
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   09/01/2023 

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    COVID-19 & aanpassing in de registraties van beschikbare beddencapaciteit 

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

1. Epidemiologische evolutie en situatie binnen de ziekenhuizen  

Op datum van 09/01/2022 hadden we binnen de Belgische ziekenhuizen 1506 COVID-patiënten en 

100 COVID-ICU-patiënten.  

De ziekenhuiscijfers vertoonden de afgelopen weken opnieuw een lichte stijging, maar de algemene 

tendens blijft gunstiger dan tijdens voorgaande periodes. Louter afgaande op de mathematische 

gegevens van COVID-patiënten zouden we kunnen stellen dat we in de goede richting gaan. 

Het comité is zich echter bewust van de aanhoudende drukte waarmee de ziekenhuizen momenteel 

worden geconfronteerd. Naast COVID is er een verhoogde instroom van andere epidemieën (Griep, 

RSV, …) en zorgen isolatiemaatregelen voor een blijvend verhoogde werkdruk voor het personeel. 

Deze andere epidemieën creëren niet enkel een verhoogde instroom van patiënten, maar zorgen ook 

voor een uitval bij het zorgpersoneel. Daarnaast is er ook de impact van langdurige uitval – en 

uitstroom – van zorgpersoneel met een weerslag op de beschikbaarheid van zorgpersoneel en 

bijgevolg ook de kwaliteit van zorg.  

Al de bovenstaande factoren zorgt dat het water aan de lippen staat van het zorgpersoneel. We 

zullen deze situatie de komende dagen en weken van nabij opvolgen.   

 

 

 



 

 

2. Aanpassing registraties  

Het comité zal zich niet inmengen met de microregulatie en is van mening dat ziekenhuizen zelf de 

beste managers zijn. Om echter op macroniveau de druk op de hospitalisatiediensten – in bijzonder 

bedden met kenletters G & D – indirect te meten zullen we binnen ICMS een aanpassing te doen. 

 

We vragen aan de ziekenhuizen om vanaf nu onder het beddentype CSY (Cadiochirurgie) tijdelijk het 

aantal beschikbare geneeskundige en geriatrische bedden (kenletters G & D) binnen uw instelling te 

registreren. De beschikbaarheid veronderstelt hier dus ook de aanwezigheid van de noodzakelijke 

zorgcapaciteit (bed, middelen en personeel).  

 

Wat de registratiegraad betreft kunnen de ziekenhuizen deze beperken tot maandag en woensdag, 

of op de alternatieve dag van registratie indien een feestdag. 

 

3. Alarmindicatoren  

Gezien de aanhoudende epidemieën met een verwachtte grieppiek eind deze maand en een 

heropstart van zorgactiviteiten blijft er een aanhoudende druk voor de ziekenhuizen. De komende 

weken blijken dan ook cruciaal.  

 

Bij ervaring van al te grote drukte met nood tot (langdurige) stopzetting van electieve medisch 

belangrijke activiteiten contacteert het ziekenhuis de territoriaal bevoegde federaal 

gezondheidsinspecteur. Waar nodig kan de federaal gezondheidsinspecteur dan via de Noodcentrale 

112 kijken voor eventuele regulatie van de inkomende patiëntenstroom.  

 
 
Wij wensen de ziekenhuisdirecties, de zorgverleners en het personeel van de ziekenhuizen dus 

nogmaals te bedanken voor de blijvende inspanningen. Het Comité zal, ter ondersteuning van de 

ziekenhuizen,  verder nauwgezet de situatie blijven opvolgen.  

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

gezondheid@ccc.brussels. 

 Marcel Van der Auwera   
 Voorzitter Comité Hospital & Transport 

Surge Capacity 
  

   
 


