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Minimale ziekenhuisgegevens 
en verwante  
registratiesystemen
Het Rekenhof heeft de kwaliteit van de registratie van de minimale ziekenhuisgegevens (MZG) 
en drie verwante registraties onderzocht. De minimale ziekenhuisgegevens zijn bepaalde ge-
gevens over de ziekenhuisopnames die de ziekenhuizen moeten registreren en aan de federale 
overheid meedelen, bv. welke diagnose werd gesteld, hoe lang en waar in het ziekenhuis de pa-
tiënt verbleef, welke ingrepen nodig waren enz. Ze worden gebruikt bij de financiering van de 
ziekenhuizen, voor beleidsondersteuning en voor wetenschappelijk onderzoek. De ziekenhuizen 
kunnen de gegevens ook voor hun intern beheer benutten. Drie verwante ziekenhuisregistra-
ties werden ook onderzocht: de Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG), de Mobiele Urgen-
tiegroep Registratie (MUGREG) en de spoedgevallenregistratie (UREG). De dienst Datamanage-
ment van het directoraat-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) beheert de registraties, ondersteunt en audit de 
ziekenhuizen. De registraties kosten de ziekenhuizen veel: ruim 1.100 VTE worden voor de MZG 
ingezet en de specifieke software kost ruim 11 miljoen euro per jaar. De ziekenhuizen worden 
daarvoor gedeeltelijk vergoed.

Het Rekenhof onderzocht de kwaliteit van de vier registraties aan de hand van twee onderzoeks-
vragen.

1.  Biedt het institutionele kader voldoende waarborgen voor een efficiënte, coherente en effec-
tieve registratie?

2. Beheert de FOD VVVL de registraties op een doelmatige manier?

Als antwoord op de eerste onderzoeksvraag concludeert het Rekenhof dat het institutionele ka-
der niet voldoende waarborgen biedt voor een efficiënte, coherente en effectieve registratie.

In de regelgeving ontbreken toepasbare sancties voor het laattijdig bezorgen van de registratie-
gegevens en voor een gebrekkige kwaliteit van de gegevens. Dat belemmert de efficiëntie van 
de registraties. De minister zou samen met de FOD VVVL en in overleg met de sector een hand-
haafbaar sanctiebeleid moeten uitwerken. Gelijktijdig moeten randvoorwaarden (bv. tijdige co-
deerinstructies) worden gerealiseerd zodat de ziekenhuizen hun verplichtingen effectief kunnen 
nakomen.

Het gebruik van een elektronisch patiëntendossier (EPD) is een belangrijke succesfactor om de 
registratiekosten terug te dringen. Er ontbreken echter minimumcriteria waaraan de program-
matuur voor het beheer van een EPD moet voldoen. Ondanks de initiatieven die de minister in 
2015 heeft genomen en een verdubbeling van het budget in 2016, is het onzeker dat een meer-
derheid van de ziekenhuizen tegen de deadline van eind 2018 een geïntegreerd EPD zal hebben. 
Slechts een derde van de ziekenhuizen is van oordeel deze deadline te halen. De vertraging is toe 
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te schrijven aan zowel de FOD als de ziekenhuizen. De minister zou samen met de FOD de in-
spanningen moeten voortzetten om het gebruik te veralgemenen. Ook de ziekenhuizen moeten 
daartoe de nodige initiatieven nemen.

Hoewel het gebruik van groeperingssoftware niet is verplicht, vinden de ziekenhuizen die soft-
ware onmisbaar. De kosten ervan zijn hoog omdat de ziekenhuizen elk afzonderlijk onderhan-
delen met de leverancier die een monopolie op deze software heeft. Het Rekenhof vraagt de 
minister te onderzoeken of de kosten van de software voor de ziekenhuizen kunnen verminderen 
door een licentie te nemen op het nationaal gebruik van de software.

Het Rekenhof beveelt de minister aan een uniek patiëntennummer, gebaseerd op het rijksregis-
ternummer in een gecodeerde vorm, in te voeren voor alle registraties en de ziekenhuizen alle 
gegevens te laten leveren via eHealth. Dat is een basisvoorwaarde voor een efficiënt gebruik van 
de registraties.

Als antwoord op de tweede onderzoeksvraag besluit het Rekenhof dat ondanks enkele tekortko-
mingen de FOD heel wat inspanningen doet.

Een meerderheid van de ziekenhuizen is ontevreden over de steunverlening van de FOD: de richt-
lijnen zijn onvoldoende duidelijk en specifiek, de opleiding vanuit de FOD is gebrekkig, antwoor-
den op vragen en feedback zijn te traag en niet altijd relevant. 69 % van de ziekenhuizen doet 
een beroep op betalende externe opleiding. De FOD moet het uitrollen van de innovaties in de 
registratiesystemen meer ondersteunen, onder meer door meer individuele contacten met de 
verantwoordelijken in de ziekenhuizen en door tijdiger met de ziekenhuizen te communiceren.

79 % van de ziekenhuizen meent klaar te zijn om de MZG over 2016 tijdig in de nieuwe versie van 
de codeertaal, ICD-10-BE, te registreren. Er zijn echter nog veel verschillen tussen de ziekenhui-
zen in de manier van coderen en de FOD zal moeten wachten op de ziekenhuizen die niet klaar 
zijn met de overgang. Dat zorgt voor twijfels over de validiteit en de betrouwbaarheid van de 
data.

De registraties moeten worden vereenvoudigd en gestroomlijnd om het aantal te registreren 
items te beperken en de verschillende registraties onderling coherenter te maken. De FOD moet 
de lopende initiatieven op dat vlak voortzetten.

De wettelijke deadline wordt voor geen enkele registratie gehaald. Voor de registratiegegevens 
van 2011, 2012 en 2013 zag de FOD zich zelfs genoodzaakt de databank af te sluiten zonder 
te wachten op de gegevens van de laatste ziekenhuizen. De vertraging wordt veroorzaakt door 
zowel de ziekenhuizen als door FOD zelf. Daardoor gebeuren zowel de berekening van de finan-
ciering als de beleidsondersteuning en het wetenschappelijk onderzoek op basis van verouderde 
gegevens. De FOD volgt de tijdigheid wel op, maar kan het tijdig aanleveren van de gegevens niet 
afdwingen. De FOD moet zijn pogingen voortzetten om meer actuele gegevens ter beschikking 
te stellen voor de financiering, beleidsvoorbereiding en feedback.

Becijferde streefdoelen en indicatoren voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de regis-
traties ontbreken, alsook publieke rapportering over kwaliteitsaspecten. Dat kan het vertrouwen 
ondermijnen in het gebruik van de data. De FOD poogt via diverse initiatieven de nauwkeurig-
heid en betrouwbaarheid te bewaken. Risicofactoren voor de nauwkeurigheid van de registraties 
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zijn vooral de kwaliteit van de gegevens in het patiëntendossier, onvoldoende interne controle 
op de registraties binnen de ziekenhuizen en een hoge werkdruk voor artsen en verpleegkundi-
gen. De FOD probeert deze risico’s te beperken door controles en audits en door gedetailleerde 
codeerinstructies op te stellen. Het Rekenhof beveelt de FOD aan periodiek informatie te verza-
melen over de aspecten die de kwaliteit van de registraties bepalen. Gekoppeld aan de resultaten 
van de aangekondigde statistische audits moet de FOD op termijn een globaal beeld kunnen 
schetsen van de kwaliteit van de geregistreerde data en de elementen die een positieve impact 
erop hebben. Zo kunnen kwalititeitsindicatoren worden ontwikkeld en met meer precisie initia-
tieven worden genomen voor die aspecten die een grote impact blijken te hebben op kwaliteit.

De ziekenhuizen maken goed gebruik van de feedback over MZG. De feedback komt echter te 
laat om de organisatie effectief aan te sturen en de analyses zijn onvoldoende gedetailleerd en 
bieden te weinig toegevoegde waarde. De ziekenhuizen kopen extra feedback van een externe 
organisatie of privéonderneming. Ziekenhuizen zijn ervan overtuigd dat de overheid in de prak-
tijk voldoende gebruik maakt van de registraties voor beleidsondersteuning, behalve voor MPG. 
Enkel de MZG-registratie wordt gebruikt voor de financiering van de ziekenhuizen. De MPG wor-
den niet voor de financiering gebruikt, hoewel dat als doelstelling was vooropgesteld. De MPG 
zouden grondig worden herzien.

De dienst Datamanagement heeft onvoldoende personeel om de registraties te beheren, alle in-
novaties uit te rollen en de ziekenhuizen daarbij afdoende te ondersteunen, mede rekening hou-
dend met andere opdrachten die recent aan deze dienst werden toevertrouwd. De voormelde 
aanbevelingen aan de FOD zijn zonder extra personeel dan ook moeilijk realiseerbaar, daarbij 
rekening houdend dat er vooral een tekort is aan gespecialiseerd personeel.

De minister van Volksgezondheid sluit zich grotendeels aan bij de conclusies en aanbevelingen.
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Veel gebruikte afkortingen

ATOUM applicatie van de FOD VVVL voor invoer en verzending van MPG

BFM	 budget	van	financiële	middelen

Cel	TGC&A	 cel	Terminologie,	Classificatie,	Groupering	en	Audit,	onderdeel	van	de	
dienst	Datamanagement	van	het	directoraat-generaal	gezondheidszorg	
van de FOD VVVL

EPD	 elektronisch	patiëntendossier

DRG Diagnosis Related Groups,	 classificatiesysteem.	De	Belgische	 overheid	
gebruikt	APR-DRG	(All Patients Refined Diagnosis Related Groups)

FINHOSTA	 informaticatoepassing	 van	 de	 FOD	 VVVL	 voor	 de	 statistische	 en	
financiële	gegevens	van	de	ziekenhuizen

ICD International Classification of Diseases,	 classificatiesysteem	 van	 de	
Wereldgezondheidsorganisatie

IHTSDO International Health Terminology Standards Development Organisation,	
internationale	 non-profitorganisatie	 voor	 het	 ontwikkelen	 van	
terminologiestandaarden	in	de	zorg.

MPG	 Minimale	Psychiatrische	Gegevens

MUGREG	 Mobiele	Urgentiegroep	Registratie

MZG	 Minimale	 Ziekenhuisgegevens	 (MG-MZG	 duidt	 op	 het	 gedeelte	
medische	gegevens,	VG-MZG	op	de	verpleegkundige	gegevens)

NRG Nursing Related Group,	classificatiesysteem

NRZV	 Nationale	Raad	voor	Ziekenhuisvoorzieningen

PAAZ	 psychiatrische	afdeling	in	algemeen	ziekenhuis

Portahealth	 internetportaal	van	de	FOD	VVVL	voor	de	ziekenhuisregistratiege-
gevens

SNOMED-CT	 Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical Terms.	Internationaal	
meertalig	klinisch	terminologiestelsel	bestaande	uit	concepten,	relaties	
en	klinische	termen	(inclusief	synoniemen)

TDI	 indicator	behandelingsaanvragen	(drugsverslaving)

UREG	 spoedgevallenregistratie
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1 Onderwerp en afbakening van de audit

De	federale	overheid	verplicht	de	ziekenhuizen	een	aantal	gegevens	over	de	ziekenhuisop-
names	mee	te	delen,	bv.	welke	diagnose	werd	gesteld,	hoe	lang	en	waar	in	het	ziekenhuis	
de	patiënt	verbleef,	welke	ingrepen	nodig	waren	enz.	Dit	zijn	de	Minimale	Ziekenhuisgege-
vens	(MZG).	De	federale	overheid	beheert	het	registratiesysteem	en	de	exploitatie	ervan.	De	
MZG	worden	gebruikt	voor	de	verdeling	van	een	deel	van	de	financiering	van	de	ziekenhui-
zen	via	het	‘budget	financiële	middelen’	(BFM),	waarmee	lonen	voor	verpleegkundigen	en	
paramedici	en	zaken	als	voeding,	verwarming	en	logistiek	worden	betaald.	Het	gaat	jaar-
lijks	over	ruim	drie	miljard	euro1.	De	overheid	gebruikt	de	MZG	daarnaast	ook	voor	andere	
beleidsdoeleinden	en	ook	de	ziekenhuizen	zelf	kunnen	ze	voor	hun	intern	beheer	benutten.

De	overheid	wil	de	financiering	van	de	ziekenhuizen	in	de	nabije	toekomst	hervormen	zo-
dat	ze	de	kosten	van	de	ziekenhuisactiviteit	beter	dekt	en	tegelijk	aanzet	tot	meer	efficiën-
tie.	Als	de	overheid	daarbij	zou	kiezen	voor	een	meer	forfaitaire	berekening	(bv.	een	forfait	
per	type	pathologie),	zal	het	belang	van	de	registraties	voor	de	financiering	nog	toenemen.

Het	Rekenhof	heeft	daarom	de	kwaliteit	van	de	MZG-registratie	onderzocht.	De	MZG	wor-
den	beheerd	door	het	directoraat-generaal	Gezondheidszorg	van	de	FOD Volksgezondheid,	
Veiligheid	van	de	Voedselketen	en	Leefmilieu	(FOD	VVVL,	hierna	‘de	FOD’).	De	dienst	Da-
tamanagement	van	het	directoraat-generaal	Gezondheidszorg	staat	in	voor	het	beheer	van	
de	registratie	(de	cel	Databankbeheer)	en	voor	audit	en	ondersteuning	van	de	ziekenhuizen	
in	het	kader	van	de	registratie	(de	cel	Terminologie,	Classificatie,	Groepering	en	Audit,	kort:	
de	cel	TCG&A).

Naast	de	MZG	werden	nog	drie	verwante	ziekenhuisregistraties,	die	door	dezelfde	dienst	
worden	 beheerd,	 in	 het	 onderzoek	meegenomen:	 de	Minimale	 Psychiatrische	Gegevens	
(MPG),	de	Mobiele	Urgentiegroep	Registratie	 (MUGREG)	en	de	 spoedgevallenregistratie	
(UREG).	De	registratie	van	MPG	begon	in	1996.	Hoewel	dat	was	gepland,	worden	ze	niet	
gebruikt	 voor	 financieringsdoeleinden.	 De	MUGREG	werd	 gestart	 in	 2003	 en	moet	 het	
de	overheid	mogelijk	maken	om	de	werking	van	de	MUG	te	evalueren.	De	UREG	is	sinds	
2016	van	start	gegaan	en	zal	vooral	dienen	als	real	time	waarschuwingssysteem	om	snel	
gezondheidscrisissen	 te	detecteren.	Tabel	 1	vermeldt	de	belangrijkste	kenmerken	van	de	
vier	onderzochte	registraties.

1 Een ziekenhuis heeft drie belangrijke inkomstenbronnen: het budget van financiële middelen (BFM), de hono-
raria van artsen en de ontvangsten uit geneesmiddelen. De FOD staat in voor het BFM (koninklijk besluit van 
25 april 2002). 
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Tabel 1 –  Kenmerken van de onderzochte registraties

MZG MPG MUGREG UREG

Gebruik door overheid voor 
financiering ziekenhuizen

ja neen (was wel 
gepland)

neen neen

Gebruik door overheid voor 
andere beleidsdoeleinden

ja ja ja ja

Ook expliciet bedoeld voor 
gebruik door ziekenhuizen voor 
intern beheer

ja ja minimaal neen

Overdracht gegevens naar over-
heid

gegroepeerd per 
semester

gegroepeerd 
per semester

per inter-
ventie

per opname

Termijn waarbinnen de gege-
vens moeten worden overge-
dragen

5 maanden na 
afsluiten semester

3 maanden 
na afsluiten 
semester

7 dagen onmiddellijk

Registratie bestaat sinds inclusief voorlo-
pers sinds 1990, 
huidige MZG 
sinds 2008

inclusief voor-
loper sinds 
1996, huidige 
2002

2003 2016

1.2 Context 

De	geregistreerde	gegevens	moeten	vergelijkbaar	zijn	tussen	de	ziekenhuizen	om	ze	effec-
tief	als	basis	voor	ziekenhuisfinanciering,	beleidsvoorbereiding	of	wetenschappelijk	onder-
zoek	te	kunnen	gebruiken.	Dat	is	slechts	mogelijk	door	de	registraties	te	uniformiseren	en	
te	automatiseren.

Momenteel	 schakelen	de	ziekenhuizen	over	van	een	papieren	patiëntendossier	naar	een	
elektronisch	patiëntendossier	(EPD).	Het	EPD	ondersteunt	het	zorgproces	rondom	de	pa-
tiënt	en	moet	voorts	zorgen	voor	administratieve	vereenvoudiging,	voor	snelle	en	correcte	
gegevensuitwisseling	 tussen	zorgverleners	en	een	beter	en	eenvoudiger	 te	beheren	pati-
entendossier.	De	registraties	 in	het	patiëntendossier	gebeuren	 idealiter	 in	een	universele	
medische	standaardtaal.	Momenteel	wordt	ook	die	standaardtaal	uitgerold	 in	de	zieken-
huizen.	De	gegevens	 in	het	patiëntendossier	moeten	vervolgens	worden	overgebracht	en	
gecodeerd	in	het	registratiesysteem	MZG.	De	ziekenhuizen	maken	nu	de	overstap	naar	een	
nieuwe	versie	van	het	codeersysteem.

Deze	gelijktijdige	innovaties	stellen	zowel	de	ziekenhuizen	als	de	FOD	voor	grote	uitdagin-
gen.	In	hoofdstuk	2	van	dit	verslag	worden	deze	evoluties	verder	toegelicht.

1.3 Onderzoeksmethode

1.3.1 Onderzoeksvragen en -normen
Het	Rekenhof	heeft	de	kwaliteit	van	de	registratie	van	de	MZG	en	verwante	registraties	van	
de	zorgverlening	in	ziekenhuizen	onderzocht	aan	de	hand	van	twee	onderzoeksvragen,	met	
telkens	een	aantal	subvragen:
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1. Biedt het institutionele kader voldoende waarborgen voor een efficiënte, co-
herente en effectieve registratie?

1.1	 Zijn	de	 taken	en	verantwoordelijkheden	van	de	FOD	VVVL	duidelijk	beschreven	en	
afgebakend?

1.2	 Bevat	de	reglementering	de	nodige	waarborgen	van	de	privacy?
1.3	 Beschikt	de	FOD	VVVL	over	de	nodige	bevoegdheden	en	handhavingsmogelijkheden?

2. Beheert de FOD VVVL de registratie op een doelmatige manier?
2.1	 Gebruikt	de	FOD	VVVL	de	beschikbare	middelen	doelmatig?
2.2	 Is	de	kwaliteit	van	de	registratie	voldoende	om	de	doelstellingen	van	de	registratie	te	

bereiken?

Het	normenkader	van	deze	audit	bestaat	enerzijds	uit	algemene	beheersnormen,	zoals	het	
COSO-raamwerk,	en	anderzijds	uit	specifieke	kwaliteitsnormen	(tijdigheid,	betrouwbaar-
heid,	nauwkeurigheid,	continuïteit	en	coherentie)	voor	gegevensverzameling,	gegevensver-
werking	en	–	analyse,	rapportering	en	benutting	van	de	gegevens.

1.3.2 Onderzoeksmethoden
Het	Rekenhof	heeft	beleids-	 en	beheerdocumenten	geanalyseerd	 en	 ambtenaren	van	de	
dienst	Datamanagement	van	de	FOD	VVVL	geïnterviewd.

In	maart	2016	heeft	het	ook	een	enquête	naar	alle	Belgische	algemene	ziekenhuizen	ge-
stuurd	om	een	zicht	te	krijgen	op	hoe	de	ziekenhuizen	het	verzamelen	van	de	gegevens	voor	
de	MZG,	MPG	en	spoedgevallen	ervaren	(bijlage	1).

1.4 Procedure

14	oktober	2015 Aankondiging	van	de	audit	bij	de	minister	van	Sociale	Za-
ken	en	Volksgezondheid	en	de	voorzitter	van	het	directie-
comité	van	de	FOD	Volksgezondheid,	Veiligheid	van	de	
Voedselketen	en	Leefmilieu

November	2015	tot	juni	2016 Uitvoering van de audit

21	september	2016 Verzending	 van	 het	 voorontwerp	 van	 verslag	 naar	 de	
voorzitter	 van	 het	 directiecomité	 van	 de	 FOD	Volksge-
zondheid,	Veiligheid	van	de	Voedselketen	en	Leefmilieu

27	oktober	2016 Antwoord	van	de	FOD	Volksgezondheid,	Veiligheid	van	
de	Voedselketen	en	Leefmilieu

14	december	2016 Verzending	van	het	ontwerpverslag	voor	commentaar	aan	
de	minister	van	Sociale	Zaken	en	Volksgezondheid

13	januari	2017 Antwoord	van	de	minister	van	Sociale	Zaken	en	Volksge-
zondheid	(bijlage	3)
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Hoofdstuk 2

Institutioneel en  
organisatorisch kader
2.1 Beschrijving en wettelijke basis van de registraties

De	wettelijke	basis	 voor	de	vier	 registraties	 is	 artikel	92	van	de	gecoördineerde	wet	van	
10	juli	2008	op	de	ziekenhuizen	en	andere	verzorgingsinrichtingen.	De	wet	wordt	per	regis-
tratie	uitgewerkt	in	een	koninklijk	besluit.	Dat	bevat	telkens	de	doelstellingen	van	de	re-
gistratie,	de	gegevens	die	moeten	worden	geregistreerd,	de	aanstelling	van	het	directoraat	
generaal	Gezondheidszorg	van	de	FOD	VVVL	als	verwerker	van	de	gegevens	en	de	termijn	
waarbinnen	de	ziekenhuizen	de	gegevens	moeten	aanleveren.

2.1.1 Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG)
De	MZG	zijn	gegevens	over	de	ziekenhuisverblijven	in	zes	domeinen:	medisch,	verpleeg-
kundig,	 administratief,	 facturatie,	 personeel	 en	 structuur	 van	het	 ziekenhuis.	De	medi-
sche	 gegevens	 (MG-MZG)	 worden	 het	 hele	 jaar	 door	 geregistreerd,	 de	 verpleegkundige	
(VG-MZG)	slechts	gedurende	de	eerste	helft	van	maart,	juni,	september	en	december.	De	
ziekenhuizen	bezorgen	de	MZG	per	semester	aan	de	FOD	via	het	elektronisch	portaal	Por-
tahealth,	normaal	binnen	vijf	maanden	na	afloop	van	het	semester.

De	registratie	gebeurt	meestal	gecentraliseerd,	door	gespecialiseerde	administratieve	me-
dewerkers.	Zij	baseren	zich	voor	de	registratie	op	de	informatie	uit	de	patiëntendossiers.	
Ze	moeten	daarbij	de	gedetailleerde	richtlijnen	van	de	FOD	naleven.	De	verpleegkundige	
gegevens	kunnen	ook	worden	geregistreerd	door	de	verzorgende	verpleegkundigen,	even-
tueel	onder	supervisie.

Per	ziekenhuisverblijf	worden	de	gegevens	uit	het	patiëntendossier	(bijvoorbeeld	diagno-
ses)	gecodeerd	volgens	opgelegde	classificaties	en	elektronisch	opgeslagen.	Zo	kan	onder	
meer	per	pathologie	een	nationaal	gemiddelde	voor	de	verblijfsduur	worden	berekend	en	
kan	dat	worden	vergeleken	met	de	actuele	verblijfsduren	in	elk	ziekenhuis.

Welke	gegevens	de	ziekenhuizen	moeten	bezorgen	en	binnen	welke	termijn,	is	reglemen-
tair	bepaald.	De	ziekenhuizen	bepalen	echter	volledig	zelf	hoe	ze	dat	resultaat	bereiken	en	
hoe	ze	de	registratie	in	de	praktijk	uitvoeren	(plaats	van	de	registratiecel	in	de	structuur	
van	het	ziekenhuis,	mate	van	centralisatie,	toewijzing	van	medewerkers,	opleidingsniveau,	
codering	in	real	time	of	na	ontslag	van	de	patiënt...).	De	FOD	vraagt	slechts	dat	elk	zieken-
huis	een	MZG	contactpersoon	aanwijst.

De	reglementaire	basis	voor	de	MZG	is	het	koninklijk	besluit	van	27	april	2007	houdende	
bepaling	van	de	regels	volgens	welke	bepaalde	ziekenhuisgegevens	moeten	worden	mede-
gedeeld	aan	de	minister	die	de	Volksgezondheid	onder	zijn	bevoegdheid	heeft.
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2.1.2 Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG)
De	MPG	zijn	vergelijkbaar	met	MZG,	maar	voor	psychiatrische	patiënten	en	met	aanpassing	
van	de	te	registreren	items	aan	die	problematiek.	In	tegenstelling	tot	de	MZG	worden	de	
MPG	niet	gebruikt	voor	financieringsdoeleinden.	De	registratie	gebeurt	meer	continu	dan	
bij	de	MZG:	bij	aanvang,	bij	elke	afzonderlijke	periode	en	bij	afsluiten	van	de	behandeling.	
De	MPG	moeten	worden	bijgehouden	door	de	64	psychiatrische	ziekenhuizen	en	de	65	psy-
chiatrische	afdelingen	in	algemene	ziekenhuizen	(PAAZ).	De	bestanden	worden	eveneens	
per	semester	aan	de	FOD	bezorgd.

De	registratie	van	de	MPG	is	verplicht	en	heeft	als	basis	het	koninklijk	besluit	van	1	okto-
ber	2002	houdende	bepaling	van	de	regels	volgens	welke	minimale	psychiatrische	gegevens	
moeten	worden	medegedeeld	aan	de	minister	die	de	Volksgezondheid	onder	zijn	bevoegd-
heid	 heeft.	 De	 registratieverplichtingen	 werden	 ondertussen	 verminderd,	 soms	 zonder	
aanpassing	van	de	regelgeving.	In	2013	werd	een	groot	deel	van	de	registraties	facultatief,	
ter	compensatie	van	een	jaarlijkse	vermindering	van	twee	miljoen	euro	in	de	financiering	
van	de	registratie	van	MPG.	Deze	beslissing	was	ingegeven	omdat	de	betrokken	gegevens	
de	grootste	registratielast	betekenden	en	bijna	niet	gebruikt	werden.	Ziekenhuizen	kunnen	
deze	gegevens	nog	verder	registreren	maar	de	FOD	neemt	ze	niet	langer	op	in	de	databank.	
De	MPG	worden	momenteel	herzien	(zie	3.6.2).

De	registratie	is	ook	verplicht	in	de	psychiatrische	verzorgingstehuizen	(PVT)	en	de	initia-
tieven	beschut	wonen	(IBW).	Dat	wordt	niet	verder	besproken.	Door	de	zesde	staatshervor-
ming	worden	deze	instellingen	immers	door	de	regio’s	gefinancierd.

2.1.3 Mobiele Urgentiegroep Registratie (MUGREG)
Een	mobiele	 urgentiegroep	 (MUG)	 is	 een	mobiel	medisch	 team	dat	 aan	 een	 ziekenhuis	
verbonden	 is	en	dringende	geneeskundige	hulp	kan	verlenen	op	 initiatief	van	het	Hulp-
centrum	112.	MUGREG	betreft	de	registratie	van	de	gegevens	over	de	MUG-oproep2 en de 
-interventie,	gegevens	over	de	patiënt	en	zijn	klinische	toestand	en	gegevens	over	de	klini-
sche	interventies.	De	registratie	gebeurt	door	de	97	MUG’s,	uiterlijk	binnen	zeven	dagen	na	
de	interventie,	via	de	webapplicatie	of	webservice	van	de	FOD.	Via	MUGREG	wil	de	over-
heid	onder	meer	de	inzet	en	beschikbaarheid	van	de	MUG	kunnen	evalueren.	De	MUGREG	
wordt	niet	voor	financieringsdoeleinden	gebruikt.

In	oktober	2003	werd	de	MUGREG	veralgemeend	en	door	het	voormelde	koninklijk	besluit	
van	27	april	2007	(zie	2.1.1	–	MZG)	werd	ze	in	de	verplichte	registratie	opgenomen.

Sinds	1	januari	2016	is	een	meer	gedetailleerde	registratie	ontwikkeld	voor	drie	specifieke	
pathologieën:	hartstilstand,	acuut coronair syndroom en stroke.	Dat	zijn	potentieel	levens-
bedreigende	noodgevallen	waarbij	een	snelle	en	accurate	medische	aanpak	het	resultaat	in	
sterke	mate	beïnvloedt	en	waarvoor	bijgevolg	de	inzet	van	de	MUG	aangewezen	is.	Deze	
meer	gedetailleerde	registratie	beoogt	gegevens	voor	wetenschappelijk	onderzoek	ter	be-
schikking	te	stellen	in	het	kader	van	Europese	onderzoeksprojecten.	De	bijkomende	regis-

2 Een MUG dient binnen de kortst mogelijke tijd met gepaste middelen en een gepast medisch team een correcte en 
adequate zorg aan te bieden op de interventieplaats en de patiënt te verwijzen naar het dichtstbijzijnde of, afhan-
kelijk van de pathologie, het meest aangewezen ziekenhuis.
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tratie	van	deze	drie	pathologieën	is	niet	verplicht	en	de	gegevens	worden	niet	gevalideerd	
(bv.	geen	logische	controles)	waardoor	het	nut	voor	wetenschappelijk	onderzoek	afneemt.

