
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   01/12/2021 

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: aanvulling aan het schrijven van 30/11/2021  

 
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, is zich bewust van de ver dragende gevolgen van het  

schrijven van gisteren 30/11/2021. Wij verduidelijken dan ook graag enkele elementen. 

Onze vraag aan alle algemene en universitaire ziekenhuizen om vanaf nu al het mogelijke te doen 

om de volle fase 1B, 50% van de erkende ICU capaciteit gereserveerd voor COVID-19 patiënten, met 

ratio 6 voor het aantal niet-ICU bedden, zoals gevraagd in ons schrijven van 15 november jl., ter 

beschikking te stellen, is ingegeven door het feit dat wij deze capaciteit de komende dagen nodig 

zullen hebben. 

 

Het uitstellen van electieve zorg met onmiddellijke ingang is ook door deze realiteit ingegeven.  

 

Ook voor het comité is echter elke uitstel van zorg iets wat wij wensen te vermijden.  

Daarom wensen wij ter verduidelijking van het schrijven van gisteren 30 november 2021 volgende 

aan de ziekenhuizen mee te geven. 

 

Indien een ziekenhuis er in slaagt de volle capaciteit van fase 1B te garanderen, zich weet voor te 

bereiden op de doorschaling naar fase 2A(-) en solidair meewerkt aan het spreidingsplan, dan 

kunnen wij als Comité alleen maar toejuichen dat zij ook maximaal andere zorg blijven aanbieden 

aan hun patiënten. Het Comité zal zich hier nooit tegen verzetten. Het Comité zal zich echter wel 

dienen te verzetten tegen situaties waar de solidariteit en de gevraagde voorzienigheid niet gehaald 

zou worden, omdat er uitstelbare activiteiten gevoerd worden. 

 



 

 

Het eenduidig kader voor alle ziekenhuizen, kader waarbinnen zij de zorg kunnen organiseren vraagt 

volgende aanpak : 

 

• Eerste focus voor de ziekenhuizen: de uitstelbare zorg die nood heeft aan een passage op de 
intensieve zorgen moet worden uitgesteld.  

• Tweede focus: het ziekenhuis neemt de nodige maatregelen waardoor het erin slaagt zijn 
erkende IZ-capaciteit open te stellen voor patiënten, inbegrepen het quotum van de fase 1B 
voor de COVID IZ-zorg, en bereid zich voor op de fase 2A(-). De maatregelen wat betreft het 
uitstellen van zorg die hiervoor getroffen moeten worden kunnen per ziekenhuis variëren.  

• Derde focus: het ziekenhuis neemt de nodige maatregelen waardoor het erin slaagt de 
vereiste niet-intensieve COVID-capaciteit zoals voorzien in de fase 1B van het plan voor de 
COVID-zorg op te stellen, en bereid zich voor op de fase 2A(-). De maatregelen wat betreft 
het uitstellen van zorg die hiervoor getroffen moeten worden kunnen per ziekenhuis wat 
variëren.  

 

Bij deze aanpak heeft de hoofdarts in geval van discussie beslissingsbevoegdheid.  
 

 

Het Comité kan u ook bevestigen dat er door de Minister en het Commissariaat de nodige contacten 

gelegd werden bij RIZIV en de FOD teneinde flankerende financiële compensaties te voorzien.  

 

Wij beseffen dat de ziekenhuizen en al hun medewerkers door zware tijden gaan. De inspanningen 

van  de ziekenhuisdirecties, de zorgverleners en het personeel van de ziekenhuizen zijn bijzonder 

groot. We zijn jullie oprecht heel dankbaar. Wij  zullen  ons 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 . 

 

 

Dr. Cecile van de Konijnenburg                                                                                                                         
 

Marcel Van der Auwera Prof. Dr. Erika Vlieghe  

Chief Medical Officer België a.i. 
 

Voorzitter Comité Hospital 