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Mevrouw, Mijnheer, Dokter 

 

Met deze rondzendbrief wensen wij u in kennis te stellen van de volgende beslissingen 
omtrent  de MZG-registratie.  

 

1. VG-MZG 

Zoals vermeld in de vorige rondzendbrief van augustus 2020 (ref. DBI/OMZ-CIR/N. 11_20) 
zullen de registratieperioden voor de VG-MZG periode van september en december 2020 
niet meer opgeschort worden waardoor de registratie opnieuw verplicht is. Dit principe blijft 
staande. 

De VG-MZG zijn een extractie van een deel van de verpleegkundige zorgen die zijn 
gedocumenteerd in het patiëntendossier. Het doel van deze specifieke VG-MZG is een beeld 
te verkrijgen van de verpleegkundige interventies op verblijfsniveau, uitgevoerd in de 
algemene ziekenhuizen tijdens deze periode. De gegevens zijn niet voor financiële 
doeleinden bestemd. 

 

2. Uitstel mini audit M100 

Gezien de huidige evolutie van de COVID-19-crisis, krijgen de ziekenhuizen - die nog niet 
geantwoord hebben op de vragen met betrekking tot de data-validatie met het thema M100: 
thermoregulatie - verder uitstel om te antwoorden op de vragen.  

Een nieuwe datum voor het indienen van de antwoorden zal bepaald worden rekening 
houdend met de evolutie van de COVID-19-toestand in de ziekenhuizen. 

 

3. Bijkomend Uitstel voor MZG 2020 

Inzake de deadlines voor het indienen van de minimale ziekenhuisgegevens werden 
volgende beslissingen genomen: 

 
o MZG 2019/2: de aangepaste deadline van eind november 2020 blijft behouden.  

 
o MZG 2020/1: in de plaats van het reeds aangekondigde uitstel (eind januari 2021 in 

plaats van eind november 2020 volgens KB) voorzien we een bijkomend uitstel van 
twee maanden. MZG 2020/1 verwachten we tegen uiterlijk eind maart 2021. 
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o MZG 2020/2: in plaats van de officiële deadline van eind mei 2021 (volgens K.B.) 

verschuiven wij de deadline naar eind juni 2021. Instellingen die moeilijkheden 
ondervinden, kunnen een bijkomende verlenging krijgen tot uiterlijk 15 september 
2021.  

 

De registratie blijft verplicht op alle gebruikelijke eenheden en dus niet enkel op covid-19-
eenheden.  

 
Voor bijkomende informatie kunt U steeds contact opnemen met de FOD VVVL via de 
generieke mailboxen van de verschillende registratiesystemen die u op onze website kunt 
terugvinden.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

         Annick Poncé 

         Directeur-generaal 
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