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BETREFT

COVID-19 – Hospital & Transport Surge Capacity: ziekenhuisnoodplannen

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

Het Comité Hospital & Transport Surge Capacity met vertegenwoordigers van alle overheden,
Defensie, de ziekenhuiskoepels, het Wetenschappelijk comité en andere experten, is nog steeds
actief en komt regelmatig samen om de situatie van de ziekenhuissector te monitoren en de nodige
maatregelen tot regulatie te nemen.
De focus van het Comité ligt op dit moment op het blijvend monitoren van de COVID-19-belasting
van de ziekenhuizen en het organiseren van de paraatheid voor een volgende golf van hospitalisaties.
In dit schrijven wensen we een aantal nieuwe richtlijnen, aanpassingen en verduidelijkingen te
geven. Met betrekking tot het indienen en de goedkeuring van de ziekenhuisnoodplannen (voor alle
ziekenhuizen).
Voor de COVID-19-crisis begon, waren er nieuwe, interfederaal gecoördineerde normen inzake
ziekenhuisnoodplanning uitgevaardigd. Deze normen vereisten een update van het
ziekenhuisnoodplan (verder ZNP). De deadline voor het indienen van het ZNP bij de bevoegde
minister was 31/12/2019. Deze datum werd door vele ziekenhuizen niet gehaald. 2020 was op dat
vlak een belangrijk jaar voor het goedkeuringsproces. Dit is verstoord door de COVID-19-crisis.
Sommige ziekenhuizen hebben hun ontwerp van geüpdatet ZNP nog niet ingediend bij de
gemeentelijke veiligheidscel of kregen nog geen goedkeuring voor hun ZNP van de burgemeester.
Deze ziekenhuizen kunnen voorlopig functioneren op basis van hun nog niet goedgekeurd plan. Er
worden nu echter nieuwe deadlines gesteld:
•

Ziekenhuizen die hun plan reeds indienden kunnen de lessons learned meenemen tijdens
hun jaarlijkse evaluatie doch moeten hun ZNP niet opnieuw in te dienen. Ziekenhuizen welke
hun ontwerp van aangepast ZNP nog niet hebben ingediend, verwerken de lessons learned

nu al binnen het door hen in te dienen document, zij krijgen hiertoe de tijd tot uiterlijk
31/12/2020.
•

De actoren die instaan voor de goedkeuring in de gemeentelijke veiligheidscel (diverse
bestuursniveaus en actoren) geven vervolgens ten laatste tegen 01/07/2021 hun
opmerkingen of goedkeuring.
o Het attest van de burgemeester wordt onmiddellijk en uiterlijk tegen 01/08/2021 bij
de bevoegde minister ingediend.

Dit voorstel werd door het HTSC voorgelegd op de préparatoire voor de IMC-Health en kreeg daar
geen opmerkingen.

Wij wensen de ziekenhuizen en hun personeel, en in het bijzonder de algemeen directeur, de
hoofdarts, de directeur van het verpleegkundig departement en de noodplanningscoördinator
uitdrukkelijk te danken voor het leiderschap en de verantwoordelijkheid die jullie elk afzonderlijk
en samen hebben genomen en nemen. Ook willen wij jullie voor de verdere aanpak, zoals ook
beschreven in deze brief, te bevestigen in dat leiderschap en deze verantwoordelijkheid.
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