
VG-MZG Itemskaart - Codeerhandleiding 2.0

Klasse Interventies Score
mogelijkheden

1 2 3 4 5

B 200 Zorgen met betrekking tot de urinaire uitscheiding 1 tot 5 De opvolging van de 
mictie

De zorgen aan een 
urinaire verblijfsonde

De zorgen aan een urinair 
stoma

De ondersteuning van de 
urinaire uitscheiding bij de 
continente of zindelijke de 

patiënt

De zorgen met betrekking 
tot de urinaire 

incontinentie of de niet 
zindelijke patiënt

B 300 Uitvoeren blaassondage 1 tot 24

B 400 Zorgen met betrekking tot de fecale uitscheiding 1 tot 4 De opvolging van de 
defecatie

De ondersteuning van de 
fecale uitscheiding bij de 
continente of zindelijke 

patiënt

De zorgen met betrekking 
tot de fecale incontinentie 

of de niet zindelijke 
patiënt

De zorgen aan een fecaal 
stoma/pouch

B 500 Toediening lavement en/of manueel verwijderen van fecalomen en/of 
plaatsen van een rectale sonde/canule 1 tot 3 Het plaatsen van een 

rectale sonde/canule
De toediening van een 

lavement
Het manueel verwijderen 

van fecalomen

C. Zorg bij de mobiliteit C 100 De installatie en/of het verplaatsen van een patiënt binnen de 
afdeling of kamer 1 tot 3

De aanwezigheid tijdens 
de installatie en/of de 

verplaatsing

Gedeeltelijke hulp bij de 
installatie en/of de 

verplaatsing

Volledige hulp bij de 
installatie en/of de 

verplaatsing

D 100 Zorgen bij de voeding per os 1 tot 4 De opvolging en/of de 
begeleiding

Gedeeltelijke hulp bij het 
eten of het drinken

Volledige hulp bij het eten 
en het drinken

Guiding met permanente 
aanwezigheid bij de 

patiënt die zelfstandig eet 
en drinkt

D 300 Zorgen met betrekking tot de toediening van enterale voeding via 
een sonde 1 Aanwezig

D 400 Zorgen met betrekking tot de opvolging van de totale parenterale 
nutritie (TPN) 1 Aanwezig

E 100 Symptoommanagement: pijn 1 tot 2 De éénmalige detectie De herevaluatie
E 200 Symptoommanagement: nausea 1 tot 2 De éénmalige detectie De herevaluatie
E 400 Symptoommanagement: sedatie 1 tot 2 De éénmalige detectie De herevaluatie

F 100 Hygiënische zorgen 1 tot 4
De opvolging en/of de 
begeleiding en/of de 

logistieke ondersteuning

Gedeeltelijke hulp bij de 
hygiënische zorgen

Volledige hulp bij de 
hygiënische zorgen

Guiding met permanente 
aanwezigheid bij de 

patiënt die zich zelfstandig 
wast

F 300 Hulp bij dagkledij 1 Aanwezig
F 500 Bijzondere mondzorg 1 tot 24

1 2 3 4 5

G 100 Opvolging van de voedings- of vochtbalans 1 tot 5

De controle van het 
gewicht en berekenen van 

het verschil met het 
vorige gewicht

De voedingstoestand: de 
controle van het geheel 

dat de patiënt gegeten en 
gedronken heeft (wat en 

hoeveel)

Het volledige urinedebiet: 
minimum 2 metingen en 

een totaal

Opvolging van de 
vochtbalans per 
verpleegkundige 

zorgperiode met  1 tot 3 in-
out balans(en)

Opvolging van de 
vochtbalans per 
verpleegkundige 

zorgperiode met meer dan 
3 in-out balansen

G 200 Zorgen met betrekking tot de opvolging van een evacuerende 
maagsonde 1 Aanwezig

G 300 Glycemiebeleid 1 Aanwezig

G 400 Beleid van het zuur-base evenwicht en/of de ionen en/of het 
hemoglobine en/of de stolling 1 Aanwezig

G 500 Zorgen met betrekking tot therapeutische bloedzuiverende 
technieken 1 tot 3

