Hospital & Transport Surge Capacity Comité
Krachtens artikel 13 van de Wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen
ingevolge de COVID-19-pandemie.
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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: wijziging der registraties

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

De voorzitter van het Comité Hospital & Transport Surge Capacity neemt actief deel aan de crisiscel
volksgezondheid. Crisiscel die, nu, wekelijks samenkomt teneinde de sanitaire overheden bij te staan
in hun volksgezondheid beleid.
Het is binnen deze crisiscel, bij de vaststelling van hospitalisaties van gevaccineerde patiënten, dat er
gevraagd werd onderstaande maatregelen mee te delen aan de ziekenhuizen.
1. Nieuwe vraag naar gegevens betreffende de opvang van gevaccineerde of deels
gevaccineerde patiënten in de ziekenhuizen en in ICU.
Ondanks een hoge vaccinatiegraad, maar gezien de blijvende hoge circulatiegraad van het virus,
worden nu ook gevaccineerde patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Het is teneinde deze
stroom van gevaccineerde, en deels gevaccineerde patiënten in beeld te kunnen brengen, dat er
beslist werd bijkomende velden, betreffende de vaccinatiestatus van de nieuw opgenomen patiënten
in het ziekenhuis of op ICU te includeren in de Surge Capacity Survey welke jullie dagelijks invullen.
Dit is momenteel de enige geïdentificeerde weg om zonder de registratielast te veel te verhogen,
dagelijks en voor alle ziekenhuizen, aan deze gegevens te kunnen geraken. De opdracht tot
aanpassing van de vragenlijst werd gegeven en zal ingaan vanaf woensdag 06 oktober 2021.

2. Evolutie van de Clinical Hospital Survey
Wij danken nogmaals iedereen die meewerkt aan het invullen van de Clinical Hospital Survey en
vragen deze inspanning vol te houden.
We benadrukken dat de registratie van patiënten in de COVID-19 Clinical Hospital Survey bij opname
en ontslag van een COVID patiënt een onschatbare waarde heeft. Deze registratie dient evenwel
tijdig te gebeuren, zeker in provincies die nu een stijging in aantal hospitalisaties kennen, dit
teneinde een profiel van de COVID-patiënt te kunnen opmaken, opdat de gezondheidsautoriteiten
en het HTSC rekening kunnen houden met dit profiel binnen de evolutie van het publiek
gezondheidsbeleid.
Het is binnen deze context dat u recent een brief hieromtrent hebt ontvangen vanwege de Ministers
van Volksgezondheid. Binnen hun schrijven drongen zij aan op een registratie van de gegevens
binnen de 48u. Wij begrijpen dat het geheel indienen van deze vragenlijst binnen de 48 uur zeer
zwaar valt. Met het oog op het faciliteren van deze wordt de vragenlijst vereenvoudigd.
Gezien het belang van deze registratie, heeft de crisiscel gevraagd het proces tot verplichting van de
indiening van deze op te starten.
Wij wensen de ziekenhuisdirecties, de zorgverleners en het personeel van de ziekenhuizen nogmaals
en expliciet te danken voor de blijvende inspanningen. We zullen van onze kant blijven inzetten om
ondersteunend te werken naar de ziekenhuissector toe, door de constructieve samenwerking met de
vertegenwoordigers van de overheden, Defensie, ziekenhuiskoepels en de experten binnen het
comité te behouden.
Indien u specifieke vragen heeft over deze brief, kan u contact nemen met santegezondheid@ccc.brussels.
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