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BETREFT

Covid-19 – Surge capacity plan

Geachte algemeen directeur,
Geachte hoofdarts,
Zoals u weet, werken de verschillende ministers en administraties bevoegd voor gezondheid samen
met het oog op adequate en effectieve beheersingsmaatregelen in het kader van Covid-19. Dit
gebeurt met name binnen de Risk Management Group (RMG) die bijgestaan wordt door een
Wetenschappelijk Comité / het Risk Assessment Group (RAG). Tijdens de Interministeriële
Conferentie Volksgezondheid die op zondag 1 maart bijeenkwam, hebben de 8 ministers bevoegd
voor Volksgezondheid benadrukt dat deze samenwerking en een gestroomlijnde aanpak en
communicatie naar het werkterrein en de bevolking essentieel zijn.
Onder coördinatie van het DG Gezondheidszorg van de FOD wordt binnen een specifieke werkgroep
met vertegenwoordigers van de verschillende overheden, van het Wetenschappelijk comité en
andere experten nauw samengewerkt met het oog op de voorbereiding van een “surge capacity”
plan dat moet voorzien in een gecoördineerde, adequate en effectieve organisatie van de
behandelcapaciteit in de Belgische ziekenhuizen. Rekening houdend met de situatie op het terrein
werd op 6 maart gevraagd aan het UZ Antwerpen, het CHU St. Pierre, UZ Leuven, UZ Gent, UZ
Brussel, Huderf, ULB Erasme, UCL St.Luc, CHU Liège en CHU Mont-Godinne om de nodige
behandelcapaciteit te voorzien voor de dagen die zouden volgen.
Op 9 maart is door de werkgroep de situatie geëvalueerd, waaruit blijkt dat voor de eerste dagen de
voorziene aanpak heeft gewerkt, maar er verdere stappen nodig zijn. Om ons optimaal voor te
bereiden op diverse scenario’s inzake de evolutie van de vereiste ziekenhuiszorg, alsook om te
vermijden dat de tijdens het weekend geactiveerde hoofdzakelijk universitaire ziekenhuizen
overbelast zouden worden of dat hun expertise inefficiënt wordt ingezet, heeft de werkgroep een
aantal beslissingen genomen. De uitvoering van deze beslissingen vereisen uw medewerking.

1) Activatie van alle algemene ziekenhuizen

De overheden vragen elk algemeen ziekenhuis om de nodige maatregelen te nemen om patiënten
die zich aanmelden en besmet zijn met COVID-19 te kunnen behandelen. Elk ziekenhuis draagt
daarbij solidair en verantwoordelijk maximaal bij volgens zijn capaciteit en expertise. Ziekenhuizen
kunnen vanzelfsprekend alle initiatieven nemen om af te stemmen binnen het locoregionaal
ziekenhuisnetwerk waarbinnen zij opereren. Er wordt daarbij vermeden dat patiënten onnodig
worden verwezen en getransporteerd naar meer gespecialiseerde centra, zodat de capaciteit en
expertise van die gespecialiseerde centra zo efficiënt mogelijk kan benut worden. Vanzelfsprekend
kunnen perifere ziekenhuizen wel steeds contact leggen met gespecialiseerde centra voor het
inwinnen van advies. Uiteraard dient een patiënt die meer gespecialiseerde zorg vereist tijdig te
worden verwezen.

