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Krachtens artikel 13 van de Wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen 

ingevolge de COVID-19-pandemie. 

 

DATUM   22/06/2020 

CONTACT    Dr. Paul Pardon 

TEL.    

E-MAIL     

 

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: gegevensregistratie  

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 en experten, wenst u en uw medewerkers nogmaals te danken voor 

de bovenmenselijke prestaties waarmee jullie nu al meer dan een jaar ons zorgsysteem staande 

weten te houden.  

 

1. Epidemiologische evolutie  

Op datum van 22 juni 2021 hadden we binnen de Belgische ziekenhuizen 450 COVID-patiënten, 184 

COVID-ICU-patiënten en 4 COVID-HFNO-patiënten. 

 

2. Gegevensoverdracht voor crisisbeheersing en evaluatie  

Wij moeten nog steeds rekening houden met de vereisten inzake gegevensregistratie voor het 
algemene crisisbeheer. Wij zijn ons er echter van bewust dat de registratie van gegevens een 
aanzienlijke werklast met zich meebrengt, en wij willen deze zo veel mogelijk verlichten.  
 
Gezien de epidemiologische ontwikkeling mogen de ziekenhuizen, wat de "Sciensano-SURGE’ 
gegevensregistratie betreft tijdens het weekend, vanaf het weekend van 26 en 27 juni 2021, de  real 
time registratie op deze dagen staken. Het blijft verplicht om deze  gegevens met terugwerkende 
kracht (voor zaterdagen en zondagen) te registreren  op maandag. Dit geldt ook voor feestdagen, die 
met terugwerkende kracht op de volgende werkdag moeten worden geregistreerd. Teneinde de 
epidemie te blijven opvolgen is het evenwel van belang dat elke dag afzonderlijk wordt geregistreerd 
binnen de registratie van  "Sciensano".   
 



 

Wat de registratie in ICMS betreft, mogen ziekenhuizen vanaf het weekend van 26-27 juni 2021 de 
registratie op zaterdagen, zondagen en feestdagen staken. Alleen op werkdagen zal er dagelijks 
worden geregistreerd.  
 
Wat betreft de wekelijkse verslagen die door het HTSC naar de individuele ziekenhuizen worden 
gestuurd, zal het verslag op dinsdag in plaats van op maandag naar de ziekenhuizen worden 
gestuurd. Voor de tabellen en grafieken betreffende de beschikbare bedden (ICMS-gegevens) 
worden alleen de gegevens van maandag tot en met vrijdag in aanmerking genomen, indien een 
feestdag op een weekdag valt zal deze informatie ook  weg binnen het weekrapport. 
 
Indien u om welke reden dan ook niet in staat bent uw gegevens tijdig te registreren, verzoeken wij u 

dit spontaan en met opgave van reden te melden op hospital_datacollection@sciensano.be en 

verzoeken wij u de gegevens zo spoedig mogelijk te verstrekken, ook al is dit een paar dagen later. 

Het Comité zal nauwgezet de evolutie van de epidemiologische cijfers blijven opvolgen. 

Wij wensen de ziekenhuisdirecties, de zorgverleners en het personeel van de ziekenhuizen dus 

nogmaals te bedanken voor de blijvende inspanningen.  

Ook wij zullen ons tijdens de komende periode blijven inzetten om ondersteunend te werken naar de 

ziekenhuissector toe.   

Wij wensen de ziekenhuisdirecties, de zorgverleners en het personeel van de ziekenhuizen dus 

nogmaals te bedanken voor de blijvende inspanningen.  

Indien u specifieke vragen heeft over deze brief, kan u contact nemen met sante-

gezondheid@ccc.brussels  

 

Dr. Paul Pardon                                                                                                                          
 

Marcel Van der Auwera Prof. Dr. Erika Vlieghe  

Chief Medical Officer België 
 

Voorzitter  Comité Hospital 
& Transport Surge Capacity 

Wetenschappelijk expert van het 
Comité  
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