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Inhoud

• Redenen voor actualisatie
• Raamwerk van actualisatie
• Aanpak en Timing:

– Rol van de werkgroepen
– Rol van universitaire teams
– Beschikbare gegevens



Redenen voor actualisatie
• Uitgebreide MVG-registratie MAAR beperkte 

exploitatie
• Continue evolutie in:

• Gezondheidszorg: ZH-financiering, zorgprgramma’s, dalende 
verblijfsduur,…

• Verpleegkundige zorg: accent op zelfzorg, patiënteneducatie, nieuwe 
inzichten in wondzorg, ...

• Verpleegkundige inbedding in globale 
gezondheidszorgbeleid

• Internationale ontwikkelingen: NANDA, NIC, NOC, ICNP, I-
NMDS, …



Conceptueel Raamwerk



Basisprincipes
• Koppeling van MVG & MKG
• Behouden van een minimale registratie met een 

maximaal benutting van bestaande data
• Naast kwantitatieve aspecten van zorg ook aandacht 

voor kwalitatieve aspecten (verantwoorde zorg)
• Benadering via zorgprogramma’s (oncologie, cardiologie, 

intensieve zorgen, chronische zorg-SP, geriatrie, pediatrie)

• Voortdurende dialoog met de ziekenhuissector en 
de verpleegkundige professie

• Actualisatie MVG-toepassingen > actualisatie 
MVG-registratie



Conceptueel raamwerk

(verantwoorde)
opname & verblijf

(verantwoorde) 
verpleegkundige zorg

(verantwoorde) 
verpleegkundige personeelsinzet



Opname & verblijf
• Volgens een aantal verblijfsmodaliteiten: bv.

– Dagziekenhuis
– Kortverblijf (geplande opname ≤ 5d en geen verblijf op IZ)

– Klassiek verblijf
– Intensieve zorgen

• Evaluatie van opname en verblijf (Appropriateness 
Evaluation protocols – AEP)
– Procesgerichte beoordeling
– Medische handelingen - Verpleegkundige handelingen -

Toestand patiënt



Verpleegkundige zorg
• Gebaseerd op theoretisch kader van 

verpleegkundige functies en rollen
– voorbeelden: hulp bij basisbehoeften, educatie, 

observatie & monitoring, crisisinterventie, medisch 
voorgeschreven handelingen, kwaliteitsopvolging. 

• Verantwoording van verpleegkundige zorg 
op basis van:
– patiëntenproblemen (APR-DRG & NANDA)

– patiëntenoutcome (Nurse sensitive patient outcomes, 
Needleman et al., 2002)



Verpleegkundige personeelsinzet

• Koppeling MVG en staffingssystemen / 
patiëntenclassificatie:
– korte- en lange-termijn bestaffing. 

• Verantwoorde verpleegkundige 
personeelsinzet:
– Link tussen aantal en kwalificatiemix en 

negatieve patiëntenoutcome



Van data naar indicatoren en van 
indicatoren naar data

VK praktijk

Items
1

2

Besluitvorming
Sturing Data

Informatie

Interpretatie/context

1 1

Indicatoren 2
2



Fasering actualisatie MVG
Fase I (voorbereidende fase):

Conceptueel raamwerk2001-2002

Fase II (werkgroepen): 
van data naar indicatoren &

van indicatoren naar data
2002-2003

Fase III (gegevensverzameling): 
uittesten nieuwe dataset2003-2004



Aanpak Fase II



Organisatie

Geriatrie

Begeleidings-
commissieIntensieve zorgen

Pediatrie

Chronische zorg - Sp

Cardiologie

Oncologie



Werking werkgroep

• Vergadering om de 14 dagen gedurende 3 
maand (Brussel)

• Volgens conceptueel raamwerk:
• opname & verblijf
• verpleegkundige zorg
• verpleegkundige personeelsinzet



Opdracht werkgroepen

• Bespreking & toetsing van indicatoren 
voorgesteld door wetenschappelijke equipe

• Beoordeling in functie van relevantie, 
haalbaarheid, bruikbaarheid

• Beoordeling indicatoren vanuit:
– Perspectief overheid
– Perspectief ziekenhuis
– Professioneel / patiënten perspectief



Rol onderzoeksequipes

• Inhoudelijk voorbereiding werkgroep-
vergaderingen

• Ontwikkeling van klinisch en beleidsmatig 
relevante indicatoren: 

• Secundaire data-analyses bestaande data
• Internationale, wetenschappelijke inzichten

• Voorstellen aanpassen op basis van feedback uit 
werkgroepvergaderingen



Rol leden werkgroep

• Feedback op voorstellen van 
onderzoeksequipes vanuit klinische expertise 
en / of managementsexpertise 

• Prioriteire aandachtspunten benadrukken 
vanuit het praktijkveld voor de nabije 
toekomst



Gebruik van MKG-MVG

• MVG van het jaar 2000 
• MKG van het jaar 2000 
• MKG & MVG koppelbaar, maar niet 

gekoppeld:
• identiek verblijfsnummer
• verschillend design



Problemen bij koppeling MKG-
MVG

Jaar x Jaar y
Bv. patiënt met CVA 



Problemen bij koppeling MKG-MVG



Belang koppeling MVG-MKG 

• Afbakening zorgprogramma’s
• Voorkomen van dubbelregistratie
• Nieuwe toepassingen:

• Definiëring patiëntenproblemen
• Impact van zorg op verblijfsduur
• Impact van een medisch event op de verpleegkundige zorg
• Relatie verpleegkundige zorg en negatieve outcome 

(urineweginfectie, pneumonie, etc.)
• ...



Output Fase II

• Set van aanbevelingen / bemerkingen
• Lijst van MVG-indicatoren (klinisch en 

beleidsmatig relevant)
• Voorstel van inhoud en design 

geactualiseerde MVG-registratie
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