2) Transport
Inzake het primair transport waarbij de patiënt van zijn verblijfsplaats naar het ziekenhuis wordt
gebracht, zullen per provincie een aantal ambulancediensten specifiek worden aangewezen die door
de 112-centrale zullen worden ingeschakeld in geval het vervoer betreft van een patiënt die besmet
is met COVID-19.
Inzake het interhospitaal transport vragen wij aan de ziekenhuizen om maximaal op de eigen
transportmiddelen van verwijzend en ontvangend ziekenhuis beroep te doen, wat ook de nodige
voordelen heeft met betrekking tot de uitrusting en bestaffing van het vervoer. Indien dergelijk eigen
vervoer niet beschikbaar is, zal via de 112-centrale ook beroep kunnen worden gedaan op de
hierboven vermelde aangewezen ambulancediensten, waarbij desgevallend bestaffing normaliter
voorzien voor de MUG ter beschikking zal worden gesteld.
We verwijzen ook naar de procedures die zijn verspreid inzake het
beschermingsmiddelen bij het vervoer van patiënten.
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3) Monitoring van de behandelcapaciteit en de benutting ervan
De activatie van alle ziekenhuizen gaat uit van de capaciteit die elk ziekenhuis individueel en binnen
zijn netwerk heeft. Vanzelfsprekend wenst de overheid een goede monitoring te verzekeren van de
behandelcapaciteit, zodat zo nodig ook kan worden ondersteund en bijgestuurd waar nodig. De
gegevens zullen slechts 1 maal worden opgevraagd en gedeeld tussen alle bevoegde overheden.
Reeds beschikbare data worden niet opgevraagd.
Wij vragen u ons voor 11 maart om 11h00 A.M. volgende gegevens te rapporteren via volgende link
van de FOD (https://framaforms.org/monitoring-van-beademingstoestellen-en-ecmo-suivi-desrespirateurs-et-ecmo-1583769389)

-

Over hoeveel voor COVID-19-patiënten inzetbare beademingstoestellen beschikt uw
ziekenhuis?
Over hoeveel voor COVID-19-patiënten inzetbare ECMO beschikt uw ziekenhuis?

Nog wat behandelcapaciteit betreft vragen wij u om wat de beschikbare capaciteit voor intensieve
zorgen in uw ziekenhuis betreft, dagelijks voor 11h00 A.M. in ICMS uw gegevens te actualiseren.

Deze informatie is bijzonder belangrijk voor de overheden om te kunnen opvolgen hoe de
bezettingsgraden evolueren per ziekenhuis en over het ziekenhuislandschap heen.

Tot slot vragen wij u om ons dagelijks voor 11h A.M. via volgende link van Sciensano
(http://surveys.sciensano.be/index.php/811344?lang=nl) te informeren over:
-

Het aantal patiënten met COVID-19 (bevestigd) die door uw ziekenhuis worden behandeld
Het aantal patiënten met COVID-19 (bevestigd) die door uw ziekenhuis worden behandeld in
de dienst intensieve zorgen
Het aantal nieuwe patiënten die sinds de vorige rapportering, en dus in de loop van de
voorbije 24h, gehospitaliseerd zijn geworden en niet doorverwezen werden door een ander
ziekenhuis
Het aantal nieuwe patiënten die sinds de vorige rapportering, en dus in de loop van de
voorbije 24h, gehospitaliseerd zijn geworden na doorverwijzing door een ander ziekenhuis
Het aantal patiënten die sinds de vorige rapportering, en dus in de loop van de voorbije 24h,
het ziekenhuis hebben verlaten en niet zijn doorverwezen naar een ander ziekenhuis
Het aantal patiënten die sinds de vorige rapportering, en dus in de loop van de voorbije 24h,
het ziekenhuis hebben verlaten en wel zijn doorverwezen naar een ander ziekenhuis
Het aantal patiënten onder behandeling met kunstmatige ventilatie
Het aantal patiënten die door een hart/long-machine (ECMO) ondersteund worden

4) In geval van oververzadiging
Elk ziekenhuis dient nu onmiddellijk al rekening te houden met de mogelijkheid dat er
oververzadiging van uw capaciteit mogelijk wordt.
Indien uw ziekenhuis met oververzadiging wordt geconfronteerd, vragen wij u, zoals steeds, om:
-

Het ziekenhuisnoodplan adequaat en effectief toe te passen
De federale gezondheidsinspecteur te contacteren, die u zal adviseren en de nodige
maatregelen zal nemen ter ondersteuning van de werking van uw ziekenhuis

Met deze brief schrijven wij zowel de ziekenhuisdirecteur als de hoofdarts aan. Beiden zijn voor de
overheden het eerste aanspreekpunt binnen het ziekenhuis, waarbij wij er op rekenen dat we steeds
op korte termijn met u kunnen afstemmen indien de situatie daartoe noodzaakt.

Indien u specifieke vragen heeft over deze brief, kan u contact nemen via
algemeneziekenhuizen@vlaanderen.be

Wij danken u alvast voor uw medewerking,

Dr. Paul Pardon
Chief Medical Officer België
Voorzitter van de Risk Management Group

