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Verslag aan het federale parlement: Minimale ziekenhuisgegevens en
verwante registratiesystemen

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof de kwaliteit van
de registratie van de Minimale Ziekenhuisgegevens. Dat zijn gegevens over de
ziekenhuisopnames die ziekenhuizen moeten registreren en aan de FOD
Volksgezondheid meedelen. De FOD gebruikt deze gegevens voor de financiering
van de ziekenhuizen en als instrument bij de beleidsvoorbereiding en het
wetenschappelijk onderzoek. Het Rekenhof concludeert dat niet alle voorwaarden
zijn vervuld voor een efficiënte, coherente en effectieve registratie. Voorts
concludeert het dat de FOD de ziekenhuizen onvoldoende kan ondersteunen bij
deze registraties, hoofdzakelijk door een tekort aan middelen.
De ziekenhuizen moeten gegevens registreren over de opnames van patiënten: de Minimale
Ziekenhuisgegevens (MZG). Daarnaast registreren ze heel wat andere gegevens zoals de
Minimale Psychiatrische Gegevens, de Mobiele Urgentiegroep Registratie en de
spoedgevallenregistratie. De FOD Volksgezondheid beheert de registraties en ondersteunt
en audit de ziekenhuizen. De registraties kosten de ziekenhuizen veel: ze zetten er ruim 1.100
voltijdse medewerkers voor in en de specifieke software kost ruim 11 miljoen euro per jaar.
Het Rekenhof onderzocht of het institutioneel kader voldoende waarborgen biedt voor een
efficiënte, coherente en effectieve registratie en de FOD de registraties doelmatig beheert.
De audit toonde aan dat in de regelgeving toepasbare sancties ontbreken voor het laattijdig
bezorgen van de gegevens en voor het bezorgen van gebrekkige gegevens. Nochtans haalt
een deel van de ziekenhuizen voor geen enkele onderzochte registratie de deadline.
Daardoor moet de overheid deels verouderde gegevens gebruiken, bv. voor de financiering
van de ziekenhuizen. Voorts bestaat het risico dat de gegevens niet voldoende betrouwbaar
zijn, onder meer door het gebruik van verschillende codeerwijzen. De FOD probeert de
laattijdigheid en onnauwkeurigheid van de gegevens wel te verhelpen maar heeft daarvoor
te weinig middelen.
Het elektronisch patiëntendossier, dat momenteel wordt ingevoerd, is een belangrijke
succesfactor om de registratiekosten terug te dringen. Ondanks initiatieven van de overheid
is het echter onzeker of de ziekenhuizen tegen de deadline van 2018 zo’n elektronisch
patiëntendossier zullen hebben.
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De gegevens zouden ook efficiënter kunnen worden geregistreerd door een uniek
patiëntennummer te gebruiken voor alle registraties, de registraties te vereenvoudigen en
een goede ondersteuning te bieden door de FOD.
Een meerderheid van de ziekenhuizen is echter ontevreden over de steunverlening door de
FOD. Twee derde van de ziekenhuizen laat zich tegen betaling door externen bijstaan. De
FOD levert inspanningen maar beschikt over weinig middelen om afdoende ondersteuning
te bieden.
Het Rekenhof formuleerde een aantal aanbevelingen om de efficiëntie en effectiviteit van de
registraties te verhogen en de ondersteuning van de ziekenhuizen door de FOD te
versterken. De minister van Volksgezondheid sloot zich grotendeels aan bij de conclusies en
aanbevelingen.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door nuttige en
betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan de
parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als collaterale
instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het
controleert.
Het verslag Minimale ziekenhuisgegevens en verwante registratiesystemen werd aan het federale
parlement bezorgd. Het is samen met de samenvatting en dit persbericht terug te vinden op de
website van het Rekenhof (www.rekenhof.be).
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