2.1.4 Spoedgevallenregistratie (UREG)
België	beschikt	niet	over	detectiemiddelen	om	een	crisis	of	een	potentieel	gevaarlijke	situ-
atie	voor	de	bevolking	in	kaart	te	brengen	(bv.	een	vogelgrieppandemie,	een	voedselvergif-
tiging	die	haar	oorsprong	vindt	in	de	voedingsindustrie).	De	MZG	zijn	daarvoor	niet	bruik-
baar	omdat	ze	te	laat	worden	gerapporteerd	(vijf	maanden	na	het	einde	van	het	semester)	
en	bepaalde	gegevens	niet	gedetailleerd	genoeg	zijn.	Daarom	werd	UREG	ontwikkeld,	een	
soort	MZG-light	 voor	verblijven	 in	de	 spoedgevallendienst.	De	data	moeten	 in	 real	 time	
worden	geregistreerd	via	een	webapplicatie.

Na	een	proefproject	in	een	aantal	ziekenhuizen	werd	het	bij	koninklijk	besluit	verplicht	de	
urgentiegegevens	mee	te	delen3.	De	administratieve	gegevens	moeten	worden	meegedeeld	
vanaf	1	januari	2015	en	de	medische	vanaf	1	januari	2016.

Het	merendeel	van	UREG	worden	ook	voor	de	MZG	verzameld;	de	enige	belangrijke	 in-
houdelijke	toevoeging	is	de	verplichte	registratie	van	de	aanmeldklachten,	de	omstandig-
heden	waarin	ze	zich	hebben	voorgedaan	en	de	voorlopige	diagnose.	Die	gegevens	zullen	
via	een	monitoringssysteem	onmiddellijk	verwerkt	worden	en	bij	relevante	afwijkingen	zal	
de	 crisiscel	 van	de	FOD	verwittigd	worden.	UREG	zal	moeten	 toelaten	zo	 snel	mogelijk	
het	totaal	aantal	aanwezigheden	binnen	de	spoeddiensten,	het	aantal	aanwezigheden	per	
ziektegroep	enz.	te	kennen.	De	geanonimiseerde	gegevens	zijn	ook	nuttig	voor	wetenschap-
pelijk	onderzoek.

2.2 Kostprijs van de registratie

2.2.1 Personeel
De	registratiekosten	voor	MZG	werd	in	het	verleden	meermaals	geschat	op	basis	van	steek-
proeven.	Volgens	Zorgnet	(2010)	zetten	de	ziekenhuizen	800	VTE’s	in	met	een	kostprijs	van	
54	miljoen	euro	(inclusief	opleiding	en	uitrusting)4.	De	NRVZ	schatte	de	personeelsinzet	in	
2014	op	1051	VTE’s,	met	een	kostprijs	van	bijna	80	miljoen	euro	(inclusief	10	%	werkingskos-
ten,	exclusief	kosten	van	ICT-personeel	en	-uitrusting) 5.

In	de	enquête	die	het	Rekenhof	naar	alle	Belgische	algemene	ziekenhuizen	stuurde,	vroeg	
het	 onder	meer	 hoeveel	 VTE’s	 zij	 inzetten	 voor	 de	MZG-registratie.	Uit	 de	 antwoorden	
van	91	ziekenhuizen	(85	%	van	het	totaal	aantal	bedden)	blijkt	dat	het	in	totaal	gaat	om	
965	VTE’s,	waarvan	71	%	voor	MG-MZG	en	29	%	voor	VG-MZG.	Geëxtrapoleerd	naar	alle	
bedden	van	de	algemene	ziekenhuizen	geeft	dat	1.114	VTE’s.	Dit	komt	gemiddeld	overeen	
met	2,1	VTE	per	100	erkende	bedden.

3 Koninklijk besluit van 15 januari 2014 houdende bepaling van de regels volgens welke urgentiegegevens moeten 
worden medegedeeld aan de minister bevoegd voor Volksgezondheid.

4 Zorgnet Vlaanderen, Charter voor een kwaliteitsvolle registratie van gegevens uit de zorgsector, 2010, 32 p.
5 NRZV, Advies van de afdeling financiering van de NRZV betreffende de prioriteiten budgettaire behoeften 2015, 

12 juni 2014, 4 p.
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Het	gaat	hier	enkel	om	medewerkers	die	zich	specifiek	met	de	registratie	bezighouden	en	
enkel	voor	de	tijd	die	ze	daaraan	besteden:	de	centrale	codeercel,	specifiek	personeel	uit	
de	zorgafdelingen	(diensthoofden,	hoofdverpleegkundigen,	referentieverpleegkundigen…),	
bepaalde	ICT-	en	HR-medewerkers	of	ander	administratief	personeel	enz.	Veel	ziekenhui-
zen	geven	aan	dat	het	heel	moeilijk	is	om	volledige	cijfers	te	geven,	omdat	de	registraties	in-
put	vragen	van	vele	betrokkenen	in	verschillende	ziekenhuisafdelingen.	Uit	de	antwoorden	
blijkt	dat	de	opgegeven	VTE’s	de	totale	werklast	onderwaarderen.

De	tijd	voor	het	registreren	zelf	van	de	gegevens	is	moeilijk	af	te	zonderen:	de	tijd	die	de	
artsen	besteden	aan	het	 invullen	van	het	medisch	dossier	werd	 in	 ieder	geval	niet	mee-
geteld	in	de	VTE’s	en	ook	de	tijd	die	binnen	de	verpleegafdelingen	besteed	wordt	aan	het	
invullen	van	het	dossier	met	de	verpleegkundige	gegevens	werd	niet	volledig	meegeteld.	
Hoe	vollediger	en	correcter	het	patiëntendossier	is	ingevuld,	des	te	sneller	en	eenvoudiger	
de	latere	registratie.

Voor	MG-MZG	is	de	tijd	voor	het	coderen	en	het	doorsturen	van	gegevens	iets	makkelijker	
af	te	zonderen	(twee	derde	van	de	ziekenhuizen	vermeldt	een	centrale	codeercel),	terwijl	
dit	voor	VG-MZG	moeilijk	is	omdat	het	coderen	vaker	op	de	zorgafdeling	zelf	gebeurt	(één	
derde	van	de	ziekenhuizen	vermeldt	een	centrale	codeercel).	Verschillende	ziekenhuizen	
geven	aan	de	werklast	buiten	de	centrale	codeercel	niet	mee	te	tellen	in	de	VTE’s	(tien	zie-
kenhuizen	gaven	zelfs	enkel	cijfers	op	voor	MG-MZG	en	niet	voor	VG-MZG).

Voor	MPG	zouden	volgens	de	ziekenhuizen	28	VTE’s	worden	ingezet	(voor	de	76	%	van	de	
ziekenhuizen	met	een	PAAZ	die	de	vraag	beantwoorden).

Voor	MUGREG	en	UREG	worden	respectievelijk	nog	eens	171	en	224	VTE’s	gerapporteerd	
(door	respectievelijk	54	en	47	ziekenhuizen).	Hier	zijn	de	aantallen	echter	zeer	uiteenlo-
pend	door	een	verschillende	interpretatie	van	de	vraag.	Sommige	ziekenhuizen	geven	alle	
medewerkers	 van	 de	 spoedafdeling	 op	 (artsen,	 verpleegkundigen	 en	 administratief	 per-
soneel),	aangezien	zij	 ieder	een	deel	van	hun	tijd	besteden	aan	registratie	(in	ruime	zin:	
invullen	van	patiëntgegevens).	Andere	geven	slechts	het	kleine	deel	van	het	personeel	weer	
dat	specifieke	administratieve	taken	voor	de	registratie	uitvoert	zoals	het	controleren	en	
doorsturen	van	de	gegevens.	Zo	geven	sommigen	voor	UREG	(quasi)	geen	VTE’s	op	omdat	
de	gegevens	automatisch	voortvloeien	uit	de	bestaande	informatiesystemen,	terwijl	ande-
ren	tot	20	en	zelfs	meer	VTE’s	vermelden.

De	ziekenhuizen	moeten	nog	 tal	van	andere	 registraties	uitvoeren,	die	 in	dit	onderzoek	
niet	aan	bod	komen.	32	ziekenhuizen	geven	aan	dat	de	hierboven	vermelde	VTE’s	ook	een	
(klein)	deel	van	hun	tijd	besteden	aan	dergelijke	registraties	(vooral	het	kankerregister	en	
de	 registratie	van	de	behandeling	van	verslavingen	 (TDI)),	maar	dit	gaat	per	ziekenhuis	
over	minder	dan	één	VTE.	Meestal	is	er	voor	die	andere	registraties	nog	extra	personeel.

2.2.2 Software
Naast	de	personeelskosten	is	ook	de	kostprijs	voor	de	softwarepakketten	die	de	ziekenhui-
zen	gebruiken	voor	registraties	aanzienlijk.	De	70	ziekenhuizen	die	een	kostprijs	opgeven	
voor	registratiesoftware,	rapporteerden	als	jaarlijkse	kostprijs	in	totaal	7	miljoen	euro.	Dit	
geeft	gemiddeld	een	bedrag	van	100.000	euro	per	ziekenhuis	of	voor	de	116	ziekenhuizen	
samen	11,6	miljoen	euro.
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De	kostprijs	van	de	specifieke	groeperingsoftware,	aangeboden	in	een	totaalpakket	met	o.a.	
software	 om	de	 juiste	 codering	 te	 vinden	 (zie	 3.3.2),	maakt	 hiervan	 een	 belangrijk	 deel	
uit:	59	%	van	de	ziekenhuizen	vermeldt	deze	software	expliciet.	De	gemiddelde	opgegeven	
kostprijs	van	het	pakket	bedraagt	63.000	euro.	Voor	alle	 116	ziekenhuizen	kan	de	 totale	
kostprijs	van	deze	software,	die	de	ziekenhuizen	als	onmisbaar	beschouwen,	geschat	wor-
den	op	ongeveer	7,3	miljoen	euro.	Hij	wordt	aangeboden	door	één	privéonderneming,	die	
daarnaast	nog	inkomsten	haalt	uit	opleiding	en	uit	benchmarking	ten	opzichte	van	andere	
ziekenhuizen	(vermeld	door	61	ziekenhuizen	met	een	gemiddelde	kostprijs	van	23.141	euro).

Bovenstaande	cijfers	betreffen	de	specifieke	software	voor	de	vier	onderzochte	registraties,	
en	niet	de	kostprijs	voor	de	ontwikkeling	of	aankoop	van	het	elektronisch	patiëntendossier	
of	de	werkingskosten	van	de	volledige	ICT-afdeling.	De	NRZV	schat	de	totale	informatica-
kosten	voor	een	ziekenhuis,	rekening	houdende	met	de	opgelegde	ontwikkelingen	in	het	
e-Health	stappenplan,	op	3	%	van	de	omzet.	Indien	overeenkomstig	drie	procent	van	de	
ziekenhuisfinanciering	door	de	overheid	aan	ICT	zou	worden	toegekend,	zou	dat	op	onge-
veer	237	miljoen	neerkomen6.

2.2.3 Vergoeding
De	ziekenhuizen	krijgen	jaarlijks	een	vergoeding	van	40	miljoen	euro	voor	de	gegevensre-
gistraties.	Sinds	1	juli	2016	is	de	vergoeding	verhoogd	tot	83,1	miljoen	euro.	Ze	dient	om	het	
personeel	(ruim	1.100	VTE’s)	en	de	ICT-kosten	van	zowel	de	registraties	als	van	de	ontwik-
keling	van	het	elektronisch	patiëntendossier	(waarvan	het	Rekenhof	de	kosten	niet	heeft	
onderzocht)	te	financieren.	Punt	2.3.2	geeft	meer	details	over	deze	vergoeding.

Volgens	de	FOD	dragen	de	ziekenhuizen	een	deel	van	de	kosten	omdat	ze	de	registraties	
ook	intern	kunnen	gebruiken	bij	het	beheer.	In	de	praktijk	kent	dat	interne	gebruik	echter	
een	aantal	hinderpalen	(zie	5.1).

2.3 Elektronisch patiëntendossier (EPD)

De	minister	van	Volksgezondheid	stelde	in	2012	als	doel	een	aanzienlijke	administratieve	
vereenvoudiging	te	realiseren	door	zowel	documentatie-	als	registratieprocessen	te	infor-
matiseren.	Het	 elektronisch	 patiëntendossier	 (EPD)	 zou	 daarbij	 een	 cruciale	 rol	 spelen.	
De Ronde Tafel eHealth,	een	vergadering	met	een	ruime	vertegenwoordiging	uit	de	sector,	
werkte	deze	doelstelling	uit	 tot	 een	 roadmap	 2013-2018	 rond	e-gezondheid.	De	 roadmap	
kreeg	de	goedkeuring	van	alle	bevoegde	ministers	van	Volksgezondheid.

Van	de	 twintig	actiepunten	 in	de	 roadmap	zijn	er	drie	belangrijk	voor	documentatie	 en	
registraties	in	de	ziekenhuizen.	Ze	zijn	onderling	sterk	verweven:	om	het	EPD	ten	volle	te	
kunnen	ontwikkelen	(punt	2.3.1),	is	er	financiële	ondersteuning	(punt	2.3.2)	en	een	eendui-
dige	terminologie	nodig	(punt	2.3.3).	De	FOD	VVVL	is	telkens	projectleider.

6 NRZV, Advies van de afdeling financiering van de NRZV betreffende de prioriteiten budgettaire behoeften 2015, 
12 juni 2014, 4p.
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2.3.1 Ontwikkeling van een ziekenhuis-EPD

2.3.1.1 Vorm en inhoud van het EPD
Het	doel	van	dit	actiepunt	is	elk	ziekenhuis	van	een	elektronisch	patiëntendossier	(EDP)	te	
voorzien	tegen	eind	2017	(intussen	uitgesteld	tot	eind	2018).	Een	gemeenschappelijke	ver-
klaring	van	de	federale	Staat	en	de	gemeenschappen	en	gewesten	van	29	juni	2015	over	een	
nieuwe	rol	van	het	ziekenhuis	in	het	zorglandschap	benadrukt	het	belang	van	dit	actiepunt.

Dit	EPD	moet	minimaal	voldoen	aan	volgende	vereisten:

• Het	moet	gestructureerd	en	gecodeerd	zijn.
• Gegevens	moeten	semiautomatisch	geïntegreerd	kunnen	worden.
• Ontslagbrieven	en	terugbetalingsaanvragen	(RIZIV)	moeten	semiautomatisch	geprodu-

ceerd	kunnen	worden.
• De	 verschillende	 registers	 (implantaten,	 prothesen	 enz.)	 en	 de	 registratiebestanden	

moeten	semiautomatisch7	kunnen	worden	ingevuld	via	systeem-tot-systeemcommuni-
catie.

Een	ziekenhuis	kan	beslissen	het	EPD	zelf	te	ontwikkelen	en	te	 implementeren,	het	kan	
samenwerken	met	een	ziekenhuis	dat	al	een	volwaardig	geïntegreerd	EPD	heeft	of	het	kan	
het	aankopen	bij	of	laten	ontwikkelen	door	een	privébedrijf.

De	 inhoud	 van	 het	 patiëntendossier	 was	 al	 eerder	 wettelijk	 vastgelegd.	 De	 wet	 van	
10	mei	20158	regelt	de	elektronische	versie.	De	wet	bepaalt	dat	de	Koning,	bij	een	besluit	
vastgesteld	 na	 overleg	 in	 de	ministerraad,	minimumcriteria	 kan	 vaststellen	waaraan	 de	
programmatuur	voor	het	beheer	van	het	elektronisch	medisch	en	verpleegkundig	dossier	
moet	beantwoorden	om	gehomologeerd	te	worden	door	de	minister	bevoegd	voor	Volksge-
zondheid.	De	criteria	worden	voor	advies	voorgelegd	aan	een	multidisciplinaire	werkgroep	
die	de	Koning	aanwijst.	Momenteel	ontbreekt	dat	koninklijk	besluit	nog	 en	 is	nog	geen	
multidisciplinaire	werkgroep	samengesteld	zodat	de	programmatuur	niet	aan	criteria	kan	
worden	getoetst.	Volgens	de	FOD	zou	software	in	de	toekomst	niet	meer	hoeven	te	worden	
gehomologeerd;	ziekenhuizen	zouden	via	modulaire	evaluatietesten	moeten	aantonen	dat	
aan	bepaalde	functionaliteiten	is	voldaan.

2.3.1.2 Huidige toestand en prognose
De	realisatie	van	het	EPD	kan	worden	gemeten	met	het	percentage	van	de	ziekenhuizen	dat	
voldoet	aan	de	hierboven	vermelde	vereisten,	en	dan	vooral	de	vereiste	dat	de	registraties	
(semi-)	automatisch	uit	het	EPD	kunnen	worden	afgeleid.	Het	Rekenhof	vroeg	daartoe	aan	
de	ziekenhuizen	hoe	ver	hun	EPD	is	ontwikkeld.	Het	verdeelde	vervolgens	de	90	ziekenhui-
zen	die	de	vraag	beantwoordden	over	vier	stadia	(tabel	2).

7 Grotendeels automatische vertaling en doorsturing van de gegevens uit het EPD naar de betreffende registratie, 
met slechts beperkte menselijke tussenkomst.

8 Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (artikel 135).
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Tabel 2 –  Ontwikkelingsstadium van het EPD in de ziekenhuizen

Stadium Omschrijving stadium Vlaanderen Wallonië Brussel Totaal

 1 Volledige of quasi volledige uitrol 
van een geïntegreerd EPD

7 0 1 8

 2 Op weg naar een geïntegreerd 
EPD: een aantal modules van 
zowel verpleegkundig als medisch 
dossier zijn operationeel, andere 
modules zijn in ontwikkeling

18 18 3 39

 3 Contract gesloten voor een 
geïntegreerd EPD maar nog geen 
implementatie

7 0 0 7

 4 Geïntegreerd EPD moet nog aan-
gekocht want huidig EPD voldoet 
niet of ziekenhuis had nog geen 
EPD

19 13 4 36

Bron: Rekenhof

Slechts	 ongeveer	de	helft	 van	de	 respondenten	heeft	 volledig	of	 gedeeltelijk	 een	 geïnte-
greerd	EPD	uitgerold	(categorieën	1	en	2).	Ruim	een	derde	van	de	ziekenhuizen	staat	nog	
aan	het	begin	van	de	implementatie	van	een	geïntegreerd	EPD	(categorie	4).	De	aanbeste-
dingsprocedure	voor	en	de	implementatie	van	een	geïntegreerd	EPD	vergt	jaren.	Een	reali-
satie	in	2018	is	dus	onrealistisch.

Nauwelijks	 een	 op	de	drie	 ziekenhuizen	meent	 dat	 het	 de	 streefdatum	 (eind	 2018)	 voor	
een	volledig	elektronisch,	geïntegreerd	EPD,	waaruit	o.a.	MZG	semiautomatisch	kunnen	
worden	afgeleid,	zal	halen	(tabel	3).	Ruim	de	helft	is	van	oordeel	dat	dit	niet	zal	lukken.	De	
enquête	van	het	Rekenhof	bevestigt	de	raming	van	de	minister	in	de	Commissie	Volksge-
zondheid	van	de	Kamer	(23	februari	2016)	dat	zonder	verdere	initiatieven,	tegen	2018	maar	
30	%	van	de	ziekenhuizen	een	geïntegreerd	EPD	zal	hebben9.

Tabel 3 –  Inschatting door de ziekenhuizen van al dan niet beschikken tegen eind 2018 over een vol-
ledig elektronisch, geïntegreerd EPD, met semiautomatische afleiding van de registraties

Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal Percentage

Vermoedelijk wel 2 21 5 28 29,4

Twijfel 0 4 5 9 9,4

Niet 6 25 21 52 54,7

Geen antwoord 1 1 4 6 6,3

Totaal 9 51 35 95 100

Bron: Rekenhof

9 Parl. St. Kamer, 24 februari 2016, CRIV 54- COM 342, p. 2.
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De	oorzaken	van	de	vertraging	die	uit	de	enquête	van	de	ziekenhuizen	naar	boven	kwamen,	
worden	hieronder	samengevat.	Ze	liggen	zowel	bij	de	ziekenhuizen	zelf	als	bij	de	software-
bedrijven	en	de	overheid.

Ziekenhuizen
De	 ziekenhuizen	 zijn	 laattijdig	 gestart	 of	 hebben	 de	 realisatie	 van	 een	 EPD	 onderschat	
(17/90).	De	geneesheren	zijn	nog	niet	voldoende	opgeleid	om	duidelijke	en	gestructureerde	
ontslagbrieven	te	schrijven,	die	nadien	een	makkelijke	codering	toelaten	(14/90).	De	kloof	
tussen	de	klinische	praktijk	en	de	gevraagde	overheidsregistraties	is	te	groot.

Softwarefirma’s
De	 ontwikkeling	 van	 een	 geïntegreerd	 EPD	 door	 zowel	 binnenlandse	 als	 buitenlandse	
firma’s	 is	geen	succes.	Vaak	wordt	aangehaald	dat	de	markt	 te	klein	 is	omdat	aan	speci-
fieke	Belgische	 vereisten	moet	worden	 voldaan	 (20/90).	 Semiautomatische	 afleiding	 van	
VG-MZG	zit	 in	de	meeste	EPD	vandaag	standaard	maar	semiautomatische	afleiding	van	
MG-MZG	is	nog	niet	beschikbaar	en	zal	vermoedelijk	nog	 jaren	duren.	De	systemen	die	
ziekenhuizen	zelf	ontwikkeld	hebben,	staan	dikwijls	nog	het	verst.

Overheid
De	uitrol	 is	 sterk	 afhankelijk	 van	de	 tijdige	 invoering	 van	de	 standaardterminologie	die	
de	overheid	heeft	gekozen	(29/90).	Er	ontbreken	vertalingen	uit	het	Engels	 (13/90)	en	er	
zijn	afstemmingsproblemen	tussen	de	terminologie	en	de	juiste	codering	(8/90).	De	FOD	
merkt	hierbij	op	dat	de	uitrol	van	een	EPD	op	zich	niet	afhangt	van	de	invoering	van	de	
standaardterminologie,	 getuige	de	ziekenhuizen	die	al	 een	EPD	gebruiken.	Er	zijn	meer	
middelen	nodig,	vooral	om	meer	en	beter	gekwalificeerd	personeel	aan	te	werven	(15/90),	
om	de	ontwikkeling	van	een	geïntegreerd	EPD	tot	stand	te	brengen.

2.3.1.3 Bijkomende maatregelen
In	2015	kondigde	de	minister	een	acceleratorprogramma	aan10,	met	als	doel	dat	alle	zieken-
huizen	over	een	geïntegreerd	EPD	beschikken	en	het	effectief	gebruiken	tegen	einde	2018.	
Bij	de	opvolging	van	de	uitvoering	van	de	eerder	vermelde	roadmap	wordt	de	doelstelling	
voorzichtiger	geformuleerd:	tegen	december	2018	moet	60	%	van	de	ziekenhuizen	beschik-
ken	over	een	geïntegreerd	EPD	en	tegen	2020	80	%.

Flankerende	maatregelen	moeten	helpen	de	doelstelling	te	bereiken.	In	eerste	instantie	is	
er,	volgens	de	ondertekenaars	van	de	roadmap,	in	overleg	met	alle	partijen	(ziekenhuizen,	
overheid,	softwareleveranciers)	een	gemeenschappelijke	strategie	en	aanpak	voor	de	vol-
ledige	ziekenhuissector	nodig.	Er	wordt	onder	meer	gedacht	aan	de	gezamenlijke	aankoop	
en/of	ontwikkeling	van	informatica,	bv.	via	een	raamovereenkomst.	Daarbij	moet	rekening	
worden	gehouden	met	de	al	gerealiseerde	geïntegreerde	EPD’s	en	het	al	uitgewerkte	refe-
rentiekader11.	De	ziekenhuizen	zijn	vragende	partij	om	enkele	standaardsoftwarepakketten	
ter	beschikking	te	krijgen	die	zijn	goedgekeurd	door	de	overheid,	zoals	dat	al	geregeld	is	
voor	het	EPD	van	de	huisartsen.

10 Verklarende nota bij het acceleratorprogramma voor de implementatie van een EPD in de Belgische ziekenhuizen.
11 Strategisch kader van EPD-functionaliteiten in de ziekenhuizen (versie 2014)
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Daarnaast	moet	elk	ziekenhuis	tegen	midden	2016	een	intern	operationeel	ICT-meerjaren-
plan	goedkeuren	en	een	beheersstructuur	uitwerken	om	de	implementatie,	de	evaluatie	en	
de	actualisering	van	dat	meerjarenplan	te	waarborgen.	Dat	plan	moet	duidelijk	maken	hoe	
en	wanneer	het	ziekenhuis	de	doelstelling	van	een	geïntegreerd	elektronisch	patiëntendos-
sier	zal	realiseren.	Bij	de	financiering	wordt	een	plan	van	aanpak	voor	het	effectief	gebruik	
van	een	geïntegreerd	EDP	tegen	1	juli	2018	als	expliciete	voorwaarde	gesteld.	Als	achteraf	
blijkt	dat	niet	voldaan	is	aan	de	voorwaarden,	zou	het	toegekende	budget	worden	terugge-
vorderd	in	de	volgende	afrekening	van	het	budget	financiële	middelen	(moet	nog	technisch	
uitgewerkt	worden).

Volgens	het	Rekenhof	is	het	twijfelachtig	of	een	realisatiegraad	van	60	%	tegen	eind	2018	re-
alistisch	is,	zelfs	als	deze	plannen	verwezenlijkt	worden.

2.3.2 Financiële ondersteuning voor ICT in de ziekenhuizen
Zoals	vermeld	in	punt	2.2.3	krijgen	de	ziekenhuizen	voor	de	registraties	middelen	van	het	
BFM.	Voor	het	begrotingsjaar	2015	bedroegen	die	40	miljoen	euro.	Sinds	2015	is	de	finan-
ciering	 van	 verschillende	 registraties	 gegroepeerd,	 inclusief	 het	 informaticaforfait	 van	
16,4	miljoen	euro.	Dit	informaticaforfait	werd	al	sinds	2008	toegekend	om	de	implementa-
tie	van	een	EPD	te	ondersteunen	en	werd	met	instemming	van	de	gemeenschappen	en	de	
gewesten,	medeondertekenaars	van	de	 roadmap,	niet	overgedragen	aan	de	deelgebieden	
(de	investeringskredieten	binnen	het	BFM	werden	bij	de	laatste	staatshervorming	naar	de	
regio’s	overgedragen).

Hoewel	tijdens	de	periode	2008-2014	via	het	informaticaforfait	meer	dan	100	miljoen	euro	
geïnvesteerd	is	in	de	ontwikkeling	van	het	EPD,	hebben	nog	veel	ziekenhuizen	geen	geïn-
tegreerd	EDP.	Om	deze	forfaitaire	middelen	doelgerichter	in	te	zetten	heeft	de	regering	ze	
opgesplitst	 in	een	 forfaitaire	financiering	voor	de	algemene	ondersteuning	van	de	 infor-
matisering	van	het	patiëntendossier	(85	%),	een	voorwaardelijke	financiering	(10	%)	en	een	
projectfinanciering	(5	%,	voor	een	beperkt	aantal	ziekenhuizen).

De voorwaardelijke	financiering	wordt	toegekend	als	de	ziekenhuizen	het	ICT-pluscontract	
ondertekenen.	Dat	contract	beoogt	de	 realisatie	van	proefstudies	die	nuttig	zijn	voor	de	
ontwikkeling	van	performante	ICT	in	de	ziekenhuizen,	meer	bepaald	voor	registraties	en	
communicatie	 tussen	 ICT-systemen.	 159	 ziekenhuizen	 zijn	 toegetreden;	 27	wensten	niet	
toe	te	treden,	voornamelijk	zeer	kleine	en	gespecialiseerde	ziekenhuizen.	De	bedoeling	is	
dat	het	voorwaardelijke	deel	van	de	financiering	geleidelijk	verhoogt:	15	%	in	2016,	20	%	in	
2017	en	25	%	in	2018.

De	projectfinanciering	heeft	als	doel	 innoverende	praktijken	te	ondersteunen.	16	zieken-
huisprojecten	zijn	in	aanmerking	genomen.	Voor	elk	van	deze	projecten	is	er	een	forfaitaire	
ondersteuning	van	51.294	euro.

