitie: “interventies gericht op de zorg voorafgaande, 
gedurende en na een operatieve ingreep.”

• Keuzemogelijkheden:
– Heelkundige interventie waarbij een algemene of regionale 

anesthesie of het gebruik van materiaal of diensten die 
enkel in het ZH beschikbaar zijn, noodzakelijk is. (J100)

– Consultatie of het opmaken van een bijzonder preoperatief 
bilan, noodzakelijk voor een procedure de volgende dag en 
de welke verpleegkundig toezicht van de patiënt vereist. 
(J200)



Klasse K Zorg voor de ademhaling

• Definitie : “interventies gericht op de bevordering van een 
vrije luchtweg en de gasuitwisseling.”

• Keuzemogelijkheden.
– Zuurstoftherapie en/of luchtbevochtiging: ja/neen (K100)
– Frequentie ademhalingszorgen per 24h : canule of 

endotracheale tube zonder kunstmatige ventilatie.(K200)
– Frequentie ademhalingszorgen per 24h : BIPAP of CPAP 

(K300)
– Frequentie ademhalingszorgen per 24h : canule of 

endotracheale tube met ventilatie.(K400)



Klasse L Huid- en wondverzorging

• Definitie : “interventies gericht op de instandhouding en / of 
het herstel van de weefselintegriteit.”

• Keuzemogelijkheden
– Verzorging decubituswonde – classificatie BIOMED (L100)
– Frequentie wondverzorging per 24H

– acute heelkundige wonden (L210)
– acute traumatische wonden (L220)
– Blaren (L230)
– Cellullitis (L240)
– Chronische wonden

» Rood (L251)
» Geel (L252)
» Zwart (L253)

(application de la prestation technique de soins infirmiers B1, A.R. du 18 juin 1990)

– Frequentie verzorging brandwonden (specifieke classificatie) 
(L300)



Klasse M Temperatuurregeling

• Definitie: “interventies gericht op de handhaving van de 
lichaamstemperatuur binnen normale grenzen.”

• Keuzemogelijkheden
– Stalen nemen van organisch materiaal ter preventie en ter 

controle van infecties
• bloed (M110)
• urine (M120)
• stoelgang (M130)
• expectantia (M140)
• LCR (M150) 
• exsudaat, transudaat, pus (M160)



Klasse N Zorg voor de weefseldoorbloeding

• Definitie: “interventies gericht op een optimale circulatie 
van bloed en vocht in de weefsels.”

• Keuzemogelijkheden
– Transfusies : aantal (N100)
– Perfusies : aantal infusen (N200)
– Zorgen en toezicht op IV toegangspoorten : aantal/24u 

(N300)
– Bloedname veneus : aantal (N400)



Domein 3 : gedrag
Definitie : 

gericht op de ondersteuning van het psychosociale 
functioneren en van veranderingen in de 

levensstijl.



Klasse O : gedragstherapie
• Definitie : “interventies gericht op de versterking en bevordering 

van wenselijk gedrag of de verandering van onwenselijk gedrag”

• Keuzemogelijkheden
– Activiteitenbegeleiding : 

• individueel (O100) 
• groep (O200) 

– ondersteuning bij middelenmisbruik: 
• Zorg bij problemen alcohol /drugs (O300)
• Ondersteuning stoppen met roken(O400)
• Ondersteuning tijdens ontwenning drugs (O500)
• Beïnvloeden en bewaken van gedragingen van patiënten die een overdosis 

medicatie hebben ingenomen. (O600)
– gedragsactieplan uitwerken met een patiënt (O700)
– Zorg met betrekking tot hyperactiviteit en aandachtstekort (O800)
– zorg met betrekking tot zelfmutilatie (O900)



Klasse P : cognitieve therapie

• Definitie : “interventies gericht op de versterking of 
bevordering van het wenselijk cognitief functioneren of de 
verandering van het onwenselijk cognitief functioneren”

