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

04/02/2022

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

COVID-19 –communicatie: absenteïsme

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

Teneinde een beeld te krijgen op de afwezigheidscijfers van personeel binnen de ziekenhuizen, in
correlatie met eventuele sluiting van bedden, werd er vorige week aan de personeelsdiensten van de
algemene en universitaire ziekenhuizen een schrijven gericht met de vraag deel te nemen aan een
wekelijkse registratie.
De doelstelling van deze registratie is het bekomen van geobjectiveerde gegevens.
Deze objectieve gegevens zullen onder andere gebruikt worden ter argumentering en staving van
vragen van de ziekenhuizen aan adviesorganen (vb versoepeling richtlijnen inzet asymptomatisch
personeel), ter staving en argumentatie van beleidsbeslissingen (vb ondersteuning van Defensie),
maar ook ter interpretatie van evoluerende cijfers binnen de Surge Capacity Registratie. De gegevens
zullen noch gebruikt worden ter benchmarking, noch ter financiële evaluaties, ……
Wij beseffen dat de ziekenhuizen en al hun medewerkers door zware tijden gaan en dat dit opnieuw
een bijkomende registratie is, maar het objectief kunnen onderbouwen van dossiers, en het kunnen
antwoorden op de vraag ‘hoe erg is de niet voorziene afwezigheid nu echt?’, maakt dat het hebben
van deze gegevens heel belangrijk is, en niet als een eenmalige ‘foto’ maar als een evoluerende
trend.
De eerste gooi, vorige week, naar een gestandaardiseerd registratiemodel, heeft veel reacties
losgeweekt. Wij zijn dan ook samen met experten en vertegenwoordigers van de zorgkoepels
opnieuw aan de tekentafel gaan zitten en zijn overeengekomen om de de registratie zo veel als
mogelijk te vereenvoudigen om een evenwicht te zoeken tussen wat gevraagd wordt, volgens de

huidige stand van de epidemie, en wat haalbaar is. Begin volgende week volgt dus zeker een
schrijven omtrent de vernieuwde versie – de oude versie hoeft u niet verder op te nemen.
Wij wensen de ziekenhuisdirecties, de zorgverleners en het personeel van de ziekenhuizen dus
nogmaals te bedanken voor de blijvende inspanningen.
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