De	regering	geeft	in	het	acceleratorprogramma	sinds	1	juli	2016	een	bijkomende	structurele	
injectie	van	40	miljoen	euro	per	 jaar	om	de	IT-systemen	van	de	ziekenhuizen	vlugger	te	
laten	evolueren	naar	een	volledig	geïntegreerd	EPD12.	Ziekenhuizen	krijgen	zo	83,1	miljoen	

12 Parl.St.Kamer, 11 december 2015, DOC 54 1352/036, wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor 
het begrotingsjaar 2016, Advies over sectie 25 – FOD VVVL.
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euro	voor	 registratie,	waarvan	56,4	miljoen	per	 jaar	 voor	de	ontwikkeling	 van	het	EPD.	
Volgens	de	FOD	heeft	het	acceleratorprogramma	een	zeer	positief	effect	op	de	invoering	
van	het	EPD	en	moeten	uitspraken	van	ziekenhuizen	dat	de	doelstellingen	twijfelachtig	of	
onrealistisch	zijn,	nu	worden	genuanceerd.

2.3.3 Realisatie van een nationaal terminologiebeleid
Om	de	diagnoses	en	procedures	te	registreren	hanteert	de	MZG-registratie	het	ICD-classi-
ficatiesysteem	(International Classification of Diseases)	van	de	Wereldgezondheidsorgani-
satie.	Dat	is	een	statistische	classificatie	die	er	vooral	op	gericht	is	gezondheidsproblemen	
in	kaart	te	brengen.	Tot	en	met	2014	werd	ICD-9-CM	gebruikt,	maar	doordat	deze	classifi-
catie	medisch	achterhaald	was	en	niet	langer	werd	onderhouden,	gebruiken	de	ziekenhui-
zen	sinds	1	januari	2015	ICD-10-BE.

De	ICD-classificatie	is	niet	klinisch	gebruiksvriendelijk	of	klinisch	relevant.	De	behande-
lende	artsen	zijn	er	niet	mee	vertrouwd.	In	de	praktijk	bepaalt	een	codeerder	van	het	zie-
kenhuis	de	ICD	code	op	basis	van	de	informatie	in	het	patiëntendossier.

Naast	de	invoering	van	een	geïntegreerd	EPD	zou	het	werk	van	de	codeerder	eenvoudiger	
worden	als	de	behandelende	arts	een	gestandaardiseerde	terminologie	gebruikt	om	de	di-
agnoses	in	het	EPD	in	te	voeren.	Door	de	gestandaardiseerde	terminologie	kan	een	kop-
peling	worden	gelegd	met	het	classificatiesysteem	om	een	semi-automatische	 registratie	
mogelijk	te	maken	(slechts	semi-automatisch,	want	de	classificatie	biedt	nog	verschillende	
keuzes	voor	eenzelfde	diagnose).	In	het	kader	van	de	roadmap	kreeg	de	FOD	de	opdracht	
een	terminologiebeleid	uit	te	werken.

2.3.3.1 Ontwikkeling van een terminologiebeleid
Alle	inspanningen	om	standaarden	op	het	vlak	van	terminologie	en	communicatie	te	ont-
wikkelen	en	die	op	de	coderingssystemen	af	te	stemmen,	worden	voortaan	gecoördineerd	
in	een	nationaal	terminologiebeleid	en	toevertrouwd	aan	een	nationaal	terminologiecen-
trum	–	concreet	de	FOD	VVVL	–	dat	de	nodige	tools	(onder	meer	een	terminologieserver)	
ontwikkelt,	onderhoudt	en	ter	beschikking	stelt.

Als	basis	voor	de	referentieterminologie	werd	SNOMED	CT	(Systematized Nomenclature of 
Medicine, Clinical Terms)	gekozen.	Dat	is	de	meest	uitgebreide,	meertalige	klinische	termino-
logie	in	de	gezondheidszorg.	Die	zorgt	voor	interoperabiliteit	door	de	klinische	informatie	die	
uitgewisseld	wordt	tussen	de	verschillende	systemen	(bv.	namen	van	medicatie,	diagnosen,	
labo	resultaten)	op	een	ondubbelzinnige	manier	te	registreren,	te	lezen	en	te	interpreteren.	
SNOMED	CT	beslaat	alle	sectoren	van	de	gezondheidszorg.	Eén	systeem	volstaat	dus	voor	
alle	gezondheidswerkers,	wat	de	kosten	drukt	en	de	uitwisseling	van	informatie	bevordert.

België	is	sinds	2013	lid	van	de	ITHSDO,	de	organisatie	die	de	intellectuele	eigendomsrech-
ten van SNOMED CT bezit13.	De	FOD	betaalt	een	jaarlijkse	licentie	voor	het	nationaal	ge-
bruik	van	SNOMED	CT.	Daardoor	kan	elke	gebruiker	op	Belgisch	grondgebied	kosteloos	
SNOMED	CT	gebruiken.	Voor	elk	gebruik	is	wel	een	afzonderlijke	licentie	nodig.	De	FOD	
VVVL	is	het	enige	contactpunt	voor	het	toekennen	van	de	licenties	voor	België.

13 IHTSDO: International Health Terminology Standards Development Organisation.
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De	standaardregistraties	in	het	EPD	moeten	in	SNOMED-codes	gebeuren.	De	FOD	VVVL	
ontwikkelt	mapping-instrumenten	die	de	SNOMED-codes	vertalen	naar	ICD-10-BE	codes.	
ICD-10-BE	is	de	codificatie	die	sinds	2016	verplicht	gebruikt	wordt	voor	de	MZG.	Deze	map-
ping	 instrumenten	bieden	de	codeerder	hulp	en	kunnen	de	kwaliteit	en	snelheid	van	de	
registraties	 verbeteren14.	 Op	 dit	 ogenblik	 lopen	 er	 twee	 proefprojecten	 in	 ziekenhuizen	
waarin	de	mapping	naar	ICD-10-BE	een	belangrijke	rol	speelt.

Volgens	de	bestuursovereenkomst	2016-2018	van	de	FOD	VVVL	moet	het	terminologiecen-
trum	volledig	operationeel	zijn	en	beschikken	over	de	nodige	tools	voor	mapping en verta-
ling	en	in	staat	zijn	een	Belgische	release	van	SNOMED	CT	te	maken	en	te	onderhouden.	
Concreet	betekent	dit	dat	in	2016	de	eerste	resultaten	bekend	moeten	zijn	van	projecten	die	
(semi)	automatische	afleiding	vanuit	het	dossier	mogelijk	maken.	In	2018	moet	dan	de	uitrol	
van	SNOMED	CT	in	het	EPD	en	de	(semi)	automatische	afleiding	worden	ondersteund.

2.3.3.2 Resultaten
Midden	2016	waren	nog	maar	beperkte	resultaten	geboekt.	Enkele	variabelen	van	UREG	
kunnen	met	SNOMED	CT	gecodeerd	worden	en	dertien	ziekenhuizen	gebruiken	SNOMED	
CT	al.	De	toepassing	van	SNOMED	CT	stuit	op	problemen:

• Doordat	de	FOD	besloot	om	vanaf	2015	te	starten	met	de	ICD-10-BE-registratie,	loopt	
het	SNOMED-project	heel	wat	vertraging	op.	Er	is	immers	onvoldoende	mankracht	om	
beide	projecten	tegelijk	te	beheren	bij	de	FOD	en	de	ziekenhuizen.

• De	roadmap	e-gezondheid	2013-2018	schrijft	een	standaardterminologie	voor,	maar	tot	
op	heden	is	er	geen	reglementaire	verplichting	om	die	te	gebruiken.	Volgens	de	FOD	is	
dit	ook	in	andere	landen	het	geval.

• Er	is	weerstand	in	de	ziekenhuizen.	Door	het	volledige	traject	(van	invoer	tot	mapping) 
toe	te	passen	op	concrete	gevallen	(bv.	nefrologie)	probeert	de	FOD	de	adoptiegraad	van	
SNOMED	CT	in	de	Belgische	gezondheidszorg	te	verhogen.

• Er	ontbreekt	opgeleid	personeel	en	experten	bij	de	FOD	en	in	de	ziekenhuizen.
• Er	bestaat	nog	geen	integrale	vertaling	van	SNOMED	CT	in	het	Nederlands	of	Frans.	De	

FOD	merkt	op	dat	landen	als	Nederland	of	Canada	evenmin	beschikken	over	een	inte-
grale	vertaling	van	SNOMED	CT.

• Er	zijn	afstemmingsproblemen	tussen	de	terminologie	en	de	juiste	codering,	vooral	wat	
procedures	betreft.

De	meeste	ziekenhuizen	staan	nog	niet	ver	in	de	ontwikkeling	van	een	EDP.	De	algemene	
invoering	van	SNOMED	CT	is	dus	sowieso	nog	voorbarig.	De	huidige	opzet	om	van	SNO-
MED	CT	tot	een	correcte	ICD-10-BE	codering	te	komen,	zal	zijn	efficiëntie	in	de	praktijk	
nog	moeten	bewijzen.

2.4 Privacy

2.4.1 Registratieproces
Tijdens	het	registratieproces	wordt	gewaakt	over	de	privacy	van	de	patiënten.	Het	zieken-
huis	moet	zijn	patiënten	informeren	over	de	overdracht	van	gecodeerde	gegevens	aan	de	

14 ICD 11, momenteel in ontwikkeling, leunt nog veel meer aan bij SNOMED CT en biedt op lange termijn mogelijks 
uitzicht op een automatische onttrekking van de ICD gegevens uit het EPD.
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FOD,	en	daarbij	het	doel	en	de	wettelijke	of	reglementaire	basis	vermelden.	De	ziekenhui-
zen	voldoen	in	de	praktijk	aan	die	informatieverplichting	door	hun	privacyreglement,	dat	
ze	verplicht	moeten	opmaken,	bij	de	opname	aan	de	patiënt	te	geven.	Voorts	kan	een	zie-
kenhuis	pas	toegang	krijgen	tot	het	Rijksregister	en	de	rijksregisternummers	pas	gebruiken	
als	aan	bepaalde	voorwaarden	is	voldaan.

Momenteel	gebruiken	slechts	twee	van	de	vier	onderzochte	registratiesystemen	het	rijks-
registernummer	(MUGREG	en	UREG).	De	anonimiteit	van	de	gegevens	wordt	gewaarborgd	
doordat	de	ziekenhuizen	de	gegevens	aanleveren	via	het	e-Health-platform15,	waarin	een	
systeem	 van	 gebruikers-	 en	 toegangsbeheer	werd	 uitgewerkt.	 Persoonsgegevens	worden	
versleuteld	verzonden	en	enkel	gemachtigde	zorgverleners	en	zorginstellingen	kunnen	ze	
raadplegen.	Noch	het	eHealth-platform,	noch	de	FOD	hebben	toegang	tot	de	persoonsge-
gevens.	Het	versleutelde	rijksregisternummer	wordt	 in	dit	proces	steeds	als	unieke	iden-
tificatie	van	de	patiënt	gebruikt.	Dat	heeft	het	grote	voordeel	dat	gegevens	van	eenzelfde	
patiënt	uit	verschillende	registraties	of	over	verschillende	periodes	heen	gelinkt	kunnen	
worden	zonder	zijn	 identiteit	te	moeten	prijsgeven.	Dit	biedt	heel	wat	extra	controle-	en	
onderzoeksmogelijkheden.

MZG	en	MPG	werken	momenteel	nog	niet	met	het	rijksregisternummer	en	gebruiken	dus	
ook	niet	het	eHealth-platform.	Nadat	de	ziekenhuizen	de	gegevens	via	het	webportaal	van	
de	FOD	(Portahealth)	hebben	aangeleverd,	worden	de	persoonsgegevens	gecodeerd	door	de	
ICT-afdeling.	De	persoonsgegevens	zijn	enkel	terug	te	vinden	in	een	beveiligde	databank	
en	de	volgens	de	regelgeving	aangestelde	gemachtigde	bepaalt	wie	toegang	heeft	tot	welke	
gegevens.	De	dienst	Datamanagement	beschikt	niet	over	ongecodeerde	persoonsgegevens	
in	de	databanken	die	hij	gebruikt	voor	analyse.	Het	ontbreken	van	één	uniek	identificatie-
nummer	per	patiënt	beperkt	sterk	de	onderzoeksmogelijkheden.	Eenzelfde	patiënt	kan	niet	
over	verschillende	ziekenhuizen	heen	gevolgd	worden.

Waar	de	analyse	van	de	data	en	het	maken	van	de	rapporten	een	taak	van	de	FOD	moet	blij-
ven,	kunnen	ook	voor	MZG	en	MPG	taken	als	het	beheer	van	toegangs-	en	gebruiksrechten	
en	het	versleutelen	van	gegevens	aan	het	eHealth-platform	worden	toevertrouwd.	Het	ge-
bruik	van	het	rijksregisternummer	is	hiervoor	een	voorwaarde	en	verhoogt	de	benuttings-
mogelijkheden	van	de	data	sterk,	terwijl	de	privacy	via	de	versleuteling	toch	gegarandeerd	
wordt.	Volgens	de	FOD	zal	dit	in	de	toekomst	effectief	gebeuren	voor	MZG	en	MPG.

2.4.2 Gebruik door externen
Om	de	regels	over	de	bescherming	van	de	persoonlijke	levenssfeer	voor	de	verwerking	van	
persoonsgegevens	te	respecteren,	hanteert	de	dienst	Datamanagement	een	reglement	als	
hij	gegevens	aan	derden	doorgeeft.	Dat	reglement	is	op	zijn	website	beschikbaar	en	bevat	
volgende	hoofdlijnen.

Anonieme,	geaggregeerde	gegevens	(gegevens	die	niet	in	verband	kunnen	worden	gebracht	
met	een	geïdentificeerde	of	 identificeerbare	persoon)	kunnen	onmiddellijk	bezorgd	wor-
den.	Medewerkers	zien	erop	toe	dat	de	doorgegeven	gegevens	geen	“cellen	met	te	kleine	

15 Het eHealth-platform is een federale instelling met als opdracht een goed georganiseerde, onderlinge elektroni-
sche dienstverlening en informatie-uitwisseling te bevorderen en te ondersteunen tussen de actoren in de gezond-
heidszorg. 
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aantallen”	bevatten	die	aanleiding	kunnen	geven	tot	identificatie	van	patiënten.	De	gebrui-
kers	van	de	gegevens	moeten	zich	ertoe	verbinden	de	vertrouwelijkheid	van	de	gegevens	na	
te	leven	en	geen	enkele	poging	te	ondernemen	de	patiënt	te	identificeren.

Voor	gecodeerde	persoonsgegevens	(gegevens	die	in	verband	kunnen	worden	gebracht	met	
een	 geïdentificeerde	 persoon	 door	middel	 van	 een	 code)	moet	 vooraf	 een	 gemotiveerde	
aanvraag	ingediend	worden	bij	de	verantwoordelijke	voor	het	verwerken	van	de	gegevens,	
met	vermelding	van	het	gewenste	type	gegevens,	voor	welk	onderzoek,	welke	toepassing,	
welke	duur	enz.	Bovendien	moet	een	aanvraag	ingediend	worden	bij	het	sectoraal	comité	
van	de	sociale	zekerheid	en	dat	van	de	gezondheid.	Hun	toestemming	is	onontbeerlijk	om	
de	gegevens	te	verstrekken	en	kan	slechts	verkregen	worden	als	de	aanvrager	aantoont	dat	
zijn	aanvraag	een	wetenschappelijk,	statistisch,	historisch	en	niet-commercieel	doel	heeft.

2.5 Structuren voor samenwerking en advies

De	Nationale	Raad	voor	Ziekenhuisvoorzieningen	(NRZV)	is	een	adviesorgaan	bij	de	FOD	
VVVL	voor	programmatie	en	financiering.	Zo	bracht	de	NRZV	advies	uit	over	de	vernieuw-
de	minimale	registratie	in	de	geestelijke	gezondheid.

De	Multipartite-structuur16	is	een	overlegorgaan	dat	advies	geeft	aan	de	minister	van	Volks-
gezondheid	en	Sociale	Zaken	over	ziekenhuisbeleid.	Hij	bestaat	uit	vertegenwoordigers	van	
de	beroepsorganisaties	 van	ziekenhuizen	en	geneesheren	en	de	verschillende	betrokken	
administraties.	Hij	omvat	een	werkgroep	Registratie,	die	o.a.	 adviezen	heeft	uitgebracht	
over	de	kwaliteit	van	de	ziekenhuisregistraties	en	de	controles	erop.	In	de	praktijk	komt	de	
Multipartite-structuur	al	geruime	tijd	niet	meer	samen.

De	huidige	minister	 van	Volksgezondheid	 verkoos	 voor	 het	 overleg	 over	 de	 nieuwe	 zie-
kenhuisfinanciering	 in	een	eerste	 fase	 een	nieuwe,	 eerder	 informele,	overleggroep	op	 te	
richten	waaraan	onder	leiding	van	de	beleidscel	de	ziekenhuiskoepels,	artsenorganisaties	
en	ziekenfondsen	deelnemen.	In	tegenstelling	tot	de	officiële	overlegorganen	is	de	adminis-
tratie	er	niet	in	vertegenwoordigd	en	is	er	geen	publieke	rapportering.	Wel	zou	er	tijdens	
de	 tweewekelijkse	werkvergaderingen	 tussen	beleidscel	 en	 administratie	 verslag	worden	
uitgebracht	over	het	overleg.	 In	een	verdere	 implementatiefase	zou	opnieuw	een	beroep	
worden	gedaan	op	de	bestaande,	officiële	adviesorganen.

De	deelgebieden	bevoegd	voor	gezondheidsbeleid	vragen	jaarlijks	een	kopie	van	zowel	de	
database	van	de	MPG	als	die	van	de	MZG,	op	basis	van	het	‘Protocol	inzake	gegevensuitwis-
seling	tussen	de	federale	overheid	en	de	overheden	bevoegd	voor	gezondheidszorgbeleid’.	
Dit	protocolakkoord	van	29	maart	2000	loopt	verder	na	stilzwijgende	verlenging.

16 Opgericht door de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 22 augus-
tus 2002 houdende maatregelen inzake de gezondheidszorg.
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Hoofdstuk 3

Beheer door de FOD VVVL
3.1 Planning en opvolging

Sinds	2016	wordt	de	FOD	VVVL	aangestuurd	door	middel	van	een	bestuursovereenkomst	
(2016-2018).	De	overeenkomst	bevat	onder	meer	als	strategische	doelstelling:	Bijdragen aan 
het uitbouwen van een efficiënt kennissysteem door het verzamelen, controleren, verwerken, 
analyseren, koppelen en het ter beschikking stellen en uitwisselen van gegevens met als doel 
de beleidsvoorbereiding en het beleid inzake o.a. financiering, planning en praktijkuitvoering 
(kwaliteit, innovatie, …) te onderbouwen. De	doelstelling	is	verder	geoperationaliseerd	aan	
de	hand	van	risico’s,	kernprocessen,	belangrijkste	projecten	en	resultaatsverbintenissen.	De	
dienst	Datamanagement	van	de	FOD,	verantwoordelijk	voor	de	registraties,	maakt	jaarlijks	
een	operationeel	plan	op,	dat	effectief	gebruikt	wordt	bij	de	sturing	van	de	dienst.

3.2 Personeel en werkingsmiddelen

Het	directoraat-generaal	Gezondheidszorg	groepeert	alle	taken	inzake	gezondheidsbeleid	
binnen	de	FOD.	Het	beschikt	over	238,7	VTE,	waarvan	132,4	VTE	van	niveau	A.	Daarnaast	
kan	het	directoraat-generaal	beschikken	over	14	betrekkingen	vanuit	Smals17.	Die	worden	
nagenoeg	allemaal	ingezet	voor	gegevensverwerking.

In	de	verantwoordingsnota	bij	de	begroting	moet	de	FOD	 in	principe	per	organisatieaf-
deling	een	overzicht	geven	van	de	middelen	 (o.a.	personeelsaantal	 en	personeelskosten)	
die	per	programma	worden	aangewend	om	de	doelstellingen	te	bereiken.	Deze	uitsplitsing	
ontbreekt	momenteel,	zodat	geen	afzonderlijke	begroting	voor	de	personeelskredieten	van	
de	dienst	Datamanagement	bekend	is.	Het	Rekenhof	heeft	in	zijn	verslag	bij	de	begroting	
201618	opgemerkt	dat	personeelskredieten	samenvoegen	in	één	enkel	programma,	in	plaats	
van	ze	uit	te	splitsen	over	de	verschillende	organisatieafdelingen,	niet	consistent	en	trans-
parant	 is	en	bovendien	 in	strijd	met	het	principe	van	een	programmabegroting.	Ook	de	
werkingskosten	van	de	dienst	(42.000	euro	in	2015)	werden	in	de	algemene	werkingskosten	
geïntegreerd.	Voor	deze	beslissing	gelden	dezelfde	bedenkingen	als	voor	de	personeelsmid-
delen.

In	2014	was	er	een	daling	met	vijf	personeelsleden	in	de	dienst	Datamanagement.	Sindsdien	
bleef	het	personeelsbestand	stabiel	(tabel	4).

17 Smals ondersteunt en begeleidt de instellingen in de sociale sector en de sector van de gezondheidszorg - en an-
dere overheidsdiensten op hun vraag – bij hun informatiebeheer.

18 Parl.St.Kamer, 27 november 2015, DOC 54 1351/002, Commentaar en opmerkingen Rekenhof bij de ontwerpen van 
staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2016, p.76.
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Tabel 4 –  Personeelsevolutie van de dienst Datamanagement (in VTE, op 1 januari)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Management 4 4 3,9 3,9 2,9 2,9 3

Technische cel 1,5 1,5 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5

Cel Databankbeheer 15,9 14,7 15 14,7 15,4 16,4 15,4

Cel TCG&A 14,7 12,9 11,4 15,6 14,7 13,3 14,3

Cel Reporting en Support(*) 6 5 4 3

Totaal 42,1 38,1 36,1 39 34,5 34,1 34,2

(*) De cel ‘Reporting en Support’ werd in 2014 opgeheven. Het personeel en de taken werden door de cellen Data-
bankbeheer en TCG&A overgenomen.

Bron: FOD VVVL

Ongeveer	80	%	van	het	personeel	behoort	tot	niveau	A.	Begin	2016	was	62	%	statutair,	24	%	
werd	ter	beschikking	gesteld	door	Smals	(8	personeelsleden)	en	12	%	(4	personeelsleden)	
was	uit	ziekenhuizen	gedetacheerd	en	werd	betaald	via	het	BFM.

De	cel	Databankbeheer	verzamelt	de	registraties	en	volgt	ze	op,	en	onderhoudt	de	databank	
(registratierichtlijnen,	ingebouwde	controles,	feedback	enz.)	De	cel	Terminologie,	Classifi-
catie,	Groepering	&	Audit	zorgt	voor	de	ondersteuning	van	de	registraties.	Er	is	geen	bijko-
mend	personeel	voor	de	begeleiding	van	de	overgang	naar	ICD-10-BE,	voor	de	uitwerking	
van	SNOMED	CT	en	het	linken	met	de	juiste	codering	en	het	uitwerken	van	een	monito-
ringsysteem	voor	UREG.	Er	is	evenmin	extra	personeel	voor	recent	toegekende	extra	taken	
(ontwikkeling	Nursing Related Groups	(NRG),	kadaster	medische	beeldvorming...).	De	cel	
treedt	op	als	contactpunt	voor	de	registratie	van	familiaal	geweld	en	van	vrouwelijke	geni-
tale	verminking	en	ze	heeft	internationale	en	nationale	verplichtingen	bij	gekregen:	Single 
Point of Contact	met	IHTSDO.

Voor	een	aantal	nieuwe	opdrachten19	 in	het	kader	van	de	nieuwe	ziekenhuisfinanciering	
werd	een	bijkomende	financiering	uitgetrokken	voor	drie	artsen;	die	werden	na	het	afslui-
ten	van	de	audit	midden	2016	in	dienst	genomen	(en	zijn	dus	niet	opgenomen	in	boven-
staande	tabel).

Door	de	reorganisatie	in	2004	van	de	FOD	werd	het	beleid	met	betrekking	tot	MPG	toever-
trouwd	aan	de	dienst	Psychosociale	Dienstverlening	en	enkel	de	registratie	van	MPG	bleef	
bij	de	dienst	Datamanagement.	De	begeleiding	van	de	258	voorzieningen	bij	de	registratie	
en	het	volledige	datamanagement	MPG,	berust	bij	één	persoon	die	vanuit	een	ziekenhuis	
is	gedetacheerd.

Ook	voor	MUGREG	en	UREG	is	telkens	ongeveer	één	VTE	bij	de	dienst	datamanagement	
verantwoordelijk.

19 O.m. analyses voor de hervorming van het zorglandschap, clustering pathologiegroepen, spoedgevallenanalyses 
enz.
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3.3 Classificatie en groepering

De	cel	TCG&A	is	verantwoordelijk	voor	de	classificatie	van	medische	en	verpleegkundige	
gegevens	die	gebruikt	worden	binnen	de	registraties.

Voor	ieder	verblijf	in	een	ziekenhuis	moeten	niet	alleen	heel	wat	medische	gegevens	gere-
gistreerd	worden,	maar	vervolgens	moeten	die	ook	in	een	aantal	stappen	verwerkt	worden	
om	de	financiering	van	de	ziekenhuizen	te	kunnen	bepalen:

• registreren	van	de	gegevens	in	het	patiëntendossier:	medische	verslagen,	ontslagbrief...;	
idealiter	gebeurt	dit	in	een	EPD	volgens	de	SNOMED	CT	standaardtaal;

• codering	van	de	diagnosen	en	ingrepen	volgens	het	classificatiesysteem	ICD;
• indeling	 van	 de	 patiënt	 en	 zijn	 behandeling	 in	 een	 pathologiegroep,	 bepalen	 van	 de	

ernst	van	de	aandoening	en	de	leeftijdsgroep	en	van	daaruit	de	automatische	bereke-
ning	van	de	verantwoorde	(en	de	gemiddelde)	verblijfsduur;

• berekening	van	de	som	van	alle	verantwoorde	verblijfsduren	en	van	daaruit	het	aantal	
verantwoorde	bedden,	dat	gebruikt	wordt	om	de	financiering	van	het	ziekenhuis	te	be-
rekenen.

3.3.1 Classificatie van medische diagnoses en procedures
De	Wereldgezondheidsorganisatie	verplicht	de	rapportering	van	nationale	statistieken	op	
basis	van	ICD	sinds	1	januari	196820.	Tot	en	met	2014	werd	voor	de	MZG	ICD-9-CM	gebruikt.	
Dit	 coderingssysteem	kon	echter	de	medische	 en	 technologische	 vooruitgang	niet	meer	
volgen,	de	internationale	vergelijkbaarheid	van	de	gegevens	niet	meer	waarborgen	en	werd	
niet	meer	onderhouden.

De	ziekenhuizen	zijn	voor	de	MZG	sinds	1	januari	2015	overgeschakeld	naar	ICD-10-BE,	dat	
zowel	ICD-10-CM	(diagnoses)	als	ICD-10-PCS	(procedures,	nl.	 ingrepen	en	onderzoeken)	
omvat.	De	nieuwe	versie	moet	zorgen	voor	meer	gedetailleerde	diagnose-informatie	en	een	
accuratere	verdeling	van	de	financiële	middelen.	Het	registratiejaar	2015	is	een	overgangs-
jaar,	waarvan	de	MZG	nog	niet	voor	de	financiering	zullen	worden	gebruikt.	Vanaf	2016	gaat	
de	effectieve	overgang	in.	ICD-10-CM	en	ICD-10-PCS	zijn	gesloten	classificatiesystemen	die	
slechts	één	plaats	bieden	om	elke	aandoening	of	procedure	te	classificeren.	De	beoordeling	
gebeurt	het	best	door	de	verantwoordelijke	zorgverlener.

MPG	schakelt	nog	niet	over	naar	ICD-10-BE,	in	afwachting	van	de	herziening	van	de	MPG	
(die	wel	deze	classificatie	zal	gebruiken).	Dat	is	niet	praktisch	voor	de	PAAZ,	die	zowel	MZG	
als	MPG	moeten	invullen.	De	velden	in	de	huidige	software	van	de	MPG	zijn	ook	niet	lang	
genoeg	voor	ICD-10-BE	codes.

Voor	MUGREG	wordt	momenteel	nog	 ICD-9-CM	gebruikt	 in	de	vorm	van	een	beperkte	
lijst	van	een	900-tal	meest	gebruikte	codes.	Na	overleg	met	de	huidige	beleidscel	werd	be-
slist	niet	naar	ICD-10-BE	over	te	stappen	maar	dadelijk	te	beginnen	met	de	SNOMED	CT.	

20 World Health Organization Regulations regarding nomenclature (including the compilation and publication of statis-
tics) with respect to diseases and causes of death. Adopted by the twentieth World Health Assembly, at Geneva, on 
22 may 1967. No.18749.
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Ziekenhuizen	zullen	rapporteren	in	een	beperkt	aantal	SNOMED-codes	en	de	FOD	zal	de	
mapping	naar	ICD-10-BE	doen.

