
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 van de Algemene en Universitaire Ziekenhuizen 

 

BETREFT    Registratie van Covid-data 

 

Geachte algemeen directeur, 

 

 

Vanaf 02/03/2023, wordt de registratie van de Covid-gegevens overgenomen door de FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De Surge Capacity Survey zal niet 

langer worden opgevraagd via LimeSurvey maar via een nieuw tabblad op de pagina “Material 

Requests and Surge Capacity”. 

 

De vragen blijven hetzelfde. Er zijn slechts drie wijzigingen voorzien met betrekking tot de te 

registreren gegevens: 

- De indeling volgens vaccinatiestatus van patiënten die in het ziekenhuis en op intensieve 

zorgen worden opgenomen, werd niet meer in de vragenlijst opgenomen. 

- De leeftijdsverdeling van patiënten die in het ziekenhuis en op intensieve zorgen worden 

opgenomen, wordt niet langer opgevraagd. Alleen het totaal aantal opgenomen patiënten 

(zowel in het ziekenhuis als op de ICU) moet nog worden ingevoerd. 

- Het deel betreffende de gedetailleerde gegevens over sterfgevallen is facultatief. Deze 

gegevens zijn niettemin belangrijk voor het epidemiologisch toezicht en wij willen u sterk 

aanmoedigen ze te blijven registreren ; dit deel verschijnt als er sterfgevallen in het 

ziekenhuis worden gemeld. Opgelet: Het doorgeven van de geaggregeerde aantallen omtrent 

de Covid sterfgevallen  (vragen 2.3.6,  2.4.1 en 3.6) blijft echter verplicht. 

 

Ook het aantal registraties blijft hetzelfde als deze die werden beschreven in de brief van 

13/12/2022, namelijk: 

 

Twee registraties per week, op maandag en woensdag. De andere dagen worden met terugwerkende 

kracht geregistreerd: 

- De gegevens van donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag worden op maandag ingediend, 

samen met de gegevens van maandag. 

- De gegevens van dinsdag, moeten worden geregistreerd op woensdag, samen met de 

gegevens van woensdag. 

 

 

 



 

 

Als maandag een feestdag is, dan zal er : 

- een registratie zijn op de vrijdag voorafgaand aan de feestdag voor de gegevens van 

donderdag en vrijdag; 

- een registratie op woensdag volgend op de feestdag voor de gegevens van zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag en woensdag. 

Als woensdag een feestdag is, dan zal er : 

- Een registratie zijn op donderdag volgend op de feestdag voor de gegevens van dinsdag, 

woensdag en donderdag; 

- Een registratie zijn op de maandag na de feestdag van woensdag voor de gegevens van 

vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. 

 

De registratie van woensdag 01/03/2023 gebeurt een laatste maal via de LimeSurvey van Sciensano. 

De LimeSurvey blijft tot woensdag 01/03/2023 23u59 beschikbaar voor late registraties en correcties 

van gegevens tot en met woensdag 01/03/2023. 

 

Vanaf donderdag 02/03/2023 dient de registratie te gebeuren via de nieuwe enquête die door de 

FOD Volksgezondheid ter beschikking wordt gesteld. Op maandag 06/03/2023 zullen de gegevens 

moeten worden geregistreerd van donderdag 02/03/2023 tot en met maandag 06/03/2023, met 

terugwerkende kracht. 

 

De mailbox hospital_datacollection@sciensano.be zal afgesloten worden vanaf donderdag 

02/03/2023. Toekomstige vragen of opmerkingen omtrent de Surge Capacity bevraging dienen 

gestuurd te worden naar htsc@health.fgov.be. Indien u reeds ingevoerde gegevens wilt corrigeren, 

wijzigt u de gegevens rechtstreeks via het formulier (daar is het mogelijk om reeds ingediende 

gegevens achteraf te wijzigen). 

 

De link naar het formulier, de informatie die nodig is om in te loggen (de gebruikersnaam en het 

wachtwoord die specifiek zijn voor uw ziekenhuis), een handleiding voor het gebruik van het 

formulier en een "FAQ"-document om eventuele vragen te beantwoorden, zullen per e-mail vanuit 

de htsc@health.fgov.be mailbox verzonden worden naar de algemeen directeur van het ziekenhuis. 

 

Mocht u nog andere specifieke vragen hebben over deze brief, aarzel dan niet om contact met ons 

op te nemen via htsc@health.fgov.be.  

 

Wij danken de ziekenhuisdirectie, de zorgverleners en het ziekenhuispersoneel voor hun niet 

aflatende inspanningen. 

 

 

 Marcel Van der Auwera   
 Voorzitter Comité Hospital & Transport 

Surge Capacity 
  

   
 