Aanwezigheid van een 
peritoneale dialyse of 

plasmaferese

Aanwezigheid van een 
nierfunctie vervangende 

techniek ≤ 8 uur

Aanwezigheid van een 
nierfunctie vervangende 

techniek > 8 uur
H 100 Toediening van geneesmiddelen via IM/SC/ID weg 1 tot 40
H 200 Toediening van geneesmiddelen via IV weg 1 tot 70
H 400 Toediening van geneesmiddelen via inhalatie 1 tot 40
H 500 Toediening van geneesmiddelen via vaginale/anale weg 1 tot 40
I 100 Opvolging van de neurologische functie 1 tot 3 1 opvolging 2 tot 3 opvolgingen Meer dan 3 opvolgingen

I 200 Opvolging van de intracraniële druk of drainage 1 tot 2
Opvolging van de 

intracraniële druk of 
drainage

Opvolging van de 
intracraniële druk met 
drainage van het CSV

K 100 Aspiratie van de luchtwegen 1 Aanwezig

K 200 Verbeteren van de ademhaling: ondersteunende middelen 1 tot 3
Een masker,  neusbril,  
sonde,  tent,  koepel of  

couveuse

Een endotracheale tube 
of een larynxmasker

Een tracheacanule of 
transtracheale katheter

K 300 Verbeteren van de ventilatie: kunstmatige ventilatie 1 Aanwezig

L 100 Opvolging van een wonde en/of zones met huidlaesies en/of een 
verband en/of gebruikt materiaal zonder uitgevoerde zorgen 1 tot 36

L 200 Verzorging van wonden met suturen en/of insteekpunten met 
materiaal aanwezig 1 tot 60

L 300 Eenvoudige verzorging van een open wonde 1 tot 60

G. Zorg voor de 
elektrolytenbalans en het 

zuur-base evenwicht

H. Zorg bij 
geneesmiddelengebruik

I. Neurologische zorg

F. Ondersteunen van 
persoonlijke zorg

Aantal verschillende toegediende geneesmiddelen via inhalatie
Aantal verschillende toegediende geneesmiddelen via vaginale/anale weg

De som van de wonden en de zones met huidlaesies waarvoor een opvolging werd uitgevoerd

De som van de frequentie van alle wonden van dit type

De som van de frequentie van alle wonden van dit type

Code

 Domein 2: Zorgen bij de complexe fysiologische functies 

D. Zorg bij de voeding

Codeerhandleiding 2.0

Het aantal uitgevoerde blaassondagesB. Zorg voor de 
uitscheiding 

Domein 1: Zorgen bij de elementaire fysiologische functies

Het aantal uitgevoerde bijzondere mondzorgen

Aantal verschillende toegediende geneesmiddelen via IM/SC/ID weg
Aantal verschillende toegediende geneesmiddelen via IV weg

K. Zorg voor de 
ademhaling

L. Huid- en 
wondverzorging

E. Bevorderen van 
lichamelijk comfort
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L 400 Complexe verzorging van een open wonde 1 tot 60
L 500 Verzorging van huidlaesies 1 tot 72

M. Temperatuurregeling M 100 Beleid van de thermoregulatie 1 tot 3

De regulatie van de 
temperatuur via 

isothermische dekens, 
forced-air  

verwarmingsdekens, 
warmte-/koelmatras, 

warm/koud bad

De regulatie van de 
temperatuur in de 

gesloten couveuse of 
open couveuse met 

‘servocontrole’, en/of de 
opvolging en de regulatie 
van de vochtigheidsgraad 

van de couveuse

De regulatie van de 
temperatuur via specifieke 

technieken: 
lichaamsholtelavage, 

extracorporele 
bloedwarming 

N 100 Toediening van bloed en bloedcomponenten 1 tot 50
N 200 Zorgen en/of opvolging van een gebruikte toegangspoort 1 tot 30
N 300 Veneuze bloedafname 1 tot 30
N 400 Arteriële bloedafname 1 tot 50
N 500 Capillaire bloedafname 1 tot 50
N 600 Opvolging van  elektrische cardiocirculatoire ondersteuning 1 Aanwezig

N 700 Opvolging van een mechanische cardiocirculatoire en/of respiratoire 
ondersteuning 1 tot 3