• Keuzemogelijkheid
– Zorg aan een patiënt met een cognitief deficiet 

(cognitieve herstructurering, cognitieve stimulering, 
ROT, geheugentraining, reminiscentietherapie) 

• Occasioneel (P110) / programma (P120) 



Klasse Q : bevorderen van de 
communicatie

• Definitie : “interventies gericht op de ondersteuning van het 
uiten en ontvangen van verbale en non-verbale boodschappen”

• Keuzemogelijkheid
– Hulp bij verminderde communicatiemogelijkheden als gevolg 

van zintuiglijke deficieten: gehoorbeperking, 
spraakbeperking, visuele beperkingen. (Q100)



Klasse R : ondersteunen bij 
probleemhantering

• Definitie : “interventies gericht op de ondersteuning bij het 
verder ontwikkelen van de vermogens, het aanpassen aan 
veranderingen in het functioneren of het streven naar een hoger 
niveau van functioneren”

• Keuzemogelijkheden
– Basis emotionele ondersteuning (R100)
– Gerichte emotionele ondersteuning i.f.v. Therapie en ziekte 

(R200)
– Ondersteuning bij rouwverwerking (R300)
– Spirituele/godsdienstige begeleiding (R400)
– Crisisinterventie (R500)



Klasse S : patiëntenvoorlichting 

• Definitie : “interventies gericht op de ondersteuning van het 
begrijpen en leren”

• Keuzemogelijkheden
– Gerichte educatie en voorlichting (ziekteproces, medicatie, 

chemotherapie, dieet, voorgeschreven oefening) : 
• occasioneel (S110) / programma (S120)

– Voorlichting procedure/operatie : 
• occasioneel (S210) / programma (S220)

– Ouderschapsvoorlichting
• Occasioneel (S310) / programma (S320)



Klasse T : bevorderen van het 
psychisch welbevinden

• Definitie : “interventies gericht op de bevordering van 
het welzijn met behulp van psychologische technieken”

• Keuzemogelijkheid
– Angstreducerende en kalmerende zorg (angstreductie, 

afleiding, kalmeringstechnieken, 
onstspanningstherapie) 

• Occasioneel (T110) / Programma (T120)



DOMEIN 4: 
Veiligheid

Definitie:
Zorgen gericht op de ondersteuning van de 

bescherming tegen letsel en schade



Klasse U: 
Omgaan met crisissituaties

• Definitie: “Interventies gericht op de directe hulp en 
hulp op korte termijn bij zowel lichamelijke als psychische 
crisissituaties”

• Keuzemogelijkheden:
– Eerste hulp: aan- of afwezig (U100)
– Reanimatie: aan- of afwezig (U200) 



Klasse V: Risicobestrijding

• Definitie: “Interventies gericht op de beperking van risico’s 
en risicofactoren en de controle hierop”

• Keuzemogelijkheden:
– Decubituspreventie 

• Materiaal, aan- of afwezig (V110)
• Wisselliging: frequentie (V120)
• Wisselliging en materiaal (V130) 

– Bewaking van vitale parameters
• Monitoring: aantal verschillende parameters (V200)
• Niet gemonitord: meest gecontroleerde parameter (V300)

– Isolatie: barrière – afzonderlijke kamer (V400) 
– Desoriëntatiezorg-beschermingsmaatregelen: 

afdelingsgebonden – individueel (V500)



Domein 5 : gezin en 
familie

Definitie : 
Zorgen gericht op de ondersteuning van gezin 

en familie



Klasse W : zorg rondom geboorte

• Definitie : “interventies gericht op de bevordering van 
het inzicht in en de hantering van de psychische en 
lichamelijke veranderingen bij zwangerschap en geboorte”

• Keuzemogelijkheid:
– Zorg bij voeding aan een zuigeling (flesvoeding, 

ondersteuning borstvoeding, interactieve advisering 
borstvoeding)

• Frequentie voedingsmomenten (W100)

(Opmerking : exclusie materniteit en neonato)



