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Aan de directeurs, hoofdartsen, directeurs van het verpleegkundig departement en
noodplancoördinatoren van de Algemene en Universitaire Ziekenhuizen en de Psychiatrische
Ziekenhuizen
Ter info aan de Revalidatieziekenhuizen
Ter info aan de koepels van de ziekenhuizen
Ter info aan de gouverneurs

COVID-19 – Bevraging voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal aan de algemene,
universitaire ziekenhuizen en de psychiatrische ziekenhuizen
BETREFT

Geachte ziekenhuisdirecties,
Geachte ziekenhuisapothekers,
Geachte hoofdartsen,
Geachte directeurs van het verpleegkundig departement,
Geachte verantwoordelijken van de ziekenhuisnoodplanning,

Gelet op de huidige tendens van het aantal besmettingen met COVID-19 in België is het raadzaam
om de nodige aandacht te schenken aan de noodzakelijke materialen om de zorgverlening aan de
patiënten in de meest optimale omstandigheden te laten verlopen.
Uit de eerste golf van de COVID-19-epidemie weten we dat de afhankelijkheid van en de
beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen een belangrijk aandachtpunt zijn, zowel
voor de overheid, als voor de zorgverstrekkers en -instellingen.
De overheden hebben onderlinge afspraken gemaakt over de aanleg van strategische noodstocks.
De verschillende overheden en bestuursniveaus zijn van mening dat ziekenhuizen over een eigen
voorraad zouden moeten beschikken die toestaat om een periode van drie maanden aan
piekbezetting voor COVID-patiënten (cf. bezette capaciteit binnen fase 2 van de tweede golf) te
kunnen overbruggen. Gelijkaardige verwachtingen zijn gesteld ten aanzien van bv. de
ouderenzorginstellingen.
Wij wensen, rekening houdend met de actuele situatie, een tussentijdse evaluatie van de
voorraadniveaus in de ziekenhuissector door te voeren. Het FAGG voert een gelijkaardige
maandelijkse bevraging reeds uit voor wat de medische hulpmiddelen en geneesmiddelen betreft.
In dit kader organiseren wij een bevraging om uw voorraad aan persoonlijk beschermingsmateriaal
van deze materialen mee te delen voor vrijdag 31 juli 2020.

De wettelijke grond voor deze opvraging is het Koninklijk Besluit betreffende een correcte en tijdige
informatiestroom over de aantallen COVID-19-patiënten, de behandelcapaciteit in ziekenhuizen en
voorraden aan persoonlijk beschermingsmateriaal, gepubliceerd op 6 mei 2020.
De bevraging omvat een rapportering van de volgende materialen:
•

Chirurgische mondmaskers,

•

FFP2/FFP3,

•

Handschoenen,

•

Beschermbrillen,

•

Isolatiejassen.

De gevraagde voorraad dient per stuk doorgegeven te worden op het moment van rapportering.
We vragen u om gebruik te maken van de bestaande applicatie. Om duidelijk te maken dat het om
een bevraging gaat en niet om een effectieve bestelling, vragen we u om als bestelhoeveelheid
steeds ‘1’ in te geven. Pas daarna kan de stock ingegeven worden. Gelieve dus de bevestigingsmail
van de “bestelling” die u zal krijgen te negeren.
Wij vragen u om ten laatste op vrijdag 31 juli om 18h00 de gevraagde gegevens in de applicatie in te
brengen.

Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Indien u specifieke vragen heeft over
geestelijkegezondheidszorg@vlaanderen.be
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