Eind	2014	vaardigde	de	FOD	nog	richtlijnen	uit	waarin	de	keuze	werd	gelaten	om	de	UREG-
registratie	 te	 laten	doorgaan	volgens	ICD-10-BE	of	SNOMED	CT	of	een	eigen	coderings-
lijst.	Op	14	december	2015	meldde	hij	in	een	omzendbrief	aan	de	ziekenhuizen	dat	vanaf	
2017	nog	enkel	SNOMED	CT	zal	kunnen	worden	gebruikt.

Momenteel	wordt	ICD-10-BE	dus	niet	voor	alle	registraties	gebruikt,	wat	de	complexiteit	
van	de	registraties	verhoogt	voor	de	ziekenhuizen.

3.3.2 Groepering van medische en verpleegkundige gegevens
Het	aantal	en	het	type	van	patiënten	dat	een	ziekenhuis	behandelt,	wordt	de	case mix van 
het	ziekenhuis	genoemd.	Bij	het	bepalen	van	de	financiering	van	het	ziekenhuis	wordt	re-
kening	gehouden	met	deze	case	mix.	Daarvoor	wordt	een	classificatiesysteem	(Diagnosis 
Related Group, DRG)	gebruikt	dat	de	patiënten	indeelt	in	klinisch	homogene	groepen	die	
gelijkaardige	behandelingen,	testen	en	diensten	gebruiken	en	dus	tijdens	hun	verblijf	ge-
lijkaardige	kosten	opleveren	voor	het	ziekenhuis.	Het	resultaat	van	de	indeling	bepaalt	bij-
voorbeeld	voor	hoeveel	ligdagen	het	ziekenhuis	zal	worden	vergoed	voor	het	ziekenhuis-
verblijf	en	speelt	mee	 in	de	bepaling	van	verschillende	 forfaitaire	vergoedingen	voor	dat	
verblijf.	Een	correcte	MZG	codering,	in	het	bijzonder	de	diagnose,	is	cruciaal	voor	een	cor-
recte	indeling	van	de	verblijven	en	een	correcte	financiering.	Het	risico	van	het	opsmukken	
van	data	met	als	doel	een	hogere	financiering	bestaat.

De	 meeste	 Europese	 lidstaten	 hebben	 zelf	 een	 DRG	 ontwikkeld	 en	 daarvoor	 vaak	 een	
specifieke	instelling	opgericht:	bv.	 in	Frankrijk	het	Agence Technique de l’Information sur 
l’Hospitalisation	en	in	Duitsland	het	Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus21.	Een	
dergelijke	oplossing	leek	voor	België	budgettair	niet	haalbaar.

België	heeft	gekozen	voor	het	Amerikaanse	APR-DRG	systeem.	De	software	om	de	APR-
DRG	te	bepalen	(de	zgn. grouper)	werd	ontwikkeld	door	een	Amerikaanse	privéonderne-
ming	die	daarvoor	over	een	monopolie	beschikt.	De	grouper	 is	bovendien	niet	 specifiek	
afgestemd	op	de	Belgische	context.	In	juli	2014	heeft	de	FOD	de	overgang	naar	versie	APR-
DRG	28.0	gemaakt,	die	compatibel	is	met	ICD-10-BE.

Hoewel	de	aankoop	van	de	groeperingssoftware	niet	verplicht	 is	om	de	MZG	te	kunnen	
aanleveren	aan	de	FOD,	is	ze	–	volgens	de	antwoorden	van	de	ziekenhuizen	in	de	enquête	
–	onontbeerlijk	bij	het	beheer	 van	het	 ziekenhuis.	Ze	 is	nodig	om	de	evolutie	 van	de	fi-
nanciering	van	het	ziekenhuis	in	te	schatten	en	geeft	een	inzicht	in	de	case mix.	Zowel	de	
ziekenhuizen	als	de	FOD	moeten	elk	afzonderlijk	een	licentie	aankopen	bij	de	firma.	De	
Multipartite22	raadde	dan	ook	de	FOD	aan	de	kosten	van	de	licenties	ten	laste	te	nemen,	
zoals	voor	SNOMED	CT.	Zo	zou	de	FOD	inspraak	krijgen	in	de	verdere	ontwikkeling	van	
de	APR-DRG’s.	Hij	 zou	ook	de	 rechten	krijgen	om	de	grouper	 in	België	 zelf	 te	 verdelen,	

21 European Observatory on Health Systems and Policies Series, Diagnosis-Related Groups in Europe. Moving towards 
transparency, efficiency and quality in hospitals, 2011.

22 Mulitpartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid, Advies inzake de vervanging van ICD-9-CM door ICD-10-
CM als antwoord op de adviesvraag van minister Onckelinx van 18 november 2010, 19 mei 2011.
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waardoor	de	softwarekosten	voor	de	ziekenhuizen	(door	het	Rekenhof	geraamd	op	ruim	
2,5	miljoen	euro23)	wellicht	kunnen	worden	verlaagd.	Momenteel	biedt	de	betrokken	firma	
de	software	immers	enkel	aan	in	een	totaalpakket	waarvan	niet	alle	onderdelen	nodig	zijn	
voor	de	ziekenhuizen.	Op	dat	advies	is	de	federale	overheid	niet	ingegaan.

Naast	 de	medische	 activiteit	wordt	 ook	 de	 verpleegkundige	 activiteit	 in	 een	 ziekenhuis	
(momenteel	deels)	gefinancierd	op	basis	van	een	Nursing Related Group	 (NRG).	De	NRG	
delen	ziekenhuispatiënten	in	in	homogene	groepen	per	zorgepisode	op	basis	van	de	ver-
pleegkundige	zorg	en	de	hiermee	overeenstemmende	inzet	van	middelen.

Bij	de	hervorming	van	de	financiering	van	de	ziekenhuizen	in	de	nabije	toekomst	zullen	
de	classificaties	en	groeperingen	van	zowel	de	DRG	en	als	de	NRG	worden	aangepast,	zoals	
opgenomen	is	in	de	bestuursovereenkomst	2016-2018	van	de	FOD.

3.4 Ondersteuning van de ziekenhuizen

3.4.1 Algemene ondersteuning
De	dienst	Datamanagement	van	de	FOD	VVVL	ondersteunt	de	ziekenhuizen	door	mid-
del	van	een	internetsite	met	richtlijnen	(geactualiseerde	handleiding,	een	overzicht	van	de	
controles	op	de	invoer	enz.),	publicaties	(feedback)	en	communicaties	(rondzendbrieven).	
De	site	bevat	ook	de	nodige	 info	voor	de	computertoepassingen	die	de	FOD	onderhoudt	
(o.m.	ATOUM	voor	MPG).	De	dienst	heeft	ook	een	helpdesk	die	de	ziekenhuizen	kunnen	
contacteren.	In	2015	werden	597	vragen	gesteld,	waarvan	139	gingen	over	registratiesyste-
men.

De	ziekenhuizen	zijn	echter	niet	tevreden	(54	%)	of	slechts	enigszins	tevreden	(32	%)	over	
de	algemene	ondersteuning	door	de	FOD.	Slechts	14	%	is	tevreden	of	zeer	tevreden.	Voor	
VG-MZG	werden	veel	van	de	redenen	van	ontevredenheid	al	vastgesteld	in	200924.	De	voor-
naamste	zijn:

• Antwoorden	op	vragen	en	feedback	moeten	sneller	en	relevanter	zijn	(43/	95).
• De	helpdesk	werkt	niet	goed	(29/95).	De	bereikbaarheid	laat	te	wensen	over	en	er	is	vol-

gens	de	ziekenhuizen	onvoldoende	expertise	en	kennis	bij	de	FOD	(vooral	in	het	geval	
van	de	overgang	naar	ICD-10-BE:	zie	3.4.2).

• De	richtlijnen	zijn	onvoldoende	duidelijk	en	specifiek	(27/95).
• De	opleiding	door	de	FOD	is	gebrekkig	(19/95).	De	opleiding	is	niet	tijdig,	onregelmatig,	

te	beperkt	en	te	weinig	praktijkgericht	en	mag	zich	niet	alleen	beperken	tot	de	opleiding	
van	 experten.	 Enkele	 respondenten	menen	 dat	 de	 inhoud	 van	 de	 opleidingen	 in	 het	
hoger	onderwijs	moet	worden	aangepast	(specifieke	opleiding	‘codeerder’	en	in	de	oplei-
ding	arts	meer	aandacht	voor	een	kwalitatief	EPD	op	maat	van	MZG	en	aandacht	voor	
de	nieuwe	ontwikkelingen	in	de	universele	medische	talen	zoals	SNOMED	CT).	Om	die	
redenen	doet	69	%	van	de	ziekenhuizen	een	beroep	op	betalende	externe	opleiding	en	
menen	ze	dat	de	opleidingslast	bij	hen	wordt	gelegd.

23 De kostprijs voor het totaalpakket voor de 116 ziekenhuizen is 7,3 miljoen euro (zie 2.2.2) en de groeperingssoft-
ware maakt hier ongeveer 35 % van uit.

24 Kwalitatieve analyse van het gebruik van de VG-MZG door de algemene ziekenhuizen: verslag van de enquête 
gevoerd in het kader van het eindstageverslag, DG1 Datamanagement, juni 2009
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• De	communicatie	(vooral	van	wijzigingen)	komt	te	laat	(17/95).	Een	snelle	communicatie	
is	nochtans	nodig	voor	de	softwareleverancier	en/of	de	ICT-afdelingen	van	de	zieken-
huizen	om	die	wijzigingen	te	kunnen	doorvoeren.

De	ziekenhuizen	pleiten	voor	meer	individuele	begeleiding	en	geven	hiervoor	de	volgende	
adviezen:

• meer	exploratieve,	sturende	en	geen	sanctionerende	audits,	met	voldoende	terugkoppe-
ling	door	gemotiveerde	auditeurs;

• vaste	contactpersoon	bij	de	FOD;
• mogelijkheid	om	per	maand	een	testfile	met	registratiegegevens	door	te	sturen	met	het	

doel	te	verbeteren	waar	nodig	en	sneller	fouten	te	kunnen	oplossen;
• meer	individuele	begeleiding	van	ziekenhuizen	bij	het	aanleren	van	de	registratie/co-

dering;
• workshops	activeren	en	uitbreiden;
• forum	voor	codeerproblemen.

63	%	van	de	ziekenhuizen	vindt	wel	dat	de	handleiding	en	overige	info	over	de	registraties	
uitstekend	of	voldoende	is	(vooral	VG-MZG:	82	%	en	MUGREG:	70	%).

De	FOD	merkt	op	dat	hij	de	laatste	jaren	aanzienlijke	inspanningen	heeft	gedaan	op	het	
vlak	van	algemene	ondersteuning	en	met	name	opleiding.	Hij	preciseert	wel	dat	hij	geen	
onderwijsinstelling	is	en	hoe	dan	ook	niet	beschikt	over	de	nodige	mankracht	om	individu-
ele	opleidingen	te	verzorgen.

3.4.2 Ondersteuning van de overgang naar ICD-10-BE
Voor	de	overgang	van	ICD-9-CM	naar	ICD-10-BE	moet	de	FOD	de	ziekenhuizen	ondersteu-
nen.	Hij	doet	dit	op	de	volgende	wijze.

Vertalen van de codes, opstellen van de codeerregels en codeerrichtlijnen
De	FOD	heeft	 in	samenwerking	met	twee	universitaire	ziekenhuizen	een	codefinder ont-
wikkeld	die	kosteloos	online	beschikbaar	is.	Deze	tool	leidt	de	codeerders	via	het	ingeven	
van	een	aantal	parameters	naar	de	correcte	ICD-10-BE	code.	In	de	praktijk	wordt	hij	echter	
weinig	gebruikt.

Sinds	15	maart	2015	is	een	referentielijst	met	de	vertalingen	van	de	codes	beschikbaar.	Het	
bestand	wordt	regelmatig	geüpdatet	en	bij	elke	update	krijgen	de	MZG-verantwoordelijken	
een	mail.	Het	volledig	herwerkte	handboek	is	gepubliceerd	op	14	december	2015.

Elk	ziekenhuis	kreeg	een	geïndividualiseerde	lijst	met	zijn	meest	voorkomende	procedures	
gecodeerd	in	ICD-9-CM	met	de	mogelijke	nieuwe	codes	die	erbij	horen.

Organiseren van een opleidingsprogramma via e-learning
Sinds	2013	biedt	de	dienst	Datamanagement,	in	samenwerking	met	OFO,	een	kosteloze	op-
leiding	van	ICD-10-BE	aan	voor	de	ziekenhuizen	door	middel	van	e-learning.	Door	de	e-le-
arning	kunnen	meerdere	gebruikers	tegelijk	worden	opgeleid	in	kortere	sessies	die	gemak-
kelijker	vast	te	leggen	en	te	coördineren	zijn.	Zowel	voor	de	ziekenhuizen	als	voor	de	FOD	
vermindert	 dit	 de	 kosten	 vergeleken	met	 een	 traditionele	 opleiding	 (reistijden,	 catering	
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enz.).	Ook	kunnen	gebruikers	aan	het	opleidingsprogramma	worden	toegevoegd	of	kan	het	
opleidingsprogramma	worden	vernieuwd	zonder	grote	bijkomende	kosten.	Het	programma	
wordt	ook	opengesteld	voor	hogescholen.

Op	19	oktober	2015	waren	1.166	deelnemers	in	de	opleiding	ingeschreven.	752	deelnemers	
participeren	actief	aan	het	programma;	414	hebben	echter	hun	toegang	nog	niet	gebruikt.

Organiseren van begeleidende ondersteuning
De	ziekenhuizen	kunnen	vragen	over	de	codering	voorleggen	aan	de	FOD	die	ze	behandelt	
volgens	een	vastgelegde	procedure.	Sinds	maart	2016	worden	maandelijks	antwoorden	over	
codeerproblemen	op	de	website	gepubliceerd.

De	FOD	wou	ook	met	de	ziekenhuizen	samenzitten	om	op	basis	van	eigen	concrete	dossiers	
en	onder	begeleiding	van	een	team	van	erkende	trainers	tot	een	eensluidend	antwoord	te	
komen	op	hun	specifieke	vragen.	Twaalf	trainers	werden	erkend	en	opgeleid.	Hoewel	be-
doeld	voor	het	najaar	2015	zijn	die	workshops	nog	niet	georganiseerd.	Een	werkgroep	met	
vertegenwoordiging	van	de	sector	is	opgericht	om	de	workshops	in	2016	te	organiseren.

Ook	de	NRZV	is	gestart	met	een	adviesgroep	voor	de	bespreking	van	bijkomende	onder-
steunende	maatregelen	bij	de	overgang	van	ICD-9-CM	naar	ICD-10-BE.

Beoordeling van de ondersteuning
Ondanks	de	inspanningen	van	de	FOD	beoordelen	de	meeste	ziekenhuizen	de	begeleiding	
van	de	FOD	als	onvoldoende	(53	%	onvoldoende	en	33	%	zelfs	als	zeer	ontoereikend).	De	
complexiteit	van	ICD-10-BE	wordt	niet	opgelost	door	de	ter	beschikking	gestelde	mogelijk-
heden:

• Een	volledig	en	betrouwbaar	codeerhandboek	is	pas	beschikbaar	sinds	december	2015,	
wat	laat	was	om	te	starten	op	1	januari	2016.	Het	handboek	bevat	bovendien	nog	fouten	
(34/95).	Er	zijn	geen	duidelijke	en	eenduidige	codeerrichtlijnen	en	procedures	(28/95).

• E-learning	is	een	begin	maar	onvoldoende	voor	de	complexe	materie.	Daarom	nemen	de	
ziekenhuizen	hun	toevlucht	tot	betalende	externe	opleidingen	(zie	3.4.1).

• De	ziekenhuizen	willen	zo	snel	mogelijk	weten	of	ze	goed	bezig	zijn.	De	vragen	moe-
ten	sneller	beantwoord	worden;	workshops	en	de	begeleiding	door	de	 twaalf	 trainers	
zijn	nodig	maar	hadden	vroeger	moeten	worden	georganiseerd;	de	antwoorden	zijn	wei-
nig	precies;	de	trainers	kennen	ook	niet	altijd	de	oplossing;	de	geplande	studiedag	op	
18	maart	2016	werd	afgelast	(37/95).

Uit	de	vragenlijst	blijkt	dat	74	op	de	95	ziekenhuizen	(79	%)	klaar	zijn	om	de	gegevens	over	
2016	tijdig	in	ICD-10-BE	te	registreren.	Het	is	volgens	de	ziekenhuizen	echter	twijfelachtig	
of	de	MZG	2016	gebruikt	zullen	kunnen	worden,	omdat	er	nog	heel	wat	coderingsverschil-
len	zijn	tussen	de	ziekenhuizen.	Dat	zorgt	voor	sterke	twijfels	over	de	validiteit	en	betrouw-
baarheid	van	de	data.	Daarnaast	zijn	ook	nog	ruim	20	%	van	de	ziekenhuizen	niet	klaar	met	
de	overgang	terwijl	de	FOD	de	gegevens	van	alle	ziekenhuizen	nodig	heeft.

Het	Rekenhof	meent	dat	de	validiteit	en	tijdigheid	van	de	ICD-10-BE	gegevens	niet	gewaar-
borgd	is.	Dat	hypothekeert	het	gebruik	in	bestaande	financieringstoepassingen.	Het	is	ze-
ker	problematisch	ze	onder	de	huidige	omstandigheden	te	gebruiken	voor	een	meer	door-
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gedreven	DRG-gebaseerde	ziekenhuisfinanciering.	Een	evaluatie	van	de	eerste	jaren	waarin	
de	MZG	in	ICD-10-BE	zijn	gecodeerd,	is	aangewezen.	Volgens	de	FOD	zullen	de	ICD-10-BE	
gegevens	pas	 in	2018	voor	financiering	gebruikt	worden.	Ondertussen	zouden	de	nodige	
analyses	worden	uitgevoerd	en	eventuele	corrigerende	maatregelen	worden	genomen.	Dat	
zou	volgens	de	FOD	een	correcte	financiering	mogelijk	moeten	maken.

3.4.3 ICT

3.4.3.1 Internetportaal Portahealth
De	ziekenhuizen	moeten	een	aantal	 registraties,	waaronder	de	MZG,	aanleveren	aan	de	
FOD	 via	 het	 internetportaal	 Portahealth.	 Via	 dit	 portaal	 kunnen	 de	 gegevens	 beveiligd	
worden	verzonden	en	wordt	ook	iedere	inkomende	zending	automatisch	gecontroleerd.	De	
ziekenhuizen	hebben	via	Portahealth	ook	op	een	beveiligde	manier	toegang	tot	individuele	
rapporten	met	feedback.

42	ziekenhuizen	geven	aan	problemen	te	hebben	met	het	doorsturen	van	gegevens	via	Por-
tahealth.	 Van	 de	 53	 ziekenhuizen	 die	 antwoorden	 geen	 problemen	met	 Porthahealth	 te	
hebben,	zijn	er	bovendien	17	die	dit	nuanceren	met	één	of	meer	opmerkingen	(bijvoorbeeld	
dat	ze	problemen	vermijden	door	gegevens	op	rustige	momenten,	zoals	het	weekend,	door	
te	sturen).	Slechts	38	%	van	de	ziekenhuizen	geeft	geen	enkel	probleem	aan.

De	belangrijkste	knelpunten	zijn:

• Traagheid	(38/95):	de	verwerking	van	de	ontvangen	bestanden	door	de	FOD	duurt	vaak	
lang,	zodat	ziekenhuizen	lang	moeten	wachten	op	de	controlelijsten	en	foutrapporten.

• Foutmeldingen	(10/95):	de	foutmeldingen	zijn	niet	altijd	duidelijk	omschreven,	niet	al-
tijd	in	overeenstemming	met	de	richtlijnen	van	de	FOD	en	worden	te	vaak	aangepast.	
De	aanpassingen	worden	bovendien	niet	tijdig	gecommuniceerd.

• Blokkerende	fouten	en	het	maximum	van	drie	zendingen	per	dag	(26/95):	een	aantal,	
vaak	 technische,	 fouten	zorgen	onmiddellijk	voor	een	blokkering	van	de	verzending.	
Het	ziekenhuis	krijgt	dan	een	foutmelding,	zonder	dat	de	bestanden	verder	gecontro-
leerd	worden	en	dus	zonder	een	volledig	overzicht	van	alle	fouten.	Door	die	werkwijze	
kan	het	aantal	verzendingen	hoog	oplopen	voordat	de	bestanden	door	de	FOD	VVVL	
aanvaard	worden.	Daarbij	moet	telkens	nog	de	doorlooptijd	binnen	het	ziekenhuis	ge-
teld	worden	voor	de	aanmaak	van	de	bestanden	in	het	juiste	formaat	en	het	samenvoe-
gen	van	gegevens	uit	verschillende	softwaresystemen.	Ziekenhuizen	geven	aan	dat	het	
volledige	proces	van	controle	 en	verzending	 tot	 een	maand	 in	beslag	kan	nemen.	Ze	
vinden	het	proces	arbeidsintensief	en	stellen	het	nut	van	sommige	blokkerende	fouten	
in	vraag	(onbelangrijk,	van	administratieve	aard,	weinig	impact	op	de	MZG	enz.).

• Onbeschikbaarheid	/	technische	problemen	(12/95):	vooral	in	het	weekend	raken	tech-
nische	problemen	met	de	portaalsite	traag	opgelost,	omdat	er	bij	de	FOD	VVVL	enkel	
permanentie	is	tijdens	de	werkuren.	Dat	belet	ziekenhuizen	soms	om	van	de	daluren	
gebruik	te	maken	om	sneller	te	rapporteren.
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De	ziekenhuizen	zien	volgende	remedies:

• een	offline	tool	met	de	technische	controles	en	de	coherentiecontroles	ter	beschikking	
stellen,	of	een	technisch	overzicht	van	de	controles	(bv.	SQL-queries),	of	minstens	een	
volledige	foutenlijst	met	inbegrip	van	alle	technische	fouten.	Zo	kunnen	ziekenhuizen	
hun	bestanden	zelf	testen	vooraleer	ze	door	te	sturen;

• de	portaalsite	sneller	openzetten	dan	drie	maanden	voor	de	officiële	deadline	voor	de	
rapportering,	zodat	ziekenhuizen	sneller	testbestanden	kunnen	doorsturen;

• een	betere	permanentie	bij	de	FOD	organiseren.

Volgens	de	FOD	zijn	heel	wat	problemen	uit	het	verleden	verholpen:	de	capaciteit	van	de	
portaalsite	werd	 verhoogd,	 er	 zijn	 volledige	 foutenlijsten	 beschikbaar	 op	 de	website,	 de	
technische	controles	zijn	al	lang	onveranderd,	aanpassingen	in	de	business controls	worden	
minstens	één	maand	voor	de	start	van	de	periode	waarop	ze	van	toepassing	zijn	aangekon-
digd,	medewerkers	van	de	dienst	Datamanagement	verzekeren	vrijwillig	een	permanentie	
die	ruimer	is	dan	de	werkuren…	In	het	verleden	werden	ook	al	SQL-queries	aangeleverd	aan	
de	ziekenhuizen,	zodat	zij	de	controles	zelf	zouden	kunnen	uitvoeren.	Het	bleek	technisch	
echter	moeilijk	deze	queries	te	laten	werken	in	de	specifieke	omgeving	van	ieder	ziekenhuis.	
Volgens	de	FOD	zou	het	te	veel	tijd	kosten	om	daarbij	de	nodige	ondersteuning	te	geven.

3.4.3.2 Webapplicatie ATOUM voor MPG
Voor	zowel	de	invoer	als	de	verzending	van	MPG	stelt	de	FOD	de	webapplicatie	ATOUM	
ter	beschikking.	De	applicatie	bevat	bovendien	een	aantal	controles	op	de	consistentie	van	
de	ingevoerde	gegevens.	Hoewel	niet	verplicht,	maken	bijna	alle	ziekenhuizen	gebruik	van	
ATOUM,	zowel	voor	registratie	als	verzending.	Slechts	enkele	ziekenhuizen	registreren	via	
een	eigen	applicatie	en	gebruiken	ATOUM	alleen	voor	verzending.

De	software	van	ATOUM	is	echter	sterk	verouderd:	7	van	de	54	ziekenhuizen	met	een	PAAZ	
melden	dit	expliciet.	Hij	is	niet	compatibel	met	ICD-10-BE	en	weinig	efficiënt	(zo	kunnen	
geen	twee	medewerkers	tegelijk	een	registratie	doen).	De	beperkte	gebruiksvriendelijkheid	
en	problemen	met	het	inloggen	zorgen	voor	problemen	met	het	tijdig	aanleveren	van	gege-
vens	(zie	4.1.2).

Na	de	herziening	van	de	MPG	zal	ATOUM	niet	meer	kunnen	worden	gebruikt.	De	zieken-
huizen	zullen	zelf	voor	software	moeten	zorgen.	Een	efficiënte	software,	die	ideaal	voort-
vloeit	uit	het	EPD	(vier	keer	vermeld),	zou	een	aanzienlijk	tijdswinst	en	kwaliteitsverbete-
ring	kunnen	realiseren.	Voor	de	ontwikkeling	van	die	nieuwe	softwarepakketten,	door	de	
ziekenhuizen	of	 softwareleveranciers,	 zal	 bij	 de	 implementatie	 van	de	 vernieuwde	MPG	
voldoende	tijd	moeten	worden	uitgetrokken.

3.4.3.3 Webapplicatie MUGREG
Sinds	2009	worden	de	MUGREG	met	een	webapplicatie	via	eHealth	verzonden.	Voordelen	
zijn	de	continue	permanentie	bij	eHealth,	de	beveiliging	van	de	gegevens	via	codering	en	
meer	mogelijkheden	tot	het	linken	van	de	gegevens	door	het	gebruik	van	één	uniek	natio-
naal	nummer	per	patiënt.	Nadeel	is	dat	de	FOD	afhankelijk	is	van	de	kwaliteit	van	de	da-
taverwerking	door	eHealth.	In	2014	en	2015	ontbraken	er	codes	in	de	gegevens	die	eHealth	
aanleverde,	wat	leidde	tot	technische	problemen,	extra	controlewerk	door	de	FOD	VVVL	
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en	vertraging	van	de	publicatie	van	de	rapporten.	Bovendien	moet	er	voor	iedere	wijziging	
van	een	veld	in	de	registratie	betaald	worden	aan	Smals.

Op	basis	van	de	resultaten	van	een	tevredenheidsenquête	van	de	FOD	over	de	cel	Databank-
beheer	bij	de	spoeddiensten	(2012)	werden	concrete	acties	uitgevoerd	om	de	gebruiksvrien-
delijkheid	van	de	webapplicatie	te	verbeteren.	Toch	is	de	efficiëntie	van	de	registratie	nog	
niet	optimaal:	twaalf	ziekenhuizen	geven	expliciet	aan	dat	de	MUG-fiche	eerst	op	papier	
wordt	ingevuld	en	daarna	door	codeerders	via	het	MUGREG-invulscherm	wordt	ingevoerd.

De	FOD	zal	de	webapplicatie	op	termijn	dan	ook	niet	meer	ondersteunen.	Hij	promoot	in	
plaats	daarvan	het	gebruik	van	de	web services.	Daarbij	worden	de	gegevens	slechts	eenmaal	
ingegeven	in	het	ziekenhuisinformatiesysteem.	De	ICT-dienst	van	het	ziekenhuis	moet	ver-
volgens	zorgen	voor	de	automatische	extractie	van	de	MUGREG-gegevens	voor	eHealth.	
Voorwaarde	daarvoor	is	een	zo	stabiel	mogelijke	MUGREG.	Iedere	aanpassing	vraagt	im-
mers	heel	wat	technische	aanpassingen	bij	de	ziekenhuizen,	zoals	het	creëren	van	de	juiste	
invoervelden	in	het	ziekenhuisinformatiesysteem	en	het	maken	van	de	koppeling	naar	de	
eHealth-bestanden.	Elf	ziekenhuizen	uit	de	enquête	leggen	er	de	nadruk	op	dat	ze	de	web	
services	verder	zullen	moeten	ontwikkelen.	Tot	nu	toe	hebben	slechts	enkele	ziekenhuizen	
daarin	geïnvesteerd.	Volgens	de	FOD	moeten	de	web	services	verder	intensief	gepromoot	
worden.

3.4.3.4 Online registratie UREG
UREG	is	de	meest	recente	registratie	en	houdt	in	zijn	opzet	al	het	meest	rekening	met	de	
invoering	van	een	EPD.	Er	werd	meteen	geopteerd	voor	web	services,	met	automatische	ex-
tractie	van	de	gegevens	uit	het	patiëntendossier.	De	zorgverleners	zijn	zich	er	op	die	manier	
niet	meer	bewust	van	dat	ze	gegevens	specifiek	voor	de	UREG-registratie	moeten	ingeven.	
Bij	de	Waalse	ziekenhuizen	biedt	het	Réseau Santé Wallon	de	service	aan	van	het	omzetten	
van	gegevens	uit	het	EPD	naar	UREG	en	andere	registraties.