Klasse X : zorg voor gezin en familie

• Definitie : “interventies gericht op de ondersteuning van 
het functioneren van het gezin als systeem en de 
bevordering van de gezondheid en het welzijn van de 
gezinsleden”

• Keuzemogelijkheid :
– Actief betrekken van familie (incl. ouders) in de zorg

• Ouderparticipatie MET rooming-in (X100)
• Betrekken van familie (incl. ouderparticipatie zonder rooming-

in) (X200)



DOMEIN 6: 
gezondheidszorgbeleid

Definitie:
Zorgen gericht op de ondersteuning van 

een optimaal gebruik van 
zorgvoorzieningen



Klasse Y Bemiddeling in de zorg

• Definitie : “interventies gericht op de optimalisering van de 
relatie tussen patiënt / familie en het zorgstelsel.”

• Keuzemogelijkheden
– Ontslagplanning, wegwijs in het netwerk van de 

gezondheidszorg en de sociale zekerheid: ja/neen (Y100)
– Culturele bemiddeling (Y200)



Klasse Z: beheer van zorgvoorzieningen en 
informatiebeheer

• Definitie: “interventies gericht op het bieden en verbeteren 
van zorgvoorzieningen en op de ondersteuning van de 
communicatie tussen zorgverleners”

• Keuzemogelijkheden:
– Ondersteuning van de arts, andere: frequentie (Z100) 
– Multidisciplinair overleg: aan- of afwezig (Z200)  
– Contactname andere instellingen (Z300)

• Telefonisch
• Brief / E-mail
• Georganiseerd overlegmoment



Algemeen / Specifiek

• Algemeen
– Mapping naar 26 NIC-klassen
– Algemene toepassingen: bv. AEP, financiering, 

…
• Specifiek

– Voor vergelijking binnen specialisme/dienst 
(bv. G-dienst, I-dienst)

– Specifieke registratie-richtlijn die meer 
gedetailleerde feedback mogelijk maakt 



Design



Elementen voor registratiedesign

• Beschikbare bronnen
– electronisch dossier, facturatie, MKG-registratie
– Bijkomende registratie

• Toepassingen
– AEP = cross-sectioneel
– Bestaffing = cross-sectioneel (activiteit-staffing)
– Koppeling DRG-MVG: 

• Niveau verblijf
• Steekproef van verblijfsdagen: N voldoende groot 
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Design
• NU:

– Cross-sectionele registratie
– 15*4=60 dagen registratie waarvan 5*4=20 naar overheid
– Representatief, maar enkele bedenkingen bv. pediatrie
– Trimestriële verzending (los van MKG)

• VOORSTEL voor TEST:
– Cross-sectionele registratie
– Steekproefsgewijs: grotere steekproef nodig voor koppeling MKG-MVG
– Bredere spreiding over het jaar 
– Semesteriële verzending (samen met MKG) 
– Finaliseren tegen begin september op basis van beschikbare data



Toepassingen



RANGORDES PER GROEP
Meest 
belangrijk

VRAAG RSP RONCO RICU RGER RPED RCARD RALG
• Kwaliteit van zorg  (adequate zorg) 2,7 4,8 4,1 3,0 4,6 4,6 3,9
• Financiering door de overheid 2,9 3,8 3,6 2,3 2,9 3,6 3,2
• Verantwoording van een verblijf (AEP) 3,8 6,0 6,9 7,8 4,9 6,3 5,8
• Staffingsvraagstukken 4,2 2,5 3,1 2,5 3,0 2,7 3,1
• Kwalificatiegraad / functiedifferentiatie 6,2 6,3 6,0 5,0 5,4 5,2 5,7
• Vergelijken van verpleegkundige zorg 6,4 6,5 6,2 6,6 5,4 6,7 6,3
• Informatisering / automatisering 6,4 6,1 7,7 8,2 7,1 5,7 6,8
• Diverse interne beleidstoepassingen 7,2 5,5 5,3 5,6 5,8 7,4 6,2
• Wetenschappelijke onderbouwing 7,8 6,5 6,6 7,1 7,6 4,9 6,8
• Epidemiologisch onderzoek 8,8 9,8 9,0 9,8 9,5 9,4 9,4
• Curriculumplanning 9,2 7,9 8,8 8,1 9,9 9,4 8,9

