
Hospital & Transport Surge Capacity Comité 

Krachtens artikel 13 van de Wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen 

ingevolge de COVID-19-pandemie. 

 

DATUM   25/10/2022 

CONTACT     

TEL.    

E-MAIL     

 

Aan de directeurs, hoofdartsen, directeurs van het verpleegkundig departement en 

noodplancoördinatoren van de Algemene en Universitaire Ziekenhuizen 

Ter info aan de Psychiatrische Ziekenhuizen en de Revalidatieziekenhuizen  
 
Ter info aan de koepels van de ziekenhuizen 
Ter info aan de gouverneurs 
 
 

BETREFT    Registraties november 2022.  

Geachte algemeen directeur, 
Geachte hoofdarts, 
Geachte directeur van het verpleegkundig departement, 
Geachte noodplancoördinator, 
 

Wij beseffen dat de blijvende vraag tot registratie weegt op het dagelijks functioneren, maar meten 

is weten. We zijn jullie, de ziekenhuisdirecties, de zorgverleners en het personeel van de 

ziekenhuizen, opnieuw oprecht dankbaar voor de blijvende inspanningen, ook deze met betrekking 

tot de registratie. 

Gezien november 2022 gekenmerkt wordt door een aantal (eventuele) feestdagen en (eventuele) 

brugdagen, hebben wij binnen het HTSC en binnen de crisiscel Volksgezondheid de registratie binnen 

deze periode onder de loep genomen.  

We bespreken volgende periodes :  

• Zaterdag 29/10, zondag 30/10, maandag (brugdag) 31/10, dinsdag feestdag 01/11 en 

woensdag (feestdag) 02/11 

• Vrijdag feestdag 11/11, zaterdag 12/11, zondag 13/11, maandag 14/11, dinsdag (feestdag) 

15/11 

Voor de periode 29/10, 30/10, 31/10, 01/11 en 02/11 vragen wij de ziekenhuizen al hun 

cijfermateriaal door te sturen op 02/11 voor 11u. Deze gehele periode zal verwerkt worden op 

02/11. 

• De periode 29/10, 30/10 en 31/10 kan ook op 31/10 doorgestuurd worden, maar op 31/10 

zal er geen verwerking van de gegevens plaatsvinden.  

Voor de periode 11/11, 12/11 en 13/11 vragen wij aan de ziekenhuizen al hun cijfermateriaal door te 

sturen op 14/11 voor 11u. 

14/11 wordt beschouwd als een normale dag. 



Het cijfermateriaal van 15/11 en 16/11 vragen wij door te sturen op 16/11 voor 11u. 

 

Indien u specifieke vragen heeft over deze brief, kan u contact nemen met 

algemeneziekenhuizen@vlaanderen.be.  

Marcel Van der Auwera 
Voorzitter  
Comité Hospital & Transport Surge Capacity 
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