Voor	30	van	de	86	ziekenhuizen	(met	een	spoeddienst)	die	antwoordden,	verloopt	het	door-
sturen	van	de	gegevens	vlot	(semiautomatisch	vanuit	het	EPD).	13	van	de	86	ziekenhuizen	
geven	expliciet	aan	nog	heel	wat	technische	moeilijkheden	te	ondervinden:	de	integratie	
van	de	toepassing	in	het	EPD	is	moeizaam.	Ziekenhuizen	stippen	ook	aan	dat	de	commu-
nicatie	van	de	FOD	zeer	laattijdig	is,	wat	tijdige	softwareaanpassingen	en	opleiding	van	het	
personeel	bemoeilijkt.

3.5 Sanctiebeleid en controles

3.5.1 Sanctiebeleid
Er	is	geen	sanctiebeleid,	noch	voor	vertragingen	bij	het	doorsturen	van	gegevens	noch	voor	
fouten	in	de	gegevens.	De	FOD	houdt	via	het	rapport	‘stand	van	zaken’	dagelijks	voor	de	
MZG	bij	hoe	ver	de	ziekenhuizen	staan	met	het	indienen	van	de	gegevens.	Hij	neemt	sys-
tematisch	contact	op	met	de	ziekenhuizen	die	de	deadlines	niet	respecteren.	In	een	opvol-
gingsbestand	houdt	de	FOD	ook	bij	wanneer	en	op	welke	manier	hij	contact	heeft	opge-
nomen	en	welke	reactie	er	werd	gegeven.	MPG	en	MUGREG	worden	op	een	vergelijkbare	
manier	opgevolgd.
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De	FOD	beschikt	wel	degelijk	over	een	sanctie-instrument:	als	registratiegegevens	niet	tij-
dig	of	volledig	worden	bezorgd,	kan	10	%	van	de	BFM	financiering	van	een	ziekenhuis	wor-
den	ingehouden 25.	Die	sanctie	is	zo	ingrijpend	dat	ze	het	ziekenhuis	in	ernstige	financiële	
problemen	zou	brengen.	Ze	is	dan	ook	nog	nooit	toegepast	en	volgens	de	FOD	is	het	ook	
niet	denkbaar	dat	dit	 zou	gebeuren.	Een	beperkter,	maar	hierdoor	ook	 reëel	 toepasbaar	
sanctie-instrument	dringt	zich	op.

Al	 in	2006	stelde	het	Rekenhof	vast	dat	sancties	ontbraken26.	Toen	al	 liet	de	FOD	weten	
dat	een	sanctieregeling	in	voorbereiding	was.	Ook	nu	is	dit	de	boodschap.	De	minister	van	
Volksgezondheid	vermeldt	in	haar	beleidsnota	2016	dat	de	FOD	een	aanzet	voor	het	opzet-
ten	van	een	sanctiebeleid	heeft	gegeven.	Het	beleid	zou	nog	in	2016	worden	ingevoerd.

De	vraag	rijst	of	de	randvoorwaarden	vervuld	zijn	voor	de	invoering	van	een	sanctiebeleid.	
Als	dat	niet	het	geval	is,	zullen	de	sanctiebepalingen	moeilijk	in	de	realiteit	worden	kunnen	
toegepast.

De	NRZV	gaf	in	2014	een	advies	over	het	mogelijk	invoeren	van	sancties	bij	vertragingen.	
De	raad	somde	verschillende	randvoorwaarden	op:	de	termijnen	moeten	realistisch	zijn,	de	
coderingsinstructies	moeten	duidelijk	zijn	en	minimaal	zes	maanden	op	voorhand	worden	
bezorgd,	er	moet	een	specifieke	beroepsprocedure	zijn	enz.	De	NRZV	wees	ook	op	de	struc-
turele	onderfinanciering	van	de	registraties.

Het	invoeren	van	sancties	bij	vastgestelde	fouten	is	nog	complexer.	De	FOD	moet	daarbij	
het	onderscheid	kunnen	maken	tussen	het	bewust	opsmukken	van	gegevens	en	het	louter	
maken	van	coderingsfouten.	Ook	hier	zal	het	aspect	van	de	duidelijkheid	van	de	coderings-
instructies	en	de	financiering	(o.a.	opleiding	van	personeel)	meespelen.	Vooraleer	sancties	
kunnen	worden	opgelegd,	moeten	enkele	vragen	worden	beantwoord:	kan	men	sancties	
opleggen	op	basis	van	de	beperkte	steekproeven	die	momenteel	tijdens	audits	uitgevoerd	
worden?	Hoe	zal	de	hoogte	van	de	sancties	worden	bepaald	wanneer	de	auditdienst	zelf	er-
kent	niet	de	financiële	gevolgen	van	een	foutieve	codering	te	kunnen	bepalen?	Het	beperkte	
aantal	geauditeerde	ziekenhuizen,	waarbij	de	selectie	bovendien	niet	steunt	op	een	risico-
analyse,	 kan	 een	 gevoel	 van	 rechtsongelijkheid	 oproepen.	Om	een	 voldoende	 fundering	
voor	een	sanctiebeleid	tegen	fouten	te	vormen,	zou	de	gehele	controleprocedure	moeten	
herzien	worden	en	moeten	naar	alle	waarschijnlijkheid	bijkomende	middelen	vrijgemaakt.

In	de	enquête	door	het	Rekenhof	hebben	84	ziekenhuizen	geantwoord	op	de	vraag	naar	de	
wenselijkheid	van	sancties	en/of	beloningen.	46	%	staan	positief	tegenover	sancties,	55	%	
tegenover	beloningen.	Wat	sancties	betreft,	vermeldt	29	%	expliciet	dat	ze	zouden	moeten	
slaan	op	het	bewust	opsmukken	van	gegevens,	14	%	vermeldt	laattijdigheid	als	grond	van	
sancties.	18	%	vermeldt	dat	sancties	onredelijk	zijn	zolang	de	FOD	niet	het	nodige	kader	
verstrekt	voor	een	correcte	registratie.	De	onderfinanciering	wordt	aangehaald,	de	nood-
zaak	voor	correcte	en	ook	tijdige	coderingsinstructies.	Ziekenhuizen	waarschuwen	om	fou-
ten	al	te	snel	als	fraude	te	bestempelen	en	onderstrepen	de	noodzaak	om	de	intentie	tot	

25 Koninklijk besluit van 19 februari 1987 tot vaststelling van de toepassingsregels voor artikel 19 van de wet van 
23 december 1963 op de ziekenhuizen. 

26 Rekenhof, Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen, Brussel, februari 2006, 58p. Ter beschikking op 
www.rekenhof.be.
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fraude	te	kunnen	bewijzen	voor	een	sanctie.	Het	te	beperkte	aantal	audits	en	de	kwaliteit	
ervan	worden	 aangehaald.	Anderzijds	 betreuren	 verschillende	 ziekenhuizen	 dat,	 bij	 het	
ontbreken	van	een	sanctiebeleid,	zij	wel	de	nodige	inspanningen	doen	voor	een	tijdige	en	
correcte	registratie	terwijl	ziekenhuizen	die	dat	nalaten	niet	bestraft	worden	(of	in	geval	
van	opsmukken	zelfs	beloond).	Er	bestaat	dus	een	zeker	draagvlak	bij	de	ziekenhuizen	voor	
sancties	als	de	overheid	optimale	voorwaarden	biedt	voor	de	naleving	van	termijnen.

3.5.2 Geautomatiseerde controles
Wanneer	een	ziekenhuis	zijn	MZG	en	MPG	gegevens	aan	de	FOD	bezorgt,	worden	geau-
tomatiseerde	controles	uitgevoerd.	Die	hebben	betrekking	op	het	correcte	formaat	van	de	
data	en	het	voorkomen	van	duidelijke	inhoudelijke	tegenstellingen.	Er	wordt	telkens	een	
geautomatiseerd	foutenrapport	opgemaakt.	Bepaalde	zware	fouten	blokkeren	de	indiening	
(zie	3.4.3.1).	Bij	minder	zware	fouten	kan	het	ziekenhuis	ervoor	kiezen	de	gegevens	toch	te	
bevestigen.	Het	ziekenhuis	wordt	verondersteld	dat	pas	te	doen	nadat	het	is	nagegaan	of	de	
foutmeldingen	al	dan	niet	terecht	waren	en	het	waar	nodig	heeft	gecorrigeerd.

Oorspronkelijk	waren	er	uitgebreidere	geautomatiseerde	 controles	gepland.	Zo	zou	wor-
den	nagegaan	of	de	gegevens	uit	de	verschillende	domeinen	van	de	MZG	(medisch,	ver-
pleegkundig,	administratief)	van	het	ziekenhuis	onderling	overeenkomen.	Voorts	wou	de	
FOD	aanvankelijk	nagaan	of	de	data	overeenstemmen	met	andere	ziekenhuisregistraties	en	
overeenstemmen	met	eerder	ingediende	data.	Die	controles	zijn	echter	nog	niet	beschik-
baar,	volgens	de	FOD	door	een	gebrek	aan	middelen.	Geautomatiseerde	controles	die	verge-
lijken	met	het	gemiddelde	van	de	andere	ziekenhuizen	zijn	niet	gepland.

De	geautomatiseerde	controles	zijn	de	enige	dwingende	controles	van	de	FOD,	omdat	ze	bij	
voldoende	ernstige	fouten	de	gegevensoverdracht	kunnen	blokkeren.	Toch	betreft	het	hier	
basiscontroles	die	slechts	duidelijke	tegenstrijdigheden	opsporen.	Gevorderde	kwaliteits-
controles	zijn	het	nog	niet.

3.5.3 Audits
De	FOD	voert	enkel	audits	uit	op	de	MZG.

3.5.3.1 MG-MZG
De	MG-MZG	audits	hebben	volgens	de	FOD	zowel	een	exploratief	karakter	(de	FOD	ver-
neemt	hoe	de	ziekenhuizen	de	codeerregels	 in	de	praktijk	toepassen)	als	een	 informatief 
karakter	(tijdens	de	audit	licht	de	FOD	aan	de	hand	van	de	gecontroleerde	dossiers	de	co-
deerregels	aan	het	ziekenhuis	toe).	Bij	gebrek	aan	een	sanctiebeleid	kan	de	FOD	de	audits	
immers	niet	als	een	echt	controle-instrument,	met	gevolgen	bij	het	vaststellen	van	fouten,	
gebruiken.	Een	audit	heeft	dus	hoe	dan	ook	geen	financiële	gevolgen	voor	het	betrokken	
ziekenhuis.	Volgens	de	FOD	leiden	de	audits	er	wel	toe	dat	de	opgemerkte	fouten	minder	
vaak	voorkomen.	Het	Rekenhof	merkt	op	dat	de	audits	vertrekken	van	de	schriftelijke	in-
formatie	uit	het	dossier	van	patiënten	die	al	geruime	tijd	het	ziekenhuis	verlaten	hebben.	
Een	controle	op	de	overeenstemming	tussen	realiteit	en	inhoud	van	het	patiëntendossier	
(b.v.	correctheid	van	de	diagnose)	is	dus	onmogelijk.

Als	een	groot	aantal	fouten	wordt	vastgesteld,	leidt	dat	niet	tot	een	latere	opvolgingsaudit.	
De	regelgeving	schrijft	dat	nochtans	voor	als	 ten	minste	5	%	van	de	vastgestelde	 fouten	
heeft	 geleid	 tot	 een	 te	hoge	financiering.	De	FOD	verklaart	 geen	 zicht	 te	hebben	op	de	
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financiële	implicaties	van	codeerfouten,	er	zijn	hoe	dan	ook	geen	sancties	en	het	beschik-
bare	personeel	 is	 te	beperkt	voor	opvolgingsaudits.	Voorts	ontbreken	instrumenten	voor	
de	opvolging:	er	zijn	geen	vergelijkingen	tussen	ziekenhuizen	van	het	soort	vastgestelde	
fouten	of	een	analyse	hoe	de	kwaliteit	varieert	over	de	verschillende	jaren	enz.

De	meeste	audits	gebeuren	at random,	waarbij	een	ziekenhuis	niet	specifiek	wordt	uitge-
kozen	wegens	het	afwijken	van	bepaalde	parameters.	Ook	de	50	te	onderzoeken	dossiers	
(gangbare	omvang	van	de	steekproef)	worden	in	het	ziekenhuis	at	random	geselecteerd.	
Die	selectie	wordt	overigens	twee	dagen	op	voorhand	aan	het	ziekenhuis	gemeld.	Die	werk-
wijze	is	door	de	regelgeving	opgelegd	om	te	verzekeren	dat	alle	documenten	tijdens	de	audit	
onmiddellijk	beschikbaar	zijn	maar	creëert	wel	het	risico	dat	dossiers	voor	de	audit	kunnen	
worden	aangepast.	Bij	audits	die	op	een	bepaald	thema	gericht	zijn	(bv.	over	het	aanwezig	
zijn	van	de	diagnostiek	bij	opname)	worden	de	ziekenhuizen	wel	geselecteerd	op	basis	van	
parameters.

De	regelgeving	legt	een	minimum	op	van	een	jaarlijkse	controle	per	ziekenhuis.	Dat	streef-
doel	wordt	de	meeste	jaren	niet	gehaald	(tabel	5).	De	FOD	wijt	dit	aan	een	tekort	aan	man-
kracht	 en	 aan	 nieuwe,	 bijkomende	 taken.	 Een	 audit	 neemt	 gemiddeld	 zes	mandagen	 in	
beslag.	Er	is	geen	specialisatie,	maar	wel	een	scheiding	volgens	taalrol.	De	FOD	beschikt	in	
2016	over	zes	VTE	artsen-auditeurs,	waarvan	1,5	VTE	tijdelijk	toegewezen	zijn	aan	andere	
taken.	Vragen	naar	meer	personeel	werden	niet	beantwoord.	De	FOD	meent	dat	aanwer-
ving	hoe	dan	ook	moeilijk	is	omdat	de	loonvoorwaarden,	ook	binnen	de	overheid,	b.v.	ten	
opzichte	van	het	Riziv,	niet	competitief	zijn.

Tabel 5 –  Aantal MG-MZG audits

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

At random 105 22 14 72 0 0

Gericht 17 86 13 37 98 0

Totaal 122 108 27 109 98 0

Bron: FOD VVVL

Het	lage	aantal	audits	in	2012	is	volgens	de	FOD	te	verklaren	door	een	combinatie	van	IT-
problemen,	een	vernieuwde	controlemethode	en	de	onbeschikbaarheid	van	verschillende	
medewerkers.

Tijdens	het	overgangsjaar	2015	en	in	de	eerste	helft	van	2016	(ICD-9-CM	naar	ICD-10-BE)	
werden	geen	audits	uitgevoerd	en	werd	de	vrijgemaakte	mankracht	gebruikt	voor	de	on-
dersteuning	van	de	overstap.	Einde	2016	zouden	de	MZG	registratieverantwoordelijken	van	
alle	ziekenhuizen	worden	uitgenodigd	voor	een	interview,	waarbij	gepeild	zal	worden	naar	
het	verloop	van	de	ICD	overgang.

In	antwoord	op	de	enquête	van	het	Rekenhof	hebben	75	ziekenhuizen	de	datum	van	hun	
laatste	MG-MZG	audit	bezorgd.	Voor	de	meeste	ziekenhuizen	dateert	de	laatste	audit	van	
2014	(43)	of	2013	(24);	gemiddeld	werd	de	laatste	audit	2,5	jaar	geleden	uitgevoerd.
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De	audits	hebben	steeds	betrekking	op	afgesloten	registratiejaren.	Zo	hadden	de	meeste	
audits	uit	2014	betrekking	op	gegevens	uit	2011.	Gemiddeld	ligt	er	3,6	jaar	tussen	het	jaar	
waarin	de	audit	plaatsheeft	en	het	registratiejaar	waarop	hij	betrekking	heeft.	Dat	is	nefast	
voor	de	efficiëntie	van	de	audits.	Bij	de	audit	moeten	de	auditeurs	immers	de	coderingsin-
structies	van	het	registratiejaar	hanteren,	die	sindsdien	kunnen	veranderd	zijn.	Aanbeve-
lingen	voor	een	betere	codering	kunnen	pas	effect	hebben	in	de	toekomst:	door	het	verschil	
tussen	auditjaar	en	registratiejaar	zal	de	mogelijke	verbetering	hoe	dan	ook	pas	drie	of	vier	
registratiejaren	later	optreden.	“Historische”	vaststellingen	zijn	uiteraard	minder	relevant	
voor	het	ziekenhuis	dan	het	vaststellen	van	recente	fouten.	Dat	verklaart	mogelijk	waarom	
slechts	54	%	van	de	ziekenhuizen	verklaart	hun	coderingswijze	te	hebben	aangepast	ten	
gevolge	van	de	uitgevoerde	audits.

De	FOD	wil	op	termijn	overstappen	naar	statistische	audits,	waarbij	hij	op	basis	van	vast-
gestelde	afwijkingen	op	de	gebruikelijke	codeermethodes	schriftelijke	vragenlijsten	aan	de	
betrokken	ziekenhuizen	stuurt.	Op	basis	van	de	antwoorden	zal	hij	dan	beslissen	of	een	
controle	ter	plaatse	nog	nodig	is.	Deze	gerichte	auditmethode	is	efficiënter	dan	de	huidige,	
die	grotendeels	 at	 random	 is.	Ze	zal	ook	een	 stevigere	basis	 vormen	voor	 een	mogelijke	
globale	rapportering	over	de	kwaliteit	van	de	registratie.	Het	Rekenhof	merkt	op	dat	een	
dergelijke	auditmethode	al	werd	aangekondigd	in	2006.

3.5.3.2 VG-MZG
Ook	wat	de	verpleegkundige	gegevens	betreft,	is	het	streefdoel	van	één	jaarlijkse	controle	
per	ziekenhuis	niet	haalbaar	wegens	een	gebrek	aan	personeel	 (tabel	6).	Het	aantal	ver-
pleegkundige	auditeurs	daalde	in	2011	van	vijf	naar	drie.	Wegens	pensioneringen	en	lang-
durige	afwezigheden	was	in	2012	en	2015	maar	één	auditeur	beschikbaar.	Een	audit	neemt	
gemiddeld	vier	à	vijf	mandagen	in	beslag.

Tabel 6 –  Aantal VG-MZG audit

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exploratief of informatief 35 0 0 13 56 7

Specifiek 2 7 0 5 0 0

Totaal 37 7 0 18 56 7

Bron: FOD VVVL

55	ziekenhuizen	hebben	aan	het	Rekenhof	de	datum	van	hun	laatste	VG-MZG	audit	mee-
gedeeld.	Gemiddeld	werd	de	laatste	audit	in	hun	ziekenhuis	drie	jaar	geleden	uitgevoerd.	
Zoals	voor	de	MG-MZG	audits	heeft	een	audit	steeds	betrekking	op	een	registratiejaar	uit	
het	verleden:	gemiddeld	was	er	drie	jaar	verschil	tussen	auditjaar	en	registratiejaar.

Tot	in	2016	werden	de	ziekenhuizen	voor	de	audits	at random	uitgekozen.	Soms	werd	met	
een	vragenlijst	gewerkt	(zonder	selectie	van	dossiers),	soms	met	een	toevallig	aantal	uitge-
kozen	dossiers	op	basis	van	bepaalde	criteria.	In	2011	werden	voor	een	speciale	audit	zieken-
huizen	geselecteerd	aan	de	hand	van	knipperlichten.

In	2016	schakelde	de	FOD	voor	de	VG-MZG	over	naar	een	statistische	auditmethode	waar-
mee	audits	op	afstand	kunnen	worden	uitgevoerd.	Eind	juni	2016	was	een	eerste	schriftelij-
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ke	enquête	uitgevoerd	en	verwerkte	de	FOD	de	antwoorden.	De	efficiëntie	van	deze	nieuwe	
methode	moet	nog	worden	geobjectiveerd.

3.6 Administratieve vereenvoudiging

3.6.1 Opmerkingen van de ziekenhuizen
In	de	enquête	van	het	Rekenhof	benadrukken	de	ziekenhuizen	dat	er	veel	ruimte	is	tot	ver-
eenvoudiging	van	de	registraties.	Zo	overlappen	de	MZG	volgens	de	ziekenhuizen	onnodig	
met	de	gegevens	voor	het	kankerregister	(22	respondenten),	met	de	indicatoren	voor	de	Fe-
derale	Raad	voor	de	Kwaliteit	van	de	Verpleegkundige	Activiteit	(10	respondenten),	met	de	
registers	voor	implantaten	en	protheses	(12	respondenten),	met	registraties	over	geboorte	
en	perinatale	epidemiologie	(9	respondenten).	Daarnaast	is	er	overlap	tussen	MPG	en	de	
registratie	van	de	behandeling	van	verslavingen,	TDI	(9	respondenten).

Voorts	overlappen	de	vier	registraties	die	deze	audit	onderzoekt	ook	onderling.	Ongeveer	
de	helft	van	de	ziekenhuizen	met	een	psychiatrische	afdeling	die	de	enquête	beantwoor-
den,	verkiest	een	integratie	van	MPG	in	MZG.	Verder	vermelden	21	ziekenhuizen	de	grote	
overlap	tussen	UREG	en	MZG,	en	wijzen	13	respondenten	op	de	overlap	met	MUGREG.	Ze	
pleiten	ervoor	alle	gegevens	over	spoed	te	verzamelen	in	één	geïntegreerde	registratie	en	de	
overbodige	gegevens	te	schrappen.

Volgens	de	ziekenhuizen	zijn	veel	MZG	overbodig.	Veel	voorkomende	 thema’s	zijn	de	 te	
zware	registratie	voor	daghospitalisaties	en	voor	de	spoedafdeling,	de	onnodige	opsplitsing	
in	deelverblijven	of	specialismen	en	de	overdaad	aan	personeelsgegevens.	MPG	mag	voor	
achttien	ziekenhuizen	zelfs	afgeschaft	worden.	Ook	voor	UREG	zijn	sommige	registratie-
items	te	gedetailleerd	(12	respondenten	op	86	vermelden	dit	expliciet),	zodat	de	toegevoeg-
de	waarde	voor	een	nationaal	monitoringssysteem	niet	duidelijk	is	(de	hoogte	van	een	val	
geeft	bijvoorbeeld	weinig	informatie	over	de	opgelopen	letsels).

Een	aantal	ziekenhuizen	meent	dat	uitgebreider	overleg	nodig	 is	voordat	een	nieuwe	re-
gistratie	wordt	 ingevoerd	of	een	bestaande	wordt	uitgebreid.	Bij	de	ontwikkeling	van	de	
UREG-registratie	was	het	volgens	de	ziekenhuizen	bijvoorbeeld	wenselijk	geweest	de	haal-
baarheid	en	de	relevantie	af	te	toetsen	aan	de	inzichten	van	de	beroeps-	en	wetenschap-
pelijke	verenigingen.	Dat	 is	volgens	hen	weinig	of	niet	gebeurd,	waardoor	pas	nadien	de	
zinloosheid	van	verschillende	items	duidelijk	geworden	is.

Nog	volgens	de	ziekenhuizen	verhoogde	de	overgang	naar	nieuwe,	meer	verfijnde	codifica-
tiesystemen	de	registratielast	aanzienlijk.

Bij	MG-MZG	wezen	33	van	de	95	ziekenhuizen	op	de	hogere	complexiteit	van	ICD-10-BE.	Ze	
verwezen	meer	bepaald	naar	volgende	knelpunten:

• Er	is	bij	de	medewerkers	meer	kennis	en	inzicht	nodig	in	anatomie,	pathologie	en	ingre-
pen,	en	ze	moeten	veel	investeren	in	opleiding	(68	respondenten).	Als	personeel	door	
ziekte,	ontslag	of	pensioen	wegvalt,	duurt	het	door	de	complexiteit	soms	tot	een	jaar	om	
nieuwe	krachten	op	te	leiden	(18	respondenten)

• De	codeerproductiviteit	daalt,	niet	alleen	in	het	begin	omdat	men	de	codes	nog	niet	van	
buiten	kent,	maar	ook	op	langere	termijn	door	de	verhoging	van	het	aantal	karakters	en	
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codes	(24	respondenten	melden	een	verlenging	van	de	coderingstijd	van	10	%	tot	100	%	
en	meer27).	Iets	meer	dan	de	helft	van	de	ziekenhuizen	werft	bijkomend	personeel	aan	
voor	de	invoering	van	ICD-10-BE	(51	respondenten,	gemiddeld	1,5	VTE).	Tegelijk	trach-
ten	de	ziekenhuizen	het	productiviteitsverlies	op	te	vangen	door	de	organisatie	te	verbe-
teren,	onder	meer	via	sensibilisering	van	de	artsen,	kwaliteitscontrole,	benchmarking,	
testregistraties	en	samenwerking	met	andere	ziekenhuizen	(50	respondenten).

• 15	ziekenhuizen	vermelden	softwareproblemen.

Eerder	onderzoek	wees	op	dezelfde	knelpunten28.

Ook	bij	de	invoering	van	de	huidige	VG-MZG	is	de	administratieve	last	sterk	verzwaard,	on-
der	meer	doordat	het	aantal	items	steeg	van	23	naar	78.	Ondanks	de	sterke	betrokkenheid	
van	de	sector	bij	de	invoering,	vindt	momenteel	twee	derde	van	de	respondenten	dat	VG-
MZG	sterk	vereenvoudigd	moet	worden.	Daarnaast	is	zestig	procent	van	de	ziekenhuizen	
te	vinden	voor	een	permanente	registratie	van	VG-MZG,	zodat	die	beter	aansluit	bij	MG-
MZG	(in	plaats	van	vier	periodes	van	vijftien	dagen	per	jaar),	maar	enkel	onder	bepaalde	
voorwaarden	zoals	vereenvoudiging,	automatisering	via	het	EPD,	effectief	gebruik	door	de	
overheid	en	betere	mogelijkheden	voor	intern	gebruik.

De	FOD	erkent	dat	er	overlapping	is	tussen	de	verschillende	registraties.	Het	wegwerken	er-
van	zal	de	komende	jaren	een	belangrijk	actiepunt	blijven	in	zijn	werkplan	administratieve	
vereenvoudiging.	De	FOD	onderstreept	ook	dat	hij	steeds	de	sector	probeert	te	betrekken	
bij	de	ontwikkeling	van	nieuwe	registraties	zoals	UREG.

3.6.2 Acties van de administratie
In	het	kader	van	de	hervorming	van	de	ziekenhuisfinanciering	maakte	de	minister	van	So-
ciale	Zaken	en	Volksgezondheid	in	2015	een	werkplan	‘administratieve	vereenvoudiging’	op,	
met	als	belangrijk	werkpunt	de	vereenvoudiging	van	de	verplichte	registraties29.	Zowel	de	
FOD	als	de	sector	werden	daarover	bevraagd	door	de	beleidscel.	Op	basis	van	de	antwoor-
den	formuleerde	de	beleidscel	concrete	voorstellen	tot	vereenvoudiging	en	legde	die	voor	
aan	de	experts	van	de	FOD	en	aan	de	overleggroep	Ziekenhuisfinanciering30.	Dat	leidde	in	
februari	2016	tot	een	lijst	van	quick	wins31,	waarvan	de	impact	al	in	2016	voelbaar	moet	zijn.	
Om	de	invoering	te	versnellen	zal	de	vereenvoudiging	soms	eerst	doorgevoerd	worden	per	
omzendbrief	en	zal	de	regelgeving	pas	later	aangepast	worden.	De	voorstellen	die	minder	
snel	kunnen	worden	gerealiseerd,	worden	gebundeld	in	een	tweede	fase.

Voor	MZG	werden	drie	soorten	quick	wins	geselecteerd:

• Een	aantal	dubbel	geregistreerde	gegevens	wordt	geschrapt	in	MZG,	o.m.	de	doodsoor-
zaak	(wordt	al	geregistreerd	bij	de	FOD	Economie),	de	RIZIV-codes	voor	heel	wat	ingre-
pen	en	onderzoeken	(worden	al	geregistreerd	voor	 facturatie	en	RIZIV-rapportering).	

27 Zie ook bevraging ‘overgang ICD-10-BE’ van Icuro – zorgnet van oktober 2015 van 44 ziekenhuizen.
28 RAND, The cost and Benefits of Moving tot he ICD-10 Code Sets, maart 2004, 85 p.
29 Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Plan van aanpak hervorming ziekenhuisfinanciering, 28 april 2015
30 Opgericht in 2015, onder leiding van de beleidscel en met vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, van de artsen 

en van de ziekenfondsen.
31 Beleidscel van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Plan van aanpak hervorming ziekenhuisfinancie-

ring – Administratieve vereenvoudiging, 14 februari 2016.
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Analoog	wordt	een	aantal	MZG-gegevens	geschrapt	in	de	boekhoudkundige	rapporte-
ring	FINHOSTA.