Minst 
belangrijk
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Appropriateness Evaluation Protocols

Focus op procescriteria

Verpleegkundige 
verzorging

Toestand van de 
patiënt

Medische 
handelingen
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MVG-profiel per DRG

Categorieën

Aantal 
betrokken 
verblijven

% van de 
verblijven

Aantal 
dagen P5 P25 P50 P75 P95

1A Bevorderen van activiteiten en 
lichaamsbeweging 97 17,3 xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1B1 Zorg voor urinaire uitscheiding 5 0,9 xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1B2 Zorg bij de faecale uitscheiding 86 15,4 xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1C Zorg bij de immobiliteit 528 94,3 xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1D Zorg voor de voeding 542 96,8 xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1E Bevorderen van lichamelijk 
comfort 261 46,6 xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1F Ondersteunen van de persoonlijke 
zorg 16 2,9 xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2G Zorg electrolyten / zuur-base 
evenwicht 558 99,6 xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2H Zorg bij geneesmiddelengebruik

…..
TOTAAL 560 100 xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Percentielen
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Indicatoren verantwoorde zorg
Enkele verpleegkundige interventies (MVG)
(bv. decubituszorg, post-operatieve zorg, bewaking,…)

- ten aanzien van patiëntenprobleem (MKG)
- ten aanzien van risico (MKG)
- ten overstaan van adverse outcomes (MKG)

(under construction)



Vervolgstudie Sept.2003 - Dec 2004
• Uittesten van de geactualiseerde MVG-registratie in een aantal pilootziekenhuizen (6 in 

Vlaanderen, 6 in Wallonië):
• 1. Er wordt een draaiboek voor de gegevensverzameling uitgeschreven. Dit draaiboek 

bevat zowel richtlijnen voor vastlegging van de MVG- als de MKG-registratie en de 
wijze waarop de koppeling wordt gerealiseerd. 

• 2. De testregistratie loopt parallel/complementair aan de bestaande registratie (niet ter 
vervanging)

• 3. De testregistratie van de basis- en supplementaire module loopt op de diensten 
cardiologie, pediatrie, geriatrie, intensieve zorgen, oncologie en Sp. De basismodule 
wordt geregistreerd op een selectie van afdelingen heelkunde en inwendige 
geneeskunde.

• 4. Intensieve opleiding voor nieuwe MVG-registratie aan de MVG-coördinatoren en 
verpleegkundigen van het ziekenhuis

• 5. De KULeuven begeleidt de Vlaamse ziekenhuizen bij de registratie. De U.Liége 
begeleidt de Waalse ziekenhuizen bij de registratie 

• 6. Gegevensverzameling in de ziekenhuizen (afhankelijk van het gekozen design)
• 7. Verwerking van de gegevens tot de uitgewerkte indicatoren
• 8. Terugkoppeling van de resultaten aan de werkgroepen fase I + begeleidingscommissie
• 9. Uitwerking van concrete toepassingen (voor overheid en ziekenhuizen)



Timing 

Id Taaknaam Duur
1 Opleiding ziekenhuize 45 dag
2 Gegevensverzameling43 dage
3 Invoer gegevens 22 dag
4 Gegevensverzameling43 dage
5 Analyse MVG Nov-De 43 dage
6 Technisch voorbereid 43 dage
7 Koppeling MKG-MVG 44 dag
8 Analyse gekoppelde g 44 dage
9 Bespreking werkgroep 21 dag
10 Definitief voorstel MVG 45 dag

aug '03 sep '03 okt '03 nov '03 dec '03 jan '04 feb '04 mrt '04 apr '04 mei '04 jun '04 jul '04 aug '04 sep '04 okt '04 nov '04 dec '04 jan '05
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