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De vervanging van de MVG-registratie door de VG-MZG heeft geleid tot de afschaffing van 

die MVG-registratie vanaf 2007. De laatste beschikbare MVG-gegevens dateren dan ook van 

2006.  

 

Momenteel is er een studie aan de gang m.b.t. de VG-MZG om een methode voor te stellen 

aangaande het gebruik van die verpleegkundige gegevens in het kader van de financiering van 

onderdeel B2. Op dit ogenblik kan onmogelijk met zekerheid worden vastgesteld wanneer die 
nieuwe methode in de berekening van het BFM zal kunnen worden geïntegreerd. 

 
Gezien de soms grote, zowel opwaartse als neerwaartse, schommelingen die bij sommige 

ziekenhuizen in de MVG van 2006 ten opzichte van de voorgaande jaren worden vastgesteld, 
terwijl de globale cijfers op nationaal niveau stabiel blijven, stelt de Afdeling Financiering 

een tijdelijke aanpassing voor van de gebruiksmodaliteiten van de MVG-gegevens. 
Het is niet de bedoeling om de ziekenhuizen waarvan de gegevens 2006 sterk zouden 

verschillen ten opzichte van de voorgaande jaren, wat dan ook de reden hiervan mag zijn, 
gedurende verschillende jaren te bestraffen dan wel te bevoordelen.  

 

Na onderzoek van de verschillende denkpistes wordt voor het BFM op 1 juli 2011 het 

volgende voorgesteld:  

 

o De toekenning van bijkomende punten via de verpleegkundige gegevens te bevestigen, 

aangezien de andere gegevens die zijn gebruikt niet werden gevalideerd wat hun link 

met de verpleegkundige activiteit betreft;  

 
o De financiële impact af te vlakken door een gemiddelde te berekenen van de waarde 

per dag van de MVG-scores voor 2005 en 2006, de ziekenhuizen opnieuw in decielen 

in te delen, en het resultaat van de nieuwe indeling toe te kennen aan de verantwoorde 

ligdagen die voor het budget van financiële middelen op 1 juli 2011 worden berekend; 

o  

OF 

 

De waarde van de MVG-dagen voor 2005 en 2006 te gebruiken door 10 

registratiedagen van het tweede semester van 2005 te nemen en die met drie te 

vermenigvuldigen om hen hetzelfde gewicht te geven als de 30 registratiedagen van 

het eerste semester 2006, opnieuw punt per punt een waarde te berekenen, de 

ziekenhuizen opnieuw in decielen in te delen en het resultaat van de nieuwe indeling 

toe te kennen aan de verantwoorde ligdagen die voor het budget van financiële 

middelen op 1 juli 2011 worden berekend, 
 

 dit aangezien de meningen verdeeld zijn over de methode die moet worden gebruikt. 
 

o De resultaten van de uitgevoerde audits in aanmerking te nemen en de budgetten 
dienovereenkomstig toe te wijzen, ongeacht welk voorstel er gekozen wordt. 

 
o De besprekingen m.b.t. het BFM op 1 juli 2012 voort te zetten. 

 

Het advies zal vandaag tijdens de plenaire vergadering van de afdeling financiering worden 

voorgelegd. 