• De	relevantie	van	een	aantal	minder	gebruikte	gegevens	wordt	onderzocht	(bv.	de	mate	
waarin	men	zeker	is	van	een	diagnose,	de	fictieve	opsplitsing	tussen	de	verpleegeenhe-
den	operatiekwartier	en	recovery).

• De	 in	 te	 vullen	waarden	worden	voor	 sommige	codes	vereenvoudigd	 (bv.	bij	de	 code	
diagnose	aanwezig	bij	opname).

De	FOD	stipt	de	volgende	redenen	aan	waarom	bepaalde	registraties	niet	worden	samenge-
smolten,	zoals	de	ziekenhuizen	aan	het	Rekenhof	hadden	gesuggereerd:

• Sommige	gegevens	moeten	zeer	snel	aangeleverd	worden:	UREG-data	moeten	 in	real	
time	aangeleverd	worden	om	bruikbaar	te	zijn	voor	het	opzetten	van	een	crisisalarm,	
dat	is	niet	mogelijk	voor	MUGREG	en	MZG.

• De	gegevens	komen	uit	een	andere	bron,	bijvoorbeeld	het	kankerregister:	deze	gegevens	
komen	niet	 uit	 het	 ontslagdossier	 en	 volgen	 een	 licht	 afwijkende	 indeling	 en	 andere	
codeerregels	dan	MZG.

• De	 gegevens	 hebben	 een	 verschillend	 toepassingsgebied:	 RIZIV-registraties	 kunnen	
deels	hergebruikt	worden	in	MZG,	maar	bestaan	niet	voor	niet-residenten.	MUG-gege-
vens	zijn	prehospitaalgegevens,	UREG	en	MZG	slaan	op	een	hospitaalopname.	MPG	is	
ook	verplicht	voor	psychiatrische	ziekenhuizen	die	geen	MZG	moeten	registreren.

• Nieuwe	registraties	worden	afzonderlijk	gehouden	tot	het	blijvende	karakter	ervan	vast-
staat.	In	het	verleden	leidde	het	toevoegen	van	tijdelijke,	extra	velden	in	bestaande	regis-
traties	tot	buitenproportioneel	veel	aanpassingswerk	en	vertraging.	In	2009	zorgde	de	
bijkomende	codes	voor	de	A/H1N1-griep	bijvoorbeeld	voor	last	minute	aanpassingswerk	
en	bijgevolg	voor	extra	vertraging	in	de	aanlevering	van	MZG	door	de	ziekenhuizen.	Na	
twee	jaar	werden	die	velden	alweer	geschrapt.

De	FOD	onderzoekt	verder,	bovenop	de	quick-wins,	een	aantal	ideeën	om	overtollige	regis-
traties	te	vermijden.	Zo	wordt	eraan	gedacht	de	volledig	psychiatrische	verblijven	of	gege-
vens	over	de	spoeddienst	uit	de	MZG	te	schrappen.	Het	kankerregister	zal	bovendien	een	
aanvraag	doen	bij	de	Privacycommissie	om	de	MZG-gegevens	aan	zijn	eigen	gegevens	te	
koppelen	(om	dus	geen	tweemaal	hetzelfde	bij	de	ziekenhuizen	te	moeten	opvragen).

Voor	de	MPG	is	de	overheid	zich	al	langer	bewust	van	de	tekortkomingen.	Op	vraag	van	de	
minister	van	Volksgezondheid	formuleerde	de	NRZV	al	in	2012	de	principes	voor	een	ver-
nieuwing	en	een	vereenvoudiging	van	de	huidige	MPG-registratie32.	De	principes	houden	
rekening	met	kwaliteitsvoorwaarden	voor	registraties,	zoals	eenmalige	registratie,	mini-
male	 registratielast,	uniforme	 registratie	over	 alle	 voorzieningen,	maximale	afstemming	
met	internationale	registraties	enz.	De	basisprincipes	werden	door	de	permanente	werk-
groep	Psychiatrie	van	de	NRZV	meer	in	detail	uitgewerkt33.	De	registratieplicht	zal	naast	de	
ziekenhuisdiensten,	de	initiatieven	van	beschut	wonen	en	de	psychiatrische	verzorgings-

32 NRZV, Aanzet tot een vernieuwde minimale registratie in de GGZ-voorzieningen, 8 november 2012, 5p.
33 NRZV, Advies van de permanente werkgroep psychiatrie met betrekking tot een gemeenschappelijke registratie in de 

geestelijke gezondheidszorg, 12 december 2013, 96p. en NRZV, Gezamenlijk advies van de afdelingen “programmatie 
en erkenning”, “financiering” en “de permanente werkgroep psychiatrie” inzake een prospectief en programma-geori-
enteerd financieringssysteem, 9 juli 2015, 29p.
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tehuizen	uitgebreid	worden	naar	revalidatiecentra,	centra	geestelijke	gezondheidszorg	en	
ambulante	mobiele	equipes.	Een	aantal	van	deze	instellingen	valt	sinds	de	laatste	staatsher-
vorming	onder	de	bevoegdheid	van	de	deelstaten.	Daarom	werd	in	februari	2016	een	proto-
col	ondertekend	met	de	deelstaten	waarin	de	basisprincipes	voor	MPG	werden	vastgelegd.	
Iedere	deelstaat	is	verantwoordelijke	voor	de	verdere	uitrol	voor	de	instellingen	binnen	zijn	
bevoegdheid.	De	FOD	werkt	aan	een	koninklijk	besluit	voor	de	federale	instellingen.

3.6.3 Only-onceprincipe
Met	de	invoering	van	het	EPD	wordt	het	mogelijk	een	gegeven	één	keer	te	registreren	en	au-
tomatisch	door	te	sturen	naar	verschillende	registraties.	Basisvoorwaarde	daarbij	is	het	in-
voeren	van	het	rijksregisternummer,	in	een	gecodeerde	vorm,	als	uniek	patiëntennummer	
voor	alle	registraties.	Ook	wanneer	die	voorwaarde	vervuld	is	blijft	het	only-onceprincipe,	
waarbij	elk	gegeven	maar	één	keer	opgevraagd	wordt,	echter	cruciaal.	Het	maken	en	be-
heren	van	de	links	van	een	gegeven	naar	de	verschillende	registraties	zou	de	ICT-werklast	
in	 de	 ziekenhuizen	 immers	 verhogen.	 Bovendien	moet	worden	nagedacht	 over	 de,	 vaak	
kleine,	afwijkingen	in	definities	of	nuanceringen	van	eenzelfde	begrip	in	de	verschillende	
registraties:	zijn	de	verschillen	noodzakelijk,	bijvoorbeeld	door	het	gebruik	voor	verschil-
lenden	doeleinden,	en	weegt	het	nut	op	tegen	de	extra	registratielast?	Ook	het	gebruik	van	
verschillende	classificatiesystemen	naast	elkaar	vormt	momenteel	nog	een	hinderpaal	voor	
vereenvoudiging	(bijvoorbeeld	ICD-9-CM	in	MPG	en	MUGREG,	ICD-10-BE	in	MZG,	SNO-
MED	CT	in	UREG).	Een	stroomlijning	is	primordiaal	om	het	aantal	te	registreren	items	zo-
veel	mogelijk	te	beperken	en	de	coherentie	tussen	de	verschillende	registraties	te	verhogen.
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Hoofdstuk 4

Kwaliteit van de registraties
4.1 Tijdigheid

4.1.1 MZG
De	ziekenhuizen	moeten	de	MZG	van	het	eerste	semester	tegen	30	november	en	die	van	
het	tweede	semester	tegen	31	mei	aan	de	FOD	VVVL	bezorgen.	De	gemiddelde	vertraging	
bedroeg	voor	de	periode	2008	tot	2013	23	maanden.	De	vertraging	werd	zowel	veroorzaakt	
door	de	FOD	zelf	als	door	de	ziekenhuizen.

Bij	de	start	van	de	nieuwe	MZG-registratie	in	2008	liep	de	dienst	Datamanagement	heel	wat	
achterstand	op	door	 technische	problemen.	Daarom	werd	systematisch	de	deadline	ver-
lengd.	Dit	startte	in	2008	met	een	verlenging	met	twee	jaar,	die	langzaam	werd	afgebouwd	
tegen	de	aanlevering	van	MZG	2013/2e	semester.

Ook	doordat	de	FOD	de	registratie	wijzigde,	ontstond	vertraging	bij	de	ziekenhuizen,	bij-
voorbeeld	door	het	toevoegen	van	verplichte	nieuwe	modules	in	MZG,	de	soms	laattijdige	
communicatie	hierover	en	door	de	overgang	naar	ICD-10-BE.

Tabel	7	toont	aan	dat	zelfs	met	het	verleende	uitstel	de	ziekenhuizen	er	de	voorbije	jaren	
niet	in	slaagden	de	gegevens	tijdig	te	bezorgen.	Zowel	kleine	als	grote	ziekenhuizen	(qua	
erkende	bedden)	hebben	problemen	met	de	tijdigheid.	Negen	maanden	na	de	deadline	zijn	
meer	dan	90	%	van	de	ziekenhuizen	in	orde	met	hun	registraties.

Tabel 7: –  Percentage instellingen dat de MZG heeft doorgegeven, ten opzichte van de deadline 
(stand op 1 juni 2016)

MZG Aantal  
instellingen tijdig na deadline

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden

2010.1 131 93 % 96 % 100 %

2010.2 129 86 % 96 % 98 % 100 %

2011.1 128 83 % 88 % 96 % 99 %

2011.2 128 60 % 81 % 91 % 97 % 99 %

2012.1 128 39 % 77 % 90 % 96 % 96 %

2012.2 128 41 % 78 % 92 % 96 % 96 %

2013.1 127 11 % 61 % 80 % 90 % 92 %

2013.2 126 23 % 67 % 78 % 90 % 91 %

2014.1 124 20 %  63 % 81 %  93 % 94 %

2014.2 118 26 %  74 % 90 %  94 % 98 %

2015.1 116  27 %  85 % 93 %

2015.2 116  50 %

Bron: FOD VVVL
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De	ziekenhuizen	verklaren	de	vertraging	door	codeerachterstand	door	het	wegvallen	van	
personeel	(ziekte,	pensionering…)	gecombineerd	met	de	lange	duur	om	een	vervanger	in	te	
werken	en	door	problemen	met	ICT/	EPD.

De	FOD	kan	het	jaar	slechts	afsluiten	als	alle	ziekenhuizen	hun	registraties	hebben	inge-
diend.	De	FOD	moet	daardoor	verouderde	gegevens	gebruiken	voor	de	financiering	of	voor	
beleidsondersteuning	 en	wetenschappelijk	onderzoek.	Dat	 is	demotiverend	voor	 zieken-
huizen	die	wel	tijdig	registeren.

4.1.2 MPG
De	MPG	worden	continu	geregistreerd	en	moeten	aan	de	minister	worden	bezorgd	uiterlijk	
drie	maanden	na	het	 einde	 van	de	 registratieperiode:	 het	 eerste	 semester	 tegen	 30	 sep-
tember	en	het	tweede	semester	tegen	31	maart.	Ook	de	MPG	gegevens	worden	vaak	te	laat	
doorgegeven	(geen	concrete	statistische	gegevens	beschikbaar).

Bij	 de	 FOD	 zorgden	 vooral	 technische	 tekortkomingen	 (verouderde	 software	 ATOUM,	
moeilijkheden	bij	het	doorsturen	via	Portahealth)	voor	vertraging.

De	 laatste	 jaren	 is	 er	 een	 constante:	ongeveer	40	%	van	de	ziekenhuizen	 respecteert	de	
deadline	en	drie	maanden	na	de	deadline	heeft	ongeveer	70	%	de	MPG	aangeleverd.	Twee	
jaar	na	de	deadline	zijn	er	echter	nog	altijd	enkele	ontbrekende	instellingen	(tabel	8).

Tabel 8 –  Percentage instellingen dat de MPG heeft doorgegeven, ten opzichte van de deadline 
(stand op 1 juni 2016).

MPG Aantal  
instellingen tijdig 3 maanden  

te laat
12 maanden 

te laat
Nog niet  

overgezonden

2011.1 262 10 % 36 % 90 % 1

2011.2 261 19 % 61 % 94 % 1

2012.1 260 27 % 70 % 92 % 2

2012.2 260 42 % 71 % 95 % 2

2013.1 258 35 % 66 % 87 % 4

2013.2 259 48 % 71 % 93 % 4

2014.1 256 38 % 70 % 88 % 6

2014.2 257 40 % 70 % 94 % 8

2015.1 256 41 % 70 % 33

2015.2 258 53 % 36

Bron: FOD VVVL

Ook	hier	hebben	de	ziekenhuizen	codeerachterstand	door	het	wegvallen	van	personeel	en	
de	lange	inwerkperiode	van	een	vervanger.	Ook	fusies	tussen	ziekenhuizen	vertragen	blijk-
baar	het	proces.

4.1.3 MUGREG
De	MUGREG	gebeurt	dagelijks	en	wordt	definitief	bezorgd	aan	de	FOD	zeven	dagen	na	de	
interventie.
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De	MUG-functies	respecteren	niet	altijd	die	termijn.	Ook	hier	zorgt	de	oude	webapplicatie	
voor	vertraging.	Als	de	verzending	door	zware	fouten	worden	geblokkeerd,	sturen	de	co-
deerders	de	fiches	terug	naar	de	spoedgevallendienst	voor	controle.	De	termijn	van	zeven	
dagen	voor	het	doorsturen	wordt	dan	nipt.

4.1.4 UREG
De	UREG	gebeurt	in	real	time	via	e-health.	Nog	niet	alle	instellingen	zijn	met	de	registratie	
gestart,	al	hebben	velen	al	de	nodige	voorbereidingen	getroffen.	Andere	proberen	zich	te	
organiseren	om	aan	de	verplichtingen	 te	voldoen.	De	FOD	volgt	op	welke	ziekenhuizen	
niet	van	start	zijn	gegaan	en	contacteert	hen.	Daaruit	blijkt	dat	ongeveer	80	%	van	de	zie-
kenhuizen	al	data	doorstuurt,	maar	de	FOD	moet	dit	nog	verder	onderzoeken.	35	van	de	
86	ziekenhuizen	vermelden	de	hoge	werkdruk	en	het	personeelstekort	als	oorzaak	van	de	
laattijdige	toepassing	van	het	systeem.

4.2 Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid

De	overheid	streeft	ernaar	kwaliteitsvolle	data	te	verzamelen.	Alleen	nauwkeurige	en	be-
trouwbare	data	kunnen	worden	gebruikt	voor	het	gezondheidsbeleid	en	de	financiering.	
Daarvoor	werden	echter	 geen	becijferde	 streefdoelen	vastgelegd.	Er	wordt	ook	niet	over	
gerapporteerd.	Evenmin	werden	indicatoren	bepaald	waarmee	de	nauwkeuringheid	en	be-
trouwbaarheid	kan	worden	gemeten.	De	overheid	werkt	noodgedwongen	met	de	data	die	
ze	ontvangt	en	probeert	via	verschillende	initatieven	de	nauwkeurigheid	en	betrouwbaar-
heid	ervan	geleidelijk	te	verbeteren.	Overeenkomstig	de	managementplannen	van	de	FOD	
steunt	de	overheid	daarvoor	op	audits,	de	permanente	verfijning	en	actualisering	van	de	
codeerinstructies,	de	feedbacktabellen	die	verstrekt	worden	aan	de	ziekenhuizen	en	ten-
slotte	de	uitvoering	van	ad-hocstudies.

Uit	de	enquête	van	het	Rekenhof	bij	de	ziekenhuizen	kwamen	de	volgende	aandachtspun-
ten	over	nauwkeurigheid	en	betrouwbaarheid	naar	voren.

4.2.1 Aandachtspunten voor de ziekenhuizen

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de brongegevens
De	nauwkeurigheid	en	betrouwbaarheid	van	de	registratie	hangt	uiteraard	af	van	de	kwa-
liteit	van	de	brongegevens:	het	patiëntendossier.	Het	patiëntendossier	bestaat	uit	het	me-
disch	 en	 verpleegkundig	 dossier	 en	 bevat	 o.a.	 de	 voorlopige	 en	 definitieve	 diagnose,	 de	
uitslagen	van	onderzoeken,	de	uitgevoerde	behandelingen	en	het	ontslagverslag.	Vooral	dat	
laatste	is	voor	de	MG-MZG-codeerder	vaak	een	belangrijke	informatiebron.

Hoe	vollediger	en	betrouwbaarder	het	patiëntendossier,	des	te	minder	opzoekingswerk	en	
mogelijke	interpretatieproblemen	voor	de	codeerder.	De	minimale	inhoud	van	het	patiën-
tendossier	is	summier	reglementair	vastgelegd34.	De	hoofdgeneesheer	van	het	ziekenhuis	is	
verantwoordelijk	voor	de	kwaliteit	van	de	medische	dossiers,	de	verpleegkundig	directeur	

34 Koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waaraan het me-
disch dossier, bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet vol-
doen.
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voor	de	kwaliteit	 van	de	 verpleegkundige	 registraties.	Hun	werkelijke	betrokkenheid	 en	
hun	vaardigheden	inzake	projectbeheer	zijn	cruciaal	voor	een	kwaliteitsvolle	registratie.

In	de	antwoorden	op	de	enquête	 schuiven	de	ziekenhuizen	de	kwaliteit	 van	het	patiën-
tendossier	het	meest	naar	voren	als	aandachtspunt	voor	de	nauwkeurigheid	en	betrouw-
baarheid	van	de	MG-MZG	registratie	(28/95).	De	kwaliteit	hangt	in	grote	mate	af	van	de	
werkmethodes	van	de	behandelende	artsen	die	soms	onvoldoende	aandacht	hebben	voor	
het	afgeleid	gebruik	ervan	voor	registratiedoeleinden,	bv.	bij	het	opmaken	van	het	ontslag-
verslag.	23	op	de	95	ziekenhuizen	vermelden	dan	ook	het	sensibiliseren	van	de	artsen	als	
aandachtspunt	 voor	 een	betere	 registratiekwaliteit.	 Bij	 twijfelgevallen	 zullen	 codeerders	
soms	contact	nemen	met	de	behandelende	arts;	hoe	vlot	dat	verloopt,	hangt	o.a.	af	van	de	
interne	organisatie	van	het	ziekenhuis.	Idealiter	is	de	registratieverantwoordelijke	een	er-
kend	en	volwaardig	gesprekspartner	in	de	instelling.

Het	EPD	wordt	vaak	vermeld	als	oplossing	voor	nauwkeurigere	en	betrouwbaardere	bron-
gegevens	(medisch	en	verpleegkundig)	en	vervolgens	voor	een	betere	codering	in	de	ver-
schillende	registraties.

Controles binnen het ziekenhuis
De	ziekenhuizen	controleren	zelf	de	nauwkeurigheid	en	betrouwbaarheid	van	hun	registra-
ties.	Dat	kan	via	ingebouwde	softwarecontroles,	audits	en	de	dagelijkse	supervisering	door	
registratieverantwoordelijken.	Veel	hangt	af	van	het	reële	belang	dat	het	ziekenhuis	hecht	
aan	registratiekwaliteit	en	de	middelen	die	ervoor	worden	vrijgemaakt.	Er	bestaan	geen	
normen	voor	en	de	verschillen	tussen	de	ziekenhuizen	kunnen	aanzienlijk	zijn.	28/95	zie-
kenhuizen	 vermelden	hun	 interne	 controles	 als	 aandachtspunt	 inzake	 kwaliteit	 voor	 de	
MG-MZG	registratie.	Voor	de	VG-MZG	registratie	zijn	de	interne	controles	het	meest	voor-
komend	aandachtspunt	(41/95),	wat	 logisch	is	voor	een	registratie	die	vaak	gedecentrali-
seerd	wordt	uitgevoerd	in	de	verschillende	verpleegafdelingen.

Opleiding
De	MZG-registratie	 vergt	 een	doorgedreven	kennis	 van	 gedetailleerde	 codeerinstructies	
en	de	vaardigheid	om	klinisch	te	kunnen	redeneren.	Algemeen	wordt	erkend	dat	een	co-
deerder	een	jaar	inwerking	nodig	heeft	alvorens	operationeel	te	zijn.	15	op	95	ziekenhuizen	
vermelden	 opleiding	 als	 aandachtspunt	 voor	 de	MG-MZG-registratie	 en	 13	 voor	 de	 VG-
MZG-registratie.	De	deelname	aan	de	opleidingsinitiatieven	van	de	FOD	is	vrijwillig.	Er	
bestaan	geen	door	de	overheid	gecertificeerde	codeeropleidingen.	Wel	kon	via	e-learning	
een	AHIMA-certificaat	(American Hospital Information Management Association)	worden	
behaald.	Sommige	ziekenhuizen	hebben	hun	krachten	gebundeld	voor	opleiding,	een	initi-
atief	dat	zou	kunnen	worden	gestimuleerd.

De	invoering	van	het	EPD	en	het	gebruik	van	tools	zoals	SNOMED	CT	zal	het	werk	van	de	
codeerder	ondersteunen	maar	nog	steeds	een	hoog	opleidingsniveau	vereisen.	De	opleiding	
zal	andere	klemtonen	moeten	bevatten:	minder	codes	van	buiten	leren,	meer	nadruk	op	
het	klinisch	redeneren	en	het	maken	van	codeerkeuzes,	die	zullen	blijven	bestaan	bij	de	
semiautomatische	extractie	van	gegevens.
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Werkdruk
Wie	bezig	is	met	metingen,	is	niet	bezig	met	zorg.	De	meer	gecentraliseerde	registraties,	
zoals	MG-MZG,	worden	merendeels	uitgevoerd	door	specifiek	daarvoor	aangestelde	mede-
werkers,	maar	bij	de	gedecentraliseerde	registraties,	die	de	zorgverleners	vaak	zelf	moeten	
doen,	zoals	de	VG-MZG	en	UREG,	komt	de	klacht	van	de	werkdruk	en	de	prioriteit	voor	de	
zorg	vaak	terug.	Ook	voor	de	werkdruk	wordt	veel	hoop	gesteld	in	het	elektronisch	patiën-
tendossier	en	een	mogelijke	grotendeels	automatische	extractie.

Benchmark / feedbacktabellen
De	vergelijking	met	andere	ziekenhuizen	via	benchmarks	kan	–	indien	met	beroepsethiek	
uitgevoerd	en	niet	met	het	oog	op	het	opsmukken	van	data	–	de	kwaliteit	van	de	registra-
tie	gunstig	beïnvloeden.	Afwijkingen	ten	opzichte	van	het	normale	codeergedrag	kunnen	
worden	ontdekt,	geanalyseerd	en	verbeterd.	Zoals	al	vermeld,	gebruiken	de	meeste	zieken-
huizen	private,	externe	benchmarkingdiensten	en	zijn	zij	bereid	daar	een	aanzienlijke	prijs	
voor	te	betalen.	De	feedbacktabellen	van	de	FOD	worden	ook	gehanteerd	maar	zijn	laat-
tijdig	en	daardoor	vaak	enkel	nuttig	voor	a	posteriori	controles.

4.2.2 Aandachtspunten voor de FOD VVVL

Externe controles van de FOD
De	ingebouwde	technische	controles	bij	het	doorsturen	van	de	MZG	zijn	eerder	basiscon-
troles,	maar	ze	voorkomen	toch	grotere	onvolkomenheden	in	de	gegevens.	Het	ontbreken	
van	dergelijke	basiscontroles	in	UREG	leidt	tot	flagrante	registratiefouten	(bv.	datum	ont-
slag	komt	voor	datum	opname)	die	gemakkkelijk	hadden	kunnen	worden	voorkomen.	Bij	
de	MUGREG	ontbreekt	overigens	ook	een	controle	op	de	volledigheid:	de	FOD	weet	niet	of	
alle	opnames	geregistreerd	zijn.	Er	wordt	gewerkt	aan	een	oplossing.

De	huidige	periodieke	audits	hebben	wellicht	een	impact	op	de	kwaliteit	van	de	registra-
ties	maar	die	is	niet	becijferbaar.	Hun	leereffect	op	de	ziekenhuizen	hangt	onder	meer	af	
van	de	mate	waarin	de	ziekenhuizen	de	opgemerkte	problemen	al	dan	niet	als	terecht	be-
schouwen.	De	FOD	gebruikt	de	audits	ook	als	informatiebron	over	codeerproblemen.	Op	
basis	daarvan	werkt	hij	de	codeerinstructies	periodiek	bij,	wat	de	kwaliteit	ten	goede	komt.	
De	aangekondigde	statistische	audits	bieden,	als	ze	effectief	zullen	worden	ingevoerd,	een	
vooruitzicht	op	een	grotere	kwaliteitsimpact.

Onduidelijkheid van codeerinstructies, conceptuele problemen
Elke	registratie,	codering	en	groepering	is	een	vereenvoudiging	van	de	realiteit.	De	FOD	
ijvert	ervoor	zo	volledig	mogelijke	codeerinstructies	op	 te	maken	en	die	periodiek	bij	 te	
werken.	Dat	heeft	dan	weer	tot	gevolg	dat	de	instructies	best	complex	kunnen	worden	en	de	
codeerders	de	geregelde	wijzigingen	moeten	kunnen	bijhouden	(wijzigingen	worden	overi-
gens	niet	steeds	ruim	op	voorhand	meegedeeld).	De	FOD	poogt	ook	een	antwoord	te	bieden	
op	codeervragen,	zowel	via	antwoorden	op	individuele	vragen	als	door	het	groeperen	van	
vragen	in	FAQ’s.

Hoe	volledig	instructies	ook	pogen	te	zijn,	toch	zal	eenzelfde	dossier	soms	aanleiding	kun-
nen	geven	tot	verschillende	interpretaties.	Tijdens	een	MG-MZG	audit	kan	het	gebeuren	dat	
de	codeerexpert	van	het	ziekenhuis	en	de	expert	van	de	FOD	van	mening	blijven	verschil-
len,	op	basis	van	dezelfde	data.	De	keuze	aan	codes	beantwoordt	soms	niet	volledig	aan	de	
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behoeften	(te	veel	keuze,	niet	de	keuzes	waarover	men	zou	willen	beschikken,	een	verplicht	
veld	dat	men	soms	tijdelijk	blanco	wil	laten	omdat	men	de	info	nog	niet	heeft…).	De	aange-
boden	keuzes	worden	door	verschillende	ziekenhuizen	vermeld	bij	de	VG-MZG	registratie	
(9/95),	UREG	(7/95)	en	in	mindere	mate	de	MUGREG	(3/95).	Als	er	voldoende	communica-
tie	is	tussen	ziekenhuizen	en	overheid	(bv.	via	tevredenheidsenquêtes,	die	de	FOD	al	heeft	
uitgevoerd),	kan	er	soms	worden	gecorrigeerd.	Soms	zullen	de	problemen	zo	diep	geworteld	
zijn	in	het	concept	van	de	registratie,	dat	men	ze	alleen	kan	bijhouden	in	afwachting	van	
een	eventuele	grondige	herziening	van	de	registratie.

4.3 Continuïteit en samenhang

Om	de	registratiedata	optimaal	te	benutten	moet	er	een	continuïteit	zijn	in	de	registraties	
(bv.	voor	langlopend	onderzoek)	en	moeten	de	registraties	een	samenhangend	geheel	vor-
men.	Wijzigingen,	 bijvoorbeeld	 aan	definities,	moeten	 gedocumenteerd	 zijn	 en	 toelaten	
data	uit	het	verleden	te	converteren.

Onder	meer	op	basis	van	de	enquête	stelt	het	Rekenhof	vast	dat	de	continuïteit	en	samen-
hang	voor	de	onderzochte	registraties	niet	is	verzekerd.

In	de	enquête	geven	19	op	95	ziekenhuizen	aan	dat	de	continuïteit	wordt	bemoeilijkt	als	
de	codering	en	de	groeperingssoftware	veranderen	 (van	 ICD-9-CM	naar	 ICD-10-BE	en	
van	APR-DRG	15.0	naar	APR-DRG	28.0	en	31.0)	of	worden	geüpdatet	(update	ICD-10-BE	
versie	2014	naar	2017).	Nieuwe	versies	zijn	natuurlijk	onvermijdelijk	en	de	FOD	poogt	de	
continuïteit	te	waarborgen.	De	cel	TCG&A	van	de	FOD	gaat	na	welke	invloed	de	overgang	
naar	een	nieuwe	versie	heeft	en	bespreekt	de	resultaten	met	de	sector.	Zo	stelde	de	cel	
vast	dat	door	de	overgang	van	versie	 15	naar	28	van	de	APR-DRG	voor	30	%	van	MZG-
gegevens	2011	de	pathologiegroep	(DRG)	en	dus	de	berekening	van	de	verantwoorde	en	
gemiddelde	verblijfsduur	verandert.	Dat	zorgt	voor	een	verschil	van	een	tiental	verant-
woorde	bedden	(zie	3.3).	De	cel	zorgt	voor	de	continuïteit	door	oude	gegevens	opnieuw	te	
berekenen	met	de	nieuwe	versie.

De	continuïteit	is	niet	verzekerd	als	gegevens	(tijdelijk)	niet	geregistreerd	worden	of	slechts	
facultatief	moeten	worden	ingevuld.	Vier	ziekenhuizen	vermelden	dit	expliciet.	Zo	lag	de	
MUGREG	tussen	31	oktober	2007	en	31	maart	2008	stil	door	problemen	met	de	toepassing.	
Bepaalde	modules	bij	MPG	en	MUGREG	zijn	facultatief.

20	van	95	ziekenhuizen	vinden	dat	de	samenhang	problematisch	is	omdat	momenteel	niet	
alle	registraties	hetzelfde	coderingssysteem	gebruiken.	34	van	95	ziekenhuizen	vinden	dat	
het	gebrek	aan	uniformiteit	in	de	registraties	de	vergelijkbaarheid	hypothekeert.
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Hoofdstuk 5

Benutting van de registraties
Als	de	ziekenhuizen	ervan	overtuigd	zijn	dat	de	overheid	de	registraties	voldoende	gebruikt,	
vormt	dat	een	motivatie	om	tijdig	kwaliteitsvolle	gegevens	aan	te	leveren.	Daarnaast	is	het	
belangrijk	dat	de	registraties	ook	binnen	het	ziekenhuis	bruikbaar	zijn,	te	meer	omdat	ze	
deels	door	de	ziekenhuizen	zelf	worden	gefinancierd.

5.1 Feedback voor intern ziekenhuisbeleid

Via	het	internetportaal	Portahealth	kunnen	de	ziekenhuizen	individuele	rapporten	down-
loaden	met	feedback	over	hun	eigen	MZG	en	hun	positionering	ten	opzichte	van	de	andere	
ziekenhuizen.	 In	de	enquête	peilde	het	Rekenhof	naar	het	gebruik	van	zes	 feedbackrap-
porten.	Daaruit	blijkt	dat	de	kleine	en	middelgrote	ziekenhuizen	gemiddeld	drie	of	vier	
rapporten	gebruiken	en	de	grote	ziekenhuizen	gemiddeld	vier	of	vijf.	Slechts	één	op	zes	
ziekenhuizen	gebruikt	alle	zes	rapporten.	Het	meest	gebruikt	is	de	feedback	over	financiële	
middelen	(77	%),	over	het	marktaandeel	per	MDC	(Major Diagnostic Category)	(72	%)	en	
over	de	verpleegkundige	gegevens	(62	%).	Iets	minder	scoort	de	feedback	over	de	spoedge-
vallendienst	(47	%),	over	de	ongerechtvaardigde	overlappende	verblijven	(42	%)	en	over	de	
personeelsgegevens	(42	%).

Daarnaast	gebruikt	62	%	van	de	ziekenhuizen	de	feedback	per	individueel	ziekenhuis	die	
beschikbaar	is	op	de	website	van	de	Technische	Cel35.	Die	geeft	een	beeld	van	de	kostprijs	
per	pathologie.	Ook	hier	is	het	gebruik	bij	de	grote	ziekenhuizen	intensiever	(80	%).

De	belangrijkste	doelen	waarvoor	de	ziekenhuizen	de	feedback	gebruiken	zijn:

• positionering	ten	opzichte	van	ziekenhuizen	in	dezelfde	regio	of	van	dezelfde	grootte,	
opvolging	van	het	marktaandeel,	detectie	van	opportuniteiten	tot	samenwerking	met	
andere	ziekenhuizen	(28/95);

• intern	beleid,	opmaken	van	eigen	statistieken,	beantwoorden	van	ad-hocvragen	van	de	
directie	(25/95);

• verhogen	van	de	kwaliteit	van	de	data	voor	de	registraties;	retroactieve	controle	van	de	
validiteit	van	eigen	analyses	en	rapporten	of	van	de	externe	benchmarks,	die	veel	zie-
kenhuizen	gebruiken	in	afwachting	van	de	feedback	van	de	FOD	(20/95);

• validatie	van	het	budget	financiële	middelen,	opmaken	en	opvolgen	van	de	begroting,	
maken	van	simulaties	voor	verschillende	toekomstscenario’s	(17/95);

• zicht	krijgen	op	de	patiëntenprofielen	en	de	bijhorende	bestaffing,	kennis	uitdiepen	van	
de	opbouw	van	de	nursing relating groups,	verbeteren	van	de	zorgkwaliteit	(14/95);

35 De Technische Cel is een samenwerking tussen de FOD en het Riziv en koppelt de MZG met de Riziv-gegevens over 
terugbetalingen. Zo kan een kostprijs berekend worden per pathologie, wat belangrijke beleidsinformatie kan op-
leveren.
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• zicht	krijgen	op	het	verbruik	van	prestaties	en	geneesmiddelen	per	pathologie	en	op	de	
referentiebedragen	(7/95);

• feedback	naar	en	bewustmaking	van	het	personeel	(7/95).

Vaak	wordt	de	feedback	met	enig	voorbehoud	gebruikt,	en	slechts	op	de	tweede	plaats	naast	
de	eigen	analyses	of	externe	benchmark.	Volgende	redenen	worden	hiervoor	aangehaald:

• De	 laatst	beschikbare	 versie	 van	de	meest	 gebruikte	 feedback,	die	over	de	financiële	
middelen,	gaat	over	2011.	Voor	de	andere	rapporten	gaat	het	over	de	cijfers	van	2013.	De	
feedback	komt	te	laat	om	bruikbaar	te	zijn	voor	een	effectieve	sturing	van	de	organisa-
tie,	aangezien	het	ziekenhuis	intussen	verder	geëvolueerd	is	(wijzigingen	in	het	profiel	
van	de	zorgeenheden,	in	de	registratieprocedures	enz.).	(43/95)

• De	analyses	zijn	weinig	interessant,	onvoldoende	gedetailleerd	en	ze	bieden	weinig	toe-
gevoegde	waarde.	Bovendien	is	er	te	weinig	informatie	over	de	opbouw	van	de	rapporten	
en	zijn	ze	soms	moeilijk	te	interpreteren.	(18/95)

• Er	is	een	gebrek	aan	personeel	en	tijd	in	de	ziekenhuizen	om	de	feedback	te	analyseren.	
(14/95)

• De	vorm	van	de	rapporten	(statische	PDF’s)	bemoeilijkt	verdere	analyse	of	vergelijking	
met	interne	cijfers.	(5/95)	De	FOD	zou	recent	bepaalde	feedback	in	XML-formaat	aan-
bieden,	waardoor	de	gegevens	gemakkelijk	kunnen	worden	verwerkt.

• Gespecialiseerde	ziekenhuizen	vinden	een	vergelijking	met	algemene	ziekenhuizen	niet	
zinvol.	(5/95)

Op	de	vraag	welke	 extra	 feedback	of	 gegevens	nuttig	 zouden	zijn,	 antwoorden	heel	wat	
ziekenhuizen	dat	ze	in	de	eerste	plaats	de	huidige	feedback	sneller	zouden	willen	ontvan-
gen	(22/95).	Voor	de	meeste	toepassingen	is	het	niet	noodzakelijk	dat	de	feedback	op	de	
volledige	gegevens	van	alle	ziekenhuizen	gebaseerd	 is.	Daarom	zouden	de	ziekenhuizen	
hem	bij	voorkeur	ontvangen	zonder	te	wachten	op	de	definitieve	afsluiting	van	een	referen-
tieperiode	door	de	FOD.	De	FOD	wijst	erop	dat	zulke	voorlopige	cijfers	in	de	praktijk	door	
derden	vaak	gebruikt	worden	zonder	voorbehoud.	Bovendien	leidt	dit	tot	extra	werk	voor	
het	beheer	van	de	verschillende	versies	en	eventuele	reconciliatie	ervan.

Ook	voor	MPG	en	MUGREG	levert	de	FOD	feedbackrapporten	aan	de	ziekenhuizen,	en	dit	
met	minder	vertraging.	Het	Rekenhof	heeft	niet	gepeild	naar	het	gebruik	ervan.

De	registratie	van	de	VG-MZG	heeft	ook	als	doel	dat	de	gegevens	voor	de	ziekenhuizen	
bruikbaar	moesten	zijn	om	hun	organisatie	te	verbeteren,	in	het	bijzonder	door	een	objecti-
vering	van	de	verdeling	van	het	zorgpersoneel.	Dat	gebeurt	in	de	praktijk	nog	te	weinig.	De	
FOD	ontwikkelde	wel	een	werklastmeetinstrument	(WELAME),	gebaseerd	op	de	dataset	
van	VG-MZG,	waarmee	het	verzorgend	personeel	binnen	het	ziekenhuis	op	een	objectieve	
wijze	kan	(her)verdeeld	worden.

5.2 Externe benchmarking

De	hierboven	beschreven	knelpunten	in	de	feedback	over	MZG	zijn	voor	87	%	(83/95)	van	
de	ziekenhuizen	zo	belangrijk,	dat	ze	aanzienlijke	bedragen	uitgeven	voor	extra	feedback	
(benchmarking)	geleverd	door	een	externe	organisatie	of	privéonderneming.	45	%	van	de	
ziekenhuizen	heeft	hiervoor	twee	externe	leveranciers	en	12	%	zelfs	drie.	Eén	privéonder-
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neming	beheerst	voor	een	groot	deel	de	markt	met	61	ziekenhuizen	als	klant,	gevolgd	door	
drie	iets	kleinere	spelers	(respectievelijk	door	31,	21	en	14	ziekenhuizen	vermeld).	In	totaal	
besteden	de	ziekenhuizen	samen	minimaal36	1,5	miljoen	euro	aan	externe	benchmarking,	
met	een	gemiddelde	kostprijs	per	leverancier	per	ziekenhuis	van	ongeveer	15.000	euro.

Daarnaast	zijn	er	groeperingen	van	ziekenhuizen	die	onderling	gegevens	uitwisselen	(bv.	
het	ziekenhuisnetwerk	van	de	KU	Leuven)	en	zijn	er	koepelverenigingen	van	ziekenhuizen	
die	vergelijkbare	diensten	aanbieden	(bv.	Santhéa	voor	Wallonië	en	Brussel).	De	aangeslo-
ten	ziekenhuizen	betalen	hiervoor	een	lidgeld.

De	voornaamste	redenen	om	een	beroep	te	doen	op	externe	benchmarking	lopen	parallel	
met	de	tekortkomingen	in	de	feedback	van	de	FOD:

• snelle	 feedback	op	basis	van	recente	gegevens	 (78/95):	mogelijk	al	 tijdens	de	 lopende	
referentieperiode,	soms	zelfs	al	na	24	uur;

• meer	detail,	meer	specifieke	en	gerichte	informatie	(58/95):	bijvoorbeeld	kostprijs	per	
pathologie	 (belangrijk	 als	 de	 ziekenhuizen	meer	 via	 forfaits	 zouden	worden	gefinan-
cierd)	of	gegevens	per	kenletter/afdeling/item/specialisme/arts;

• benchmarking	voor	marktaandeel	en	performantie	(44/95):	andere	invalshoeken	op	de	
referentiepopulatie;

• controle	en	verbetering	van	de	codeerkwaliteit	(37/95):	zowel	voor	correctie	van	de	ge-
gevens	nog	voor	verzending	naar	de	FOD	als	voor	verbetering	van	de	toekomstige	co-
dering;

• monitoring	 en	 interne	 feedback	 (25/95):	 snelle	 feedback	 zowel	 aan	de	directie	 als	 op	
dienstniveau,	om	te	kunnen	ingrijpen	bij	performantieproblemen;

• gebruiksvriendelijkheid	(16/95):	moduleerbaar	volgens	eigen	onderzoeksvragen,	betere	
interface,	grafische	weergave	van	feedback;

• ondersteuning	bij	de	overgang	naar	ICD-10-BE	(6/95):	feedback	over	de	codeerkwaliteit	
en	de	impact	op	de	financiering;

• netwerking	(5/95):	snelle	uitwisseling	van	informatie,	bijvoorbeeld	over	nieuwe	ontwik-
kelingen	en	trends.

De	extra	analyses	van	de	externe	firma’s	zijn	enkel	mogelijk	omdat	de	ziekenhuizen	bereid	
zijn	extra	gegevens	aan	te	leveren	bovenop	de	MZG-bestanden	die	ze	versturen	aan	de	FOD.	
Het	gaat	vooral	om	facturatiegegevens,	apotheekgegevens,	de	artsenbestanden	en	extra	ge-
gevens	over	APR-DRG.

5.3 Benutting door de overheid

De	reglementering	(zie	2.1)	bepaalt	voor	elk	van	de	vier	onderzochte	registraties	limitatief	
wat	de	doelen	ervan	zijn:

36 Niet alle ziekenhuizen konden de kostprijs afzonderen: bij bijna 30 % van de vermeldingen van een externe leveran-
cier werd geen kostprijs of raming van de kostprijs opgegeven. De reële uitgaven liggen dus hoger.
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Tabel 9 –  Doelstellingen van de registraties

MZG MPG MUGREG UREG

a)  Gezondheidsbeleid 
ondersteunen wat 
betreft:

1)  vaststelling 
behoeften

2)  kwalitatieve en 
kwantitatieve 
erkenningsnormen

3) financiering
4)  beleid inzake 

uitoefening 
geneeskunst

5)  epidemiologisch 
beleid

b)  Feedback voor beleid 
binnen ziekenhuizen

c)  MZGbis ten 
voordele van 
Observatorium voor 
Patiëntenmobiliteit

Gezondheidsbeleid 
ondersteunen wat 
betreft:

1)  vaststelling 
behoeften

2)  kwalitatieve en 
kwantitatieve 
erkenningsnormen

3)  financiering
4)  uitstippelen 

epidemiologisch 
beleid

Gezondheidsbeleid 
ondersteunen wat 
betreft:

1)  de evaluatie van de 
programmatie van 
de erkende MUG-
functies, (vooral 
geografische 
spreiding)

2)  de evaluatie van 
het functioneren 
van de MUG-
functies, meer 
bepaald op het 
gebied van een 
adequate en 
onmiddellijke 
verzorging 
van zieken of 
slachtoffers van 
ongevallen

a)  monitoring- en 
waarschuwings-
systeem opzetten

b)  gezondheidsbeleid 
ondersteunen: 
evaluatie, 
vergelijkingen 
maken op vlak 
van efficiëntie 
en kwaliteit, 
systeem sanitaire 
waakzaamheid 
opstarten

c)  indicatoren 
opstellen voor 
feedback

Bron: Rekenhof op basis van de reglementering

5.3.1 Financiering
Enkel	de	MZG-registratie	wordt	in	de	praktijk	gebruikt	voor	de	financiering	van	de	zieken-
huizen,	namelijk	voor	de	berekening	van	onderdeel	B2	van	het	BFM.	Dat	dekt	de	kosten	van	
het	verpleegkundig	personeel	en	de	medische	verbruiksgoederen	in	de	klinische	diensten.	
Het	gaat	om	3,2	miljard	euro,	ongeveer	40	%	van	het	totale	BFM.

Ieder	ziekenhuis	krijgt	een	aantal	punten	toegekend	afhankelijk	van	zijn	activiteitsgraad37,	
die	voor	een	belangrijk	deel	berekend	wordt	op	basis	van	MZG.	De	waarde	van	een	punt	
verschilt	jaarlijks	en	wordt	bepaald	door	het	beschikbare	budget	te	delen	door	het	totaal	
van	de	aan	alle	ziekenhuizen	toegekende	punten	(een	systeem	van	 ’gesloten’	enveloppe).	
Om	de	waarde	van	één	punt	en	de	verdeling	van	de	financiering	te	berekenen	zijn	bijgevolg	
de	gegevens	van	alle	ziekenhuizen	nodig.

De	twee	laatste	semesters	van	MZG	die	bekend	en	gecontroleerd	zijn	door	de	FOD,	vormen	
de	referentieperiode	voor	de	berekening.	In	principe	zijn	dit	de	gegevens	van	het	jaar	T-2,	
maar	in	de	praktijk	lukt	dit	niet	en	wordt	meestal	T-3	gebruikt	(tabel	10).	Dat	komt	vooral	
doordat	de	ziekenhuizen	de	MZG	te	laat	aanleveren.	Voor	2011,	2012	en	2013	zag	de	FOD	zich	
zelfs	genoodzaakt	de	databank	af	te	sluiten	zonder	te	wachten	op	de	gegevens	van	de	laat-
ste	ziekenhuizen,	vooral	van	één	instelling.	Er	werd	geopteerd	om	voor	de	niet	ingediende	
registratiejaren	van	deze	instelling	de	laatst	beschikbare	gegevens	te	gebruiken,	met	de	no-
dige	aanpassingen	om	vreemde	analyseresultaten	en	onterecht	profijt	voor	de	betreffende	
instelling	te	vermijden.	Ook	een	tekort	aan	personeel	bij	de	dienst	bevoegd	voor	de	finan-

37 De activiteitsgraad wordt weergegeven door het aantal verantwoorde bedden en wordt berekend op basis van de 
case mix , de ernst van de ziekte en het mortaliteitsrisico (zie 3.3.2).
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ciering	draagt	bij	tot	de	vertraging	en	leidde	ertoe	dat	de	financiering	van	2015	aanvankelijk	
gebeurde	op	basis	van	vier	jaar	oude	gegevens	(MZG	2011).

Tabel 10 –  Basisgegevens gebruikt bij de berekening van de verantwoorde activiteit op 1 juli

Te financieren jaar 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Gebruikte 
basisgegevens

MZG 
2013

MZG 2011 (tot 
1/1/2016)

MZG 2012  
(vanaf 1/1/2016)

MZG 
2011

MZG 
2010

MZG 
2009

MZG 
2008

MZG 
2007

Bron: FOD VVVL

De	huidige	werkwijze	ondermijnt	de	efficiënte	werking	en	het	 sturende	effect	van	de	fi-
nanciering:	ziekenhuizen	worden	pas	na	jaren	beloond	(of	gepenaliseerd)	voor	de	manier	
waarop	zij	georganiseerd	en	beheerd	worden.

Onderdeel verpleegkundige gegevens
Aan	elk	ziekenhuis	worden	een	aantal	bijkomende	punten	toegekend	voor	een	supplemen-
taire	financiering	van	de	verpleegkundige	activiteit	(6,5	%	van	het	ziekenhuisbudget).	Het	
gaat	om	extra	financiering	 voor	 ziekenhuizen	waar	de	 zorg	 zwaarder	 is	dan	gemiddeld.	
Door	het	 lage	vertrouwen	 in	de	VG-MZG-gegevens,	wordt	deze	bijkomende	financiering	
nog	voor	70	%	berekend	op	basis	van	oude	minimaal	verpleegkundige	gegevens	(MVG)	uit	
2005	en	2006.	Slechts	30	%	ervan	wordt	berekend	op	basis	van	VG-MZG	(van	2011).

De	NRZV	betreurt	al	jaren	het	gebruik	van	de	oude	MVG,	maar	was	in	2013	niet	in	staat,	
op	 basis	 van	 een	 universitaire	 studie	 over	 het	 gebruik	 van	 zorgprofielen	 bij	 berekening	
van	het	BFM,	de	minister	een	advies	te	verlenen	over	het	invoeren	van	de	VG-MZG	in	de	
financiering38.	In	het	kader	van	de	hervorming	van	de	ziekenhuisfinanciering	wordt	mo-
menteel	verder	onderzocht	welk	verpleegkundig	registratiesysteem	het	best	de	verschillen	
in	zorgzwaarte	tussen	ziekenhuizen	documenteert.	Zoals	vooropgesteld	in	de	beleidsnota	
2016	moet	dit	op	korte	termijn	leiden	tot	een	herziening	van	het	gebruik	van	de	VG-MZG	
(via	de	NRG’s)	in	het	financieringssysteem.

De	MZG	worden,	via	koppeling	met	facturatiegegevens	van	het	RIZIV,	ook	gebruikt	voor	de	
berekening	van	verschillende	forfaits	(klinische	biologie,	medische	beeldvorming,	genees-
middelen)	en	referentiebedragen.

MPG
De	MPG	worden	niet	 voor	de	financiering	gebruikt,	hoewel	dat	wel	 als	doelstelling	was	
vooropgesteld.	Psychiatrische	ziekenhuizen	worden	gefinancierd	op	basis	van	structuur-
gegevens,	zoals	het	aantal	erkende	bedden39,	en	niet	op	basis	van	de	activiteit.	Volgens	de	
NRZV	kan	een	directe	link	tussen	registratie	en	financiering	leiden	tot	een	minder	objec-
tieve	en	zelfs	onjuiste	registratie	van	gegevens40.

38 Parl. St. Senaat, schriftelijke vraag nr. 5-8697 van 12 april 2013.
39 De vaststelling van het BFM gebeurt op basis van de bedragen van 30 juni van het vorig jaar + index + inhaalbedra-

gen + enkele punctuele aanpassingen.
40 NRZV, Advies inzake administratieve vereenvoudiging, 14 juli 2005, 10 p.
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5.3.2 Ruimere beleidsondersteuning
Alle	vier	de	onderzochte	registraties	hebben	als	doel	het	gezondheidsbeleid	te	ondersteu-
nen.	In	de	enquête	werd	gepeild	naar	de	perceptie	van	het	gebruik	van	de	registraties	door	
de	overheid,	nu	of	in	de	nabije	toekomst,	voor	beleidsondersteuning.

Voor	MZG	antwoordt	de	meerderheid	van	de	ziekenhuizen	positief	(respectievelijk	76	%	en	
54	%	voor	MG-MZG	en	VG-MZG).

Een	belangrijk	gebruik	van	MZG	is	de	koppeling	aan	de	facturatiegegevens	van	het	RIZIV.	
Aan	de	hand	daarvan	kan	een	kostprijs	per	pathologie	worden	berekend	en	ook	referen-
tiebedragen	en	forfaits	voor	een	aantal	vergoedingen	aan	de	ziekenhuizen.	Verder	kunnen	
de	MZG	belangrijke	informatie	aanleveren	voor	de	hervorming	van	de	financiering	van	de	
gezondheidszorg.	 Zo	kan	 “laagvariabele”	 zorg	 (een	pathologie	waarvoor	de	 zorg	 gemak-
kelijk	kan	worden	ingeschat)	in	de	toekomst	forfaitair	vergoed	worden	en	niet	op	basis	van	
de	reëel	verleende	zorg41.	Welke	pathologieën	in	aanmerking	komen	en	hoe	hoog	de	vaste	
vergoedingen	zijn,	kan	mee	bepaald	worden	op	basis	van	de	MZG.	Daarnaast	vermoeden	
de	ziekenhuizen	dat	MZG	in	de	toekomst	gebruikt	zullen	worden	voor	de	ontwikkeling	van	
meer	kwaliteitsindicatoren,	die	een	toenemende	rol	zullen	spelen	bij	de	berekening	van	de	
financiering	(pay for performance).

Over	de	benutting	van	de	MPG	zijn	slechts	35	%	van	de	ziekenhuizen	met	een	PAAZ	die	
de	vraag	beantwoorden	positief.	De	ziekenhuizen	vinden	MPG	een	vrij	uitgebreid	instru-
ment,	dat	 leidt	tot	een	grote	registratielast,	terwijl	het	voor	de	hulpverlening	zelf	weinig	
toegevoegde	waarde	heeft42.	Als	daarenboven	het	nut	voor	de	overheid	ook	niet	duidelijk	is	
voor	hen,	kan	dat	leiden	tot	onzorgvuldige	registratie.	15	%	van	de	ziekenhuizen	met	een	
PAAZ-afdeling	vermelden	expliciet	problemen	met	de	motivatie	van	geneesheren	en	andere	
personen	betrokken	bij	de	MPG-registratie.

In	de	praktijk	gebruikt	de	FOD	de	MPG	wel	voor	verkennend	onderzoek,	bijvoorbeeld	in	
de	beschrijving	van	de	psychiatrische	opnamegegevens	voor	1998-2012,	waarin	met	cijfers	
wordt	geëvalueerd	in	hoeverre	beleidsinitiatieven	in	de	geestelijke	gezondheidszorg	de	ge-
wenste	effecten	hebben	of	de	gewenste	evoluties	in	gang	hebben	gezet.	MPG	wordt	voorts	
(mee)	gebruikt	om	de	kosten	van	behandelingen	te	bepalen	en	ziekenhuizen	voor	de	TDI-
registratie	te	vergoeden.

Door	het	ontbreken	van	een	uniek	patiëntennummer	is	het	echter	niet	mogelijk	om	patiën-
ten	over	verschillende	voorzieningen	te	volgen.	Dat	maakt	heel	wat	interessante	analyses	
onmogelijk.	Al	sinds	2002	is	er	in	het	kader	van	de	planning	van	het	aanbod	van	geeste-
lijke	gezondheidszorg	en	de	evaluatie	ervan,	vraag	naar	analyse	vanuit	MPG	van	het	aantal	
nieuwe	patiënten,	het	aantal	chronische	patiënten	of	het	aantal	patiënten	dat	aan	medical 
shopping	doet.	Het	werken	via	eHealth,	met	het	versleutelde	rijksregisternummer	als	uniek	
patiëntennummer,	 zou	 zowel	 voor	MZG	 als	MPG	heel	wat	 extra	 analyses	 en	 onderzoek	
mogelijk	maken.

41 Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Plan van aanpak hervorming ziekenhuisfinanciering, 28 april 2015.
42 KU Leuven LUCAS, Registratie en monitoringsystemen, juni 2011: MPG levert weinig op voor de hulpverlening, want 

het omvat geen gevalideerde uitkomstmetingen.
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Voor	de	spoedgevallenregistraties	antwoordt	ongeveer	70	%	van	de	ziekenhuizen	die	een	
mening	hadden	positief.

MUGREG	 wordt	 gebruikt	 door	 de	 cel	 Dringende	 Geneeskundige	 Hulpverlening	 van	 de	
FOD,	die	de	gegevens	in	opdracht	van	de	stuurgroep	MUG	analyseert	om	de	beleidsvoering	
te	ondersteunen.

Voor	UREG	 (pas	volledig	 in	werking	 sinds	begin	2016)	 is	het	nog	 te	vroeg	om	 te	beoor-
delen	of	alle	doelstellingen	gehaald	zullen	worden.	Een	belangrijk	doel	 is	het	uitwerken	
van	een	monitoring-	en	waarschuwingssysteem,	waarbij	een	alarm	afgaat	als	een	aantal	
drempelwaarden	wordt	overschreden.	Het	uitwerken	van	zo’n	systeem,	met	onder	andere	
het	bepalen	van	de	drempelwaarden	in	samenwerking	met	experten,	staat	op	de	planning	
van	de	FOD	maar	kent	nog	tal	van	belemmeringen.	De	kwaliteit	van	de	gegevens	kan	nog	
niet	worden	gegarandeerd,	er	is	geen	continue	permanentie	bij	de	ICT-afdeling,	de	gegevens	
worden	niet	in	real	time	ingegeven,	er	is	onvoldoende	budget…

Om	ziekenhuizen	te	motiveren	de	UREG-gegevens	te	registreren	kan	de	invoering	van	het	
monitoringsysteem	het	best	niet	te	lang	op	zich	laten	wachten.	20	van	de	86	(23	%)	zieken-
huizen	bestempelen	UREG	nu	expliciet	als	overbodig	of	nutteloos.	Volgens	de	ziekenhuizen	
is	het	niet	realistisch	om	te	denken	dat	het	oorspronkelijk	doel	–een	snelle	opvolging	–	hier-
mee	kan	worden	bereikt,	vooral	om	de	volgende	redenen:

• Het	ingeven	van	data	in	real	time	is	een	utopie.	In	werkelijkheid	wordt	het	geheel	van	
data	doorgegeven	op	het	moment	van	ontslag	van	de	patiënt	op	de	spoedgevallendienst	
(de	zorgfunctie	primeert).	Daardoor	zijn	deze	gegevens	ontoereikend	om	op	te	reageren	
in	crisissituaties.

• Doelstellingen	en	begrippen	zijn	niet	duidelijk	of	te	algemeen	geformuleerd	(epidemio-
logie,	rampenplanning,	status	bezetting	ziekenhuizen).

• Ziekenhuizen	betwijfelen	of	op	basis	van	UREG	goede	voorspellingen	kunnen	worden	
gedaan	(bv.	uitbraak	van	een	griepepidemie).

Dat	de	verschillende	registraties	toch	ruim	benut	worden,	blijkt	toch	wel	uit	het	grote	aan-
tal	ad-hocvragen	dat	de	cel	Datamanagement	krijgt	van	andere	diensten	van	de	FOD	(om	
vragen	vanuit	het	parlement	of	de	pers	te	beantwoorden,	statistieken	op	te	maken	enzo-
voort)	en	van	externen.	Gegevens	uit	de	databanken	worden	bovendien	aangeleverd	aan	
verschillende	 instanties	 (Wetenschappelijk	 Instituut	 Volksgezondheid,	 kankerregister,	
Belgisch	Instituut	voor	de	Verkeersveiligheid	enz.)	en	aan	particulieren	(universiteiten,	on-
derzoekers	enz.).	Ten	slotte	wordt	jaarlijks	een	kopie	van	de	databanken	van	MZG	en	MPG	
bezorgd	aan	de	gemeenschappen.	De	FOD	zet	de	reële	benutting	van	de	gegevens	wellicht	
te	weinig	in	de	verf.
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HOOFDSTUK 6

Conclusies en aanbevelingen
6.1 Conclusies

De	kwaliteit	van	de	MZG,	MPG,	MUGREG	en	UREG	is	onvoldoende	gewaarborgd	om	de	
beoogde	doelstellingen	met	zekerheid	te	realiseren.	Meer	bepaald	de	laattijdigheid	van	de	
MZG	en	risico’s	op	onnauwkeurige	en	minder	betrouwbare	gegevens	belemmeren	voorlopig	
dat	de	financiering	van	de	ziekenhuizen	verder	wordt	georiënteerd	naar	een	bekostiging	die	
op	pathologieën	of	zorgverlening	gebaseerd	is.	Een	betere	gegevensregistratie	zou	ook	de	
beleidsvoorbereiding	en	het	wetenschappelijk	onderzoek	ten	goede	komen.	Enkele	lacunes	
in	de	regelgeving	en	gebreken	in	het	beheer	door	de	FOD	liggen	mee	aan	de	basis	van	deze	
conclusies.	De	 ziekenhuizen	moeten	 echter	 zelf	 voldoende	 inspanningen	 leveren	 om	de	
registraties	kwaliteitsvol	uit	te	voeren.

6.1.1 Institutioneel en organisatorisch kader
De	vier	registraties	hebben	een	voldoende	wettelijke	en	reglementaire	basis.	Niettemin	stel-
de	het	Rekenhof	vast	dat	wijzigingen	aan	de	MPG-registratie	werden	aangebracht	zonder	
de	regelgeving	te	wijzigen.	Het	Rekenhof	is	van	oordeel	dat	het	ontbreken	in	de	regelgeving	
van	toepasbare	sancties	voor	het	laattijdig	bezorgen	van	de	registratiegegevens	of	voor	een	
gebrekkige	kwaliteit	van	de	gegevens	de	efficiëntie	van	de	registraties	belemmert.	Voorts	
is	de	registratie	van	bepaalde	gegevens	in	enkele	registratiesystemen	facultatief	(MPG	en	
MUGREG),	wat	het	nut	ervan	voor	wetenschappelijk	onderzoek	en	beleidsvoorbereiding	
kan	hypothekeren.

De	taken	in	verband	met	de	registraties	zijn	duidelijk	toegewezen,	de	reglementering	wijst	
het	directoraat-generaal	Gezondheidszorg	van	de	FOD	VVVL	aan	als	verwerker	van	de	ge-
gevens.

Zowel	tijdens	de	registratie	en	de	verwerking	van	de	gegevens	als	bij	het	ter	beschikking	
stellen	van	de	gegevens	aan	derden	wordt	afdoende	gewaakt	over	de	privacy	van	de	pati-
enten.

De	registraties	veroorzaken	grote	kosten	voor	de	ziekenhuizen,	zowel	voor	personeel	(ruim	
1.100	voltijds	equivalenten	voor	de	MZG)	als	voor	specifieke	software	(ruim	11	miljoen	euro	
per	jaar).	De	vergoeding	die	de	ziekenhuizen	daarvoor	krijgen,	dekt	de	kosten	gedeeltelijk.

Momenteel	worden	 in	 opdracht	 van	 de	 overheid	 in	 de	 ziekenhuizen	 enkele	 innovatieve	
projecten	uitgerold	die	de	kwaliteit	van	de	registraties	zullen	verbeteren	en	de	kosten	van	
de	registraties	kunnen	doen	dalen.	De	minister	verkiest	daarbij	te	werken	met	eerder	infor-
mele	overlegorganen	en	pas	in	een	latere	fase	terug	te	koppelen	naar	de	formele	organen,	
zoals	de	Multipartite-structuur.
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Het	 gebruik	 van	 een	 elektronisch	patiëntendossier	 (EPD)	 in	de	 ziekenhuizen	 is	 een	be-
langrijke	 succesfactor	om	de	 registratiekosten	 terug	 te	dringen.	Er	ontbreekt	echter	nog	
een	koninklijk	besluit	dat	de	minimumcriteria	vaststelt	waaraan	de	programmatuur	voor	
het	beheer	van	een	EPD	moet	voldoen	om	gehomologeerd	te	worden.	Hoewel	de	minister	
in	2015	een	acceleratorprogramma	heeft	opgestart	en	de	budgettaire	middelen	in	2016	zijn	
verdubbeld,	 lijkt	het	niet	 realistisch	dat	 een	meerderheid	 van	de	ziekenhuizen	 tegen	de	
deadline	van	eind	2018	een	geïntegreerd	EPD	zal	hebben.	Slechts	een	derde	van	de	zieken-
huizen	is	van	oordeel	die	deadline	te	halen.	De	redenen	voor	de	vertraging	liggen	zowel	bij	
de	FOD	VVVL,	als	bij	de	ziekenhuizen	en	de	softwareleveranciers.

Alle	 inspanningen	 rond	 het	 ontwikkelen	 van	 standaarden	 op	 vlak	 van	 terminologie	 en	
communicatie	worden	gecoördineerd	door	de	FOD	VVVL.	De	huidige	opzet	om	door	het	
gebruik	 van	 de	 standaardterminologie	 SNOMED	 CT	 semiautomatisch	 tot	 een	 correcte	
ICD-10-BE-codering	en	classificatie	te	komen,	zal	in	de	praktijk	zijn	efficiëntie	nog	moeten	
bewijzen.	Het	SNOMED	CT-project	loopt	immers	heel	wat	vertraging	op:	er	is	onvoldoende	
personeel	bij	de	FOD	om	zowel	SNOMED	CT	als	de	overgang	naar	ICD-10-BE	tegelijk	te	
beheren,	een	geïntegreerd	EPD	ontbreekt	nog	in	de	meeste	ziekenhuizen	en	er	is	weerstand	
van	de	ziekenhuizen	tegen	de	invoering	van	SNOMED-CT.	Bovendien	is	er	geen	verplich-
ting	om	deze	standaardterminologie	effectief	te	gebruiken.

6.1.2 Beheer door de FOD VVVL
Sinds	2016	wordt	de	FOD	VVVL	aangestuurd	door	een	bestuursovereenkomst	 tussen	de	
FOD	en	de	minister.	De	bestuursovereenkomst	bevat	strategische	doelstellingen	met	be-
trekking	tot	de	registraties.	De	dienst	Datamanagement	van	de	FOD	stuurt	de	registraties	
aan	en	volgt	ze	op.	Daartoe	levert	de	FOD	aanzienlijke	inspanningen.	Toch	stelde	het	Re-
kenhof	enkele	gebreken	vast.

In	2014	daalde	het	personeelsbestand	van	de	dienst	Datamanagement	met	vijf	VTE,	waarna	
het	stabiel	bleef.	De	uiteenlopende	taken	die	de	dienst	er	de	laatste	jaren	bij	kreeg,	moeten	
met	hetzelfde	personeel	worden	uitgevoerd.	De	beperkte	personeelssterkte	verklaart	gro-
tendeels	de	volgende	conclusies	over	de	taakuitvoering	door	de	dienst	Datamanagement.

Hoewel	het	gebruik	van	een	bepaalde	groeperingssoftware	niet	 is	verplicht,	vinden	de	
ziekenhuizen	deze	 software	onmisbaar.	De	kosten	ervan	 lopen	hoog	op	omdat	de	zie-
kenhuizen	elk	afzonderlijk	onderhandelen	met	de	leverancier	die	een	monopolie	op	deze	
software	heeft.

De	dienst	Datamanagement	ondersteunt	de	ziekenhuizen	bij	de	registraties.	Een	meerder-
heid	van	de	ziekenhuizen	is	daarover	niet	tevreden.	De	voornaamste	redenen	zijn:	de	richt-
lijnen	zijn	onvoldoende	duidelijk	 en	 specifiek,	de	opleiding	vanuit	de	FOD	 is	 gebrekkig,	
antwoorden	op	vragen	en	feedback	zijn	te	traag	en	niet	altijd	relevant	en	er	is	geen	goed	
werkende	helpdesk.	Daarom	doet	69	%	van	de	ziekenhuizen	een	beroep	op	betalende	ex-
terne	opleiding.	Volgens	de	ziekenhuizen	communiceert	de	FOD	te	laat	over	wijzigingen	
waardoor	de	software	niet	tijdig	kan	worden	aangepast.

Ondanks	de	inspanningen	van	de	FOD	om	de	overgang	van	ICD-9-CM	naar	ICD-10-BE	te	
ondersteunen,	beoordeelt	88	%	van	de	ziekenhuizen	de	begeleiding	als	onvoldoende.	De	
ziekenhuizen	wijzen	op	het	gebrek	aan	individueel	contact	tussen	de	FOD	en	de	registratie-



MINIMALE ZIEKENHUISGEGEVENS EN VERWANTE REGISTRATIESYSTEMEN / 67

verantwoordelijken	van	de	ziekenhuizen.	Daarom	betreuren	veel	ziekenhuizen	dat	de	FOD	
de	workshop	over	ICD–10-BE	in	2016	heeft	geschrapt.

Niettemin	zegt	79	%	van	de	ziekenhuizen	klaar	te	zijn	om	de	MZG	over	2016	tijdig	in	ICD-
10-BE	 te	 registreren.	Het	 is	 echter	 onzeker	 of	 de	MZG-gegevens	 over	 2016	 onmiddellijk	
bruikbaar	zullen	zijn	voor	de	berekening	van	de	financiering;	er	zijn	nog	veel	verschillen	
tussen	de	ziekenhuizen	in	de	manier	van	coderen	en	de	FOD	zal	moeten	wachten	op	de	
ziekenhuizen	die	niet	klaar	zijn	met	de	overgang.

De	 ziekenhuizen	moeten	MZG	 en	MPG	 aanleveren	 aan	 de	 FOD	 via	 het	 internetportaal	
Portahealth.	Dat	portaal	laat	een	beveiligde	verzending	toe,	voert	automatische	controles	
uit	en	geeft	op	een	beveiligde	manier	toegang	tot	individuele	rapporten	met	feedback.	62	%	
van	de	ziekenhuizen	heeft	problemen	met	het	doorsturen	van	gegevens	via	dit	portaal.	De	
belangrijkste	knelpunten	zijn:	traagheid,	onduidelijke	foutmeldingen,	te	veel	blokkerende	
fouten	en	te	beperkte	beschikbaarheid	van	de	FOD	bij	problemen.

De	audits	die	de	FOD	uitvoert	naar	de	kwaliteit	van	de	MZG	kunnen	niet	als	een	effectief	
controle-instrument	 gebruikt	 worden	 omdat	 een	 sanctiebeleid	 ontbreekt.	 Evenmin	 kan	
worden	gecontroleerd	of	de	inhoud	van	het	patiëntendossier	overeenstemt	met	de	realiteit	
(bij	voorbeeld	correctheid	van	de	diagnose).	De	streefdoelen	uit	de	wetgeving,	namelijk	één	
jaarlijkse	controle	per	ziekenhuis	en	een	opvolgingsaudit	bij	een	hoog	niveau	van	fouten,	
worden	niet	gehaald.	De	FOD	heeft	voor	het	bereiken	van	de	streefdoelen	noch	voldoende	
personeel,	noch	de	nodige	instrumenten	en	heeft	geen	zicht	op	de	financiële	 implicaties	
van	codeerfouten.	Voor	MPG,	MUGREG	en	UREG	gebeuren	nooit	audits.

De	FOD	heeft	recent	acties	ondernomen	om	de	registraties	beter	op	elkaar	af	te	stemmen	
en	zo	onder	meer	de	overlappingen	weg	te	werken.	De	MPG	zouden	grondig	worden	her-
zien.	Daarbij	zal	de	verouderde	software	ATOUM	worden	stopgezet	en	zullen	de	ziekenhui-
zen	zelf	voor	de	nodige	software	moeten	zorgen.

6.1.3 Kwaliteit van de registraties
De	wettelijke	deadline	wordt	voor	geen	enkele	registratie	gehaald.	Voor	de	financiering	van	
de	ziekenhuizen	in	2011,	2012	en	2013	zag	de	FOD	VVVL	zich	zelfs	genoodzaakt	de	databank	
af	te	sluiten	zonder	te	wachten	op	de	gegevens	van	de	laatste	ziekenhuizen.	De	vertraging	
wordt	zowel	veroorzaakt	door	de	FOD	VVVL	zelf	als	door	de	ziekenhuizen.	Daardoor	ge-
beuren	zowel	de	berekening	van	de	financiering	als	de	ondersteuning	van	het	beleid	en	
wetenschappelijk	onderzoek	op	basis	van	verouderde	gegevens.	Dit	is	demotiverend	voor	
de	ziekenhuizen	die	wel	tijdig	zijn:	inspanningen	voor	een	efficiënter	beheer	hebben	pas	na	
jaren	effect	op	de	financiering,	feedbackrapporten	zijn	weinig	bruikbaar	want	verouderd	
enz.	De	FOD	volgt de	tijdigheid	wel	op,	maar	kan	het	tijdig	aanleveren	van	de	gegevens	niet	
afdwingen.

Becijferde	streefdoelen	en	indicatoren	voor	de	nauwkeurigheid	en	betrouwbaarheid	van	de	
registraties	ontbreken,	alsook	publieke	rapportering	over	de	kwaliteit.	Dat	kan	het	vertrou-
wen	ondermijnen	in	het	gebruik	van	de	data,	bij	voorbeeld	voor	financiering.	De	FOD	poogt	
via	diverse	initiatieven	de	nauwkeurigheid	en	betrouwbaarheid	te	bewaken.	Risicofactoren	
voor	de	nauwkeurigheid	van	de	registraties	zijn	vooral	de	kwaliteit	van	de	gegevens	in	het	
patiëntendossier	(bron	voor	de	MZG),	onvoldoende	interne	controle	op	de	registraties	bin-
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nen	 de	 ziekenhuizen	 (waarvoor	 geen	 normen	 zijn	 bepaald)	 en	 een	 hoge	werkdruk	 voor	
artsen	en	verpleegkundigen.	De	FOD	probeert	deze	risico’s	te	beperken	door	controles	en	
audits	en	door	gedetailleerde	codeerinstructies	op	te	stellen.

De	continuïteit	en	samenhang	van	de	registraties	is	niet	verzekerd.	Nieuwe	versies	en	up-
dates	van	terminologie	en	classificatiesystemen	zijn	onvermijdelijk,	maar	hebben	een	ne-
gatieve	 invloed	op	de	 coherentie	over	 verschillende	 jaren	heen.	De	FOD	volgt	dit	 op	 en	
tracht	vergelijkbare	cijfers	aan	te	leveren.	Er	is	echter	ook	geen	uniformiteit	in	het	gebruik-
te	 classificatiesysteem	 over	 de	 verschillende	 registraties	 heen:	MZG	 gebruikt	 ICD-10-BE	
vanaf	2016,	MPG	gebruikt	nog	ICD-9-CM,	MUGREG	en	UREG	zullen	gebruik	maken	van	
SNOMED	CT.	Dat	maakt	het	niet	gemakkelijk	voor	de	ziekenhuizen	en	vormt	een	hinder-
paal	voor	vereenvoudiging.	Ook	het	facultatief	registreren	van	gegevens,	bij	voorbeeld	in	
MPG,	heeft	invloed	op	de	coherentie.

6.1.4 Benutting van de registraties
De	ziekenhuizen	blijken	goed	gebruik	te	maken	van	de	feedback	over	MZG.	De	feedback	
komt	echter	te	laat	om	de	organisatie	effectief	aan	te	sturen	en	de	analyses	zijn	onvoldoende	
gedetailleerd	en	bieden	 te	weinig	 toegevoegde	waarde.	Daardoor	geven	de	ziekenhuizen	
aanzienlijke	bedragen	uit	voor	extra	feedback	door	een	externe	organisatie	of	privéonder-
neming.	Ziekenhuizen	zijn	ervan	overtuigd	dat	de	overheid	 in	de	praktijk	voldoende	ge-
bruik	maakt	van	de	registraties	voor	beleidsondersteuning,	behalve	voor	MPG.

Enkel	 de	MZG-registratie	wordt	 gebruikt	 voor	 de	 financiering	 van	 de	 ziekenhuizen.	De	
gebruikte	gegevens	zijn	echter	minstens	drie	jaar	oud.	Door	het	lage	vertrouwen	in	de	be-
trouwbaarheid	van	de	VG-MZG-gegevens,	wordt	de	bijkomende	financiering	nog	voor	70	%	
berekend	op	basis	van	MVG-gegevens	uit	2005	en	2006.	De	MPG	worden	niet	voor	de	finan-
ciering	gebruikt,	hoewel	dat	als	doelstelling	was	vooropgesteld.

Het	is	te	vroeg	om	te	boordelen	of	de	doelstellingen	van	UREG	gehaald	zullen	worden.

6.2 Aanbevelingen

Het	Rekenhof	beveelt	de	minister	aan	samen	met	de	FOD	VVVL	en	in	overleg	met	de	sector	
een	handhaafbaar	sanctiebeleid	uit	te	werken	en	in	de	regelgeving	te	verankeren.	Gelijk-
tijdig	 zou	de	FOD	de	 randvoorwaarden	 (bv.	 tijdige	 codeerinstructies)	moeten	 realiseren	
opdat	de	ziekenhuizen	hun	verplichtingen	effectief	kunnen	nakomen.	Ook	de	herziening	
van	de	MPG	zou,	op	basis	van	de	al	verrichte	beleidsvoorbereiding,	op	korte	termijn	tot	een	
aanpassing	van	de	regelgeving	moeten	leiden.

Het	Rekenhof	beveelt	de	minister	aan	een	uniek	patiëntennummer,	gebaseerd	op	het	rijks-
registernummer	in	een	gecodeerde	vorm,	in	te	voeren	voor	alle	registraties	en	de	ziekenhui-
zen	alle	gegevens	te	laten	aanleveren	via	eHealth,	omdat	het	een	basisvoorwaarde	is	voor	
een	efficiënt	gebruik	van	de	registraties.	Voor	de	registraties	in	de	spoeddiensten	is	dit	al	
het	geval,	voor	MZG	en	MPG	nog	niet.	De	FOD	heeft	daartoe	al	een	aanzet	gegeven	in	het	
actieplan	administratie	vereenvoudiging.

Het	veralgemeende	gebruik	van	het	EPD	in	de	ziekenhuizen	kan	de	kosten	van	de	regis-
traties	verminderen	en	de	kwaliteit	ervan	verhogen	waardoor	de	doelstellingen	die	aan	de	
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registraties	worden	gesteld	efficiënter	en	effectiever	kunnen	worden	bereikt.	Het	Rekenhof	
beveelt	de	minister	 aan	om	duidelijkheid	 te	 scheppen	over	de	minimumcriteria	 voor	de	
programmatuur	van	een	EPD	en	om	samen	met	de	FOD	de	inspanningen	voort	te	zetten	
om	het	gebruik	te	veralgemenen	en	op	te	volgen.	Ook	de	ziekenhuizen	moeten	daartoe	de	
nodige	initiatieven	nemen.

De	FOD	moet	het	uitrollen	van	de	innovaties	in	de	registratiesystemen	meer	ondersteunen,	
onder	meer	door	meer	individuele	contacten	tussen	de	ambtenaren	en	de	verantwoordelij-
ken	in	de	ziekenhuizen	en	door	tijdiger	te	communiceren	met	de	ziekenhuizen.

De	registraties	moeten	worden	vereenvoudigd	en	gestroomlijnd	om	het	aantal	te	registre-
ren	items	zoveel	mogelijk	te	beperken	en	de	verschillende	registraties	onderling	coherenter	
te	maken.	De	FOD	moet	de	lopende	initiatieven	op	dat	vlak	voortzetten.

Het	Rekenhof	vraagt	de	minister	te	onderzoeken	of	nog	gevolg	kan	worden	gegeven	aan	het	
advies	van	de	Multipartite-overlegstructuur	om	de	kosten	van	de	groeperingssoftware	voor	
de	ziekenhuizen	te	verminderen	door	een	licentie	te	nemen	op	het	nationaal	gebruik	van	de	
software	(zoals	voor	SNOMED	CT).

Het	Rekenhof	beveelt	de	FOD	aan	periodiek	informatie	te	verzamelen	over	de	aspecten	die	
de	kwaliteit	van	de	registraties	bepalen:	waar	bevinden	de	registratieverantwoordelijken	
zich	in	het	organigram,	vormen	ze	een	algemeen	erkende	gesprekspartner	ook	ten	opzichte	
van	de	artsen,	hoe	gecentraliseerd	is	de	registratie,	welke	opleidingen	werden	gevolgd,	hoe-
veel	mankracht	wordt	aan	registratie	besteed,	welke	interne	controles	worden	uitgevoerd,	
welke	software	wordt	gehanteerd	enz.	De	interviews	met	alle	registratieverantwoordelijken	
van	de	MZG	die	voor	eind	2016	aangekondigd	zijn,	kunnen	hiertoe	een	eerste	aanzet	zijn.

Gekoppeld	aan	de	 resultaten	van	de	aangekondigde	 statistische	audits	moet	de	FOD	op	
termijn	 een	 globaal	 beeld	 kunnen	 schetsen	 van	de	 kwaliteit	 van	de	 geregistreerde	 data	
en	de	elementen	die	een	positieve	impact	erop	hebben.	Zo	kunnen	kwalititeitsindicatoren	
worden	ontwikkeld	en	met	meer	precisie	initiatieven	worden	genomen	voor	die	aspecten	
die	een	grote	impact	blijken	te	hebben	op	kwaliteit.

De	FOD	moet	verder	blijven	proberen	meer	actuele	gegevens	ter	beschikking	te	stellen	voor	
de	financiering,	beleidsvoorbereiding	en	feedback.

De	voormelde	aanbevelingen	aan	de	FOD	zijn	met	de	huidige	personeelsbezetting	van	de	
dienst	Datamanagement	moeilijk	realiseerbaar.	Er	is	vooral	nood	aan	extra	gespecialiseerd	
personeel	 om	 alle	 innovaties	 bij	 de	 registraties	 (SNOMED	CT,	 ICD-10-BE,	monitorings-
systeem	voor	UREG)	uit	te	rollen	en	de	ziekenhuizen	daarbij	afdoende	te	ondersteunen.	De	
FOD	erkent	dat	de	huidige	situatie	op	lange	termijn	niet	houdbaar	is.

Een	synthese	van	de	aanbevelingen	is	in	tabelvorm	opgenomen	als	bijlage	2.
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6.3 Antwoord van de minister

In	haar	antwoord	van	13	januari	2017	(bijlage	3)	sluit	de	minister	zich	grotendeels	aan	bij	de	
conclusies	en	aanbevelingen	van	het	Rekenhof.

Ze	verwijst	naar	de	inspanningen	die	al	gebeuren	in	het	kader	van	de	administratieve	ver-
eenvoudiging,	naar	haar	plan	van	aanpak	voor	de	hervorming	van	de	ziekenhuisfinancie-
ring	en	het	ziekenhuislandschap	en	naar	de	bijkomende	budgetten	voor	een	versnelling	van	
de	introductie	van	het	EPD	in	de	ziekenhuizen.

Het	gebruik	van	het	rijksregisternummer	bij	alle	registraties	wordt	momenteel	onderzocht.	
De	nodige	reglementering	voor	een	sanctiebeleid	wordt	uitgewerkt	in	de	loop	van	2017.	De	
minister	zal	de	pertinentie	en	proportionaliteit	van	de	te	registreren	items	verder	bekijken	
om	tot	een	verdere	administratieve	vereenvoudiging	te	komen.	Zodra	een	gemeenschappe-
lijke	minimale	dataset	voor	geestelijke	gezondheidszorg	geëxtraheerd	kan	worden	uit	toe-
komstige	assessment-instrumenten	voor	patiënten,	zullen	de	MPG	worden	afgeschaft.	De	
administratie	onderzoekt	de	aankoop	van	een	nationale	licentie	voor	de	groeperingssoft-
ware.	Ze	zal	samen	met	de	minister	ook	een	verbetertraject	opstellen	om	beter	tegemoet	te	
komen	aan	de	verzuchtingen	van	de	ziekenhuizen,	in	het	bijzonder	inzake	ondersteuning	
en	opleiding.



Bijlagen
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Bijlage 1

Enquête bij de ziekenhuizen

Alle	116	algemene	ziekenhuizen,	met	inbegrip	van	hun	eventuele	psychiatrische	afdelingen	
werden	op	 vrijwillige	basis	 per	mail	 bevraagd.	Psychiatrische	 ziekenhuizen	werden	niet	
bevraagd.	95	ziekenhuizen	hebben	een	ingevulde	vragenlijst	teruggestuurd	(tabel	11).	Het	
globale	antwoordpercentage	daarmee	bedraagt	82	%.	Alleen	bij	de	Brusselse	ziekenhuizen	
(64	%)	en	de	ziekenhuizen	met	minder	dan	100	bedden	(25	%)	ligt	het	antwoordpercentage	
lager.	 Kleine	 ziekenhuizen	 zijn	 meestal	 specialistische	 ziekenhuizen	 (revalidatie,	 geria-
trie…).	Op	basis	van	het	aantal	erkende	bedden	is	het	antwoordpercentage	87	%	(94	%	van	
de	Waalse,	89	%	van	de	Vlaamse	en	66	%	van	de	Brusselse	ziekenhuizen).	Alle	tien	zieken-
huizen	met	meer	dan	1.000	erkende	bedden	hebben	geantwoord.

Tabel 11 –  Respons op de enquête van het Rekenhof

Vlaamse 
zieken-
huizen

Bedden
Waalse 
zieken-
huizen

Bedden
Brusselse 

zieken-
huizen

Bedden Totaal

Opgestuurd 62 29.701 40 16.364 14 7.668 116

Beantwoord 51 26.517 35 15.308 9 5.094 95

Percentage 82 89 88 94 64 66 82

De	vragenlijst	bestond	uit	29	deels	open	en	deels	gesloten	vragen.	De	vragenlijst	 is	voor	
verspreiding	getest	 in	twee	ziekenhuizen	en	werd	ook	bezorgd	aan	de	FOD	VVVL	en	de	
beleidscel	van	de	minister.

De	enquête	peilde	naar	de	houding	van	de	ziekenhuizen	tegenover	de	registraties	en	de	
administratieve	last	voor	hen.	Concreet	werden	vragen	gesteld	over:

• informatisering	en	kostprijs;
• organisatie,	kwaliteit	en	gebruik	van	de	registratie;
• communicatie	en	ondersteuning	vanuit	de	FOD.
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Bijlage 2

Synthese van de aanbevelingen

Aanbevelingen Referentie in 
het verslag

Aanbevelingen voor de minister

1 Uitwerken en verankeren in de regelgeving van een handhaafbaar 
sanctiebeleid.

3.5.1

2 Op korte termijn de vernieuwing en vereenvoudiging van de MPG-
registratie, op basis van de al verrichte beleidsvoorbereiding, uitwerken in de 
regelgeving.

3.6.2

3 Het gebruik van een uniek patiëntennummer op basis van het 
rijksregisternummer voor alle registraties verplichten en ervoor zorgen dat 
alle gegevens via eHealth worden aangeleverd.

2.4.1 + 5.3.2

4 Minimumcriteria voor de programmatuur van een EPD bepalen. 2.3.1.1

5 Een licentie op het nationaal gebruik van de groeperingssoftware door de 
overheid overwegen.

3.3.2

6 Extra gespecialiseerd personeel toewijzen aan de Dienst Datamanagement 
om alle innovaties uit te rollen en de ziekenhuizen afdoende te ondersteunen.

3.2

Aanbevelingen voor de FOD

7 Randvoorwaarden realiseren zodat ziekenhuizen hun verplichtingen effectief 
kunnen nakomen.

3.5.1

8 Inspanningen voortzetten om het gebruik van een EPD te veralgemenen en 
op te volgen.

2.3.1.2

9 De ondersteuning van de ziekenhuizen versterken. 3.4

10 Initiatieven om registraties te stroomlijnen en te vereenvoudigen voort 
zetten.

3.6.2

11 Zorgen voor een betere kwaliteit van de geregistreerde data door audits 
beter te gebruiken en kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen. Periodiek 
informatie verzamelen over alle aspecten die bij de ziekenhuizen de kwaliteit 
van de registraties bepalen.

3.5.3 + 4.2.2

12 Pogingen versterken om meer actuele gegevens ter beschikking te stellen. 4.1

Aanbevelingen voor de ziekenhuizen

13 Binnen de vooropgestelde termijn een geïntegreerd EPD realiseren. 2.3.1.2
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Bijlage 3
Antwoord van de minister
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