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Betreft: advies inzake de Minimale Psychiatrische Gegevens

Geachte mevrouw de Minister,

In het advies van de permanente werkgroep psychiatrie inzake MPG, bekrachtigd door
het bureau op 08.11.12 en u overgemaakt met een begeleidend schrijven, werd
voorgesteld om te werken in 2 fasen.
Op basis van de doelstellingen en
uitgangspunten (1ste fase), zouden we nu verder willen gaan met de 2de fase die
moet resulteren in een meer fundamentele aanpassing van MPG en dit zowel
inhoudelijk als vormelijk.
Eén van de belangrijke uitgangspunten voor een aangepaste MPG-registratie is het in
kaart brengen van zorgtrajecten van patiënten in en tussen voorzieningen en diensten
betrokken bij de GGZ via een uniek exportnummer (omzetting van rijksregisternummer
via TTP). Hiervoor willen we de nodige toestemming verkrijgen bij een aantal
instanties zoals de Orde van Geneesheren, de privacy-commissie, de Kruispuntbank,
…
Om te komen tot een beeld van de zorgtrajecten over de voorzieningen en diensten
heen, dringt zich een uniform gemeenschappelijk gedeelte van de registratie op over
alle deze voorzieningen en diensten betrokken bij de GGZ (psychiatrische
ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, initiatieven
beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, centra voor geestelijke
gezondheidszorg, in de teams voor psychiatrische zorg in de thuissituatie, de mobiele
teams in het kader van art. 107 en de revalidatie-overeenkomsten met een GGZinslag, …).
Naast een gemeenschappelijk gedeelte zal er in functie van de werkvorm en bepaalde
doelgroepen (bijvoorbeeld kinderen en jongeren, forensische psychiatrie, …) ook een
meer specifiek gedeelte noodzakelijk zijn.
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In deze context willen we verwijzen naar het actieplan e-Gezondheid 2013-2018 van
de IMC van 28.01.13 met als globale doelstelling het veralgemenen van het gebruik
van e-gezondheidsdiensten rond de patiënt tegen uiterlijk 2018.
Mogen we u verzoeken om dat voorstel van een uniform gemeenschappelijk gedeelte
van de registratie op de agenda te willen plaatsen van de e.v. Interministeriële
Conferentie? Het is belangrijk om een gemeenschappelijk gedeelte verplicht en
uniform te behouden na de overdracht van bevoegdheden over sommige GGZvoorzieningen naar het beleidsniveau van de gemeenschappen.
Gelieve te aanvaarden, mevrouw de minister, onze gevoelens van hoogachting.
Met de meeste hoogachting,
Namens de Voorzitter,
Dhr Peter Degadt

De Secretaris
C. Decoster
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