De aanwezigheid van een 
interne mechanische 
ondersteuning zonder 

extra corporele circulatie

De aanwezigheid van een 
externe mechanische 

ondersteuning met extra 
corporele circulatie

De aanwezigheid van een 
externe mechanische 

ondersteuning met extra 
corporele circulatie en 
een Extra Corporele 

Membraan Oxygenatie 
(ECMO)

1 2 3 4 5
P. Cognitieve therapie P 100 Zorgen aan de patiënt met een cognitief verminderd functioneren 1 Aanwezig
Q. Bevorderen van de 

communicatie Q 100 Bevorderen van de communicatie 1 Aanwezig

R. Ondersteunen bij 
probleemhantering R 100 Zorgen met betrekking tot een emotionele crisis 1 tot 4 Een anticiperende reactie Ondersteuning bij 

moeilijke besluitvorming Een slechtnieuwsgesprek Het beheer van een 
emotionele crisis

S 100 Specifieke gestructureerde educatie 1 Aanwezig

S 200 Educatie met betrekking tot een heelkundige ingreep of onderzoek 1 Aanwezig

1 2 3 4 5

V 100 Decubituspreventie: gebruik van dynamische 
antidecubitusmaterialen 1 Aanwezig

V 200 Decubituspreventie: wisselhouding 1 tot 48

V 300 Opvolging van de biologische vitale parameters: discontinue 
monitoring 1 tot 60

V 400 Opvolging van de biologische vitale parameters: continue monitoring 1 tot 13

V 500 Staalafname van weefsel of organisch materiaal 1 tot 40

V 600 Isolatiemaatregelen : bijkomende voorzorgsmaatregelen 1 tot 2
De aanwezigheid van 

minimum 2 bijkomende 
voorzorgsmaatregelen

De aanwezigheid van 
minimum 3 bijkomende 
voorzorgsmaatregelen

V 700 Zorgen met betrekking tot desoriëntatie: beschermingsmaatregelen 1 tot 2 De aanwezigheid van een 
fysieke beperking

De aanwezigheid van een 
fysieke fixatie

1 2 3 4 5

W 100 Zorgen met betrekking tot de relaxatie ter voorbereiding van de 
bevalling 1 tot 4

W 200 Zorgen ante-partum 1 tot 4
W 300 Bevalling uitgevoerd door een vroedvrouw 1 Aanwezig
W 400 Zorgen post-partum 1 tot 60
W 500 Kangoeroezorg 1 Aanwezig

1 2 3 4 5
Z 100 Evaluatie functioneel, mentaal, psychosociaal 1 Aanwezig

Z 200 Ondersteuning bij niet delegeerbare invasieve medische 
handelingen 1 tot 30

Z 300 Multidisciplinair overleg (intra muros) 1 Aanwezig
Z 400 Overleg met andere instellingen (extra muros) 1 Aanwezig

Het aantal van uitgevoerde activiteiten

De som van de frequentie van alle wonden van dit type
De som van de hoogste scores per wondzone

Z. Beheer van 
zorgvoorzieningen en 

informatiebeheer

S. Patiëntenvoorlichting

V. Risicobestrijding

N. Zorg voor de 
weefseldoorbloeding

Domein 4: Veiligheid

Domein 5: Gezin en familie

W. Zorg rondom 
geboorte

Domein 6: Gezondheidszorgbeleid

Domein 3: Gedrag

De frequentie van de meest gemeten of geobserveerde zorgen

Het aantal keer dat er ondersteuning geboden werd tijdens niet delegeerbare invasieve medische handelingen

Het aantal uitgevoerde staalafnames

Het aantal zakjes bloed en/of flacons van bloedcomponenten OF het aantal gefractioneerde toedieningen van eenzelfde zakje

Het aantal arteriële bloedafnamemomenten
Het aantal capillaire bloedafnamemomenten

Het aantal uitgevoerde wisselhoudingen

Het aantal verschillende parameters dat gemeten wordt

De frequentie van de meest discontinu gemeten parameter 

Het aantal verschillende parameters dat continu opgevolgd wordt

Het aantal veneuze bloedafnamemomenten
Het aantal gebruikte toegangspoorten
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