
Hospital & Transport Surge Capacity Comité 

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

ingevolge de COVID-19-pandemie. 

 

 

DATUM   13/09/2021 

CONTACT     

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: uitstel opschaling Surge Capacity Plan 

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, zorgberoepen en experten, heeft de afgelopen dagen zeer actief de 

situatie van de ziekenhuissector opgevolgd. Het Comité dient, naar analogie met de eerste en 

tweede golf, in functie van de epidemiologische evolutie en de belasting van de ziekenhuissector de 

nodige maatregelen te nemen tot regulatie. 

 

1. Epidemiologische evolutie  

Op datum van 13/09/2021 hadden we binnen de Belgische ziekenhuizen 702 COVID-patiënten, 223 

COVID-ICU-patiënten en 16 COVID-HFNO-patiënten. De mathematische COVID-ICU-bezettingsgraad 

van 10 ziekenhuizen is boven de 25% uitgestegen. Epidemiologisch is de situatie vandaag evenwel 

zeer gelijkend op deze van vorige week. De voorspelde stijging is er niet gekomen. 

De voorspellingen voor de komende periode zijn zeer divergerend. Zo geeft het korte termijn model 

op datum van 23/09/2021 nu een COVID-ICU aantal tussen 260 en 347.  

 

2. Opschaling Surge Capacity naar fase 1A.  

Gezien de eerder stabiele trend ten opzichte van vorige week en de zeer moeilijk voorspelbare 

epidemiologische situatie is het HTSC van oordeel een generieke opschaling naar fase 1A tijdelijk op 

te schorten.  

 



 

 

In alle transparantie wensen wij mee te geven dat het HTSC deze noodzaak tot opschaling opnieuw 

zal evalueren en anticiperen bij een stijging van het COVID-ICU-aantal boven de 250.  

 

3. Spreiding van patiënten over ziekenhuizen, netwerken en provincies  

Het spreidingsplan is een essentieel element ter borging van de kwaliteit van zorg voor COVID- en 
niet-COVID-patiënten, maar ook ter spreiding van de zorglast en de druk op het personeel en de 
instellingen. Het solidair spreiden van COVID-patiënten, binnen elke fase van het Surge Plan, is 
daarom uiterst belangrijk.  
 
Het HTSC wenst ziekenhuizen welke nu al boven de 25% bezettingsgraad uitstijgen expliciet aan te 
zetten tot het spreiden van hun patiënten.   
 
 

4. Hernemen van de gegevensregistratie tijdens het weekend.   

Gezien de stabilisatie binnen de epidemiologische ontwikkelingen en het onzekere vooruitzicht 
aangaande de datum van opnieuw meer dan 300 COVID-ICU-patiënten opgenomen in onze 
ziekenhuizen, stellen wij het hernemen van de gegevensregistratie tijdens het weekend uit tot nader 
bericht. 
 
 

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 

algemeneziekenhuizen@vlaanderen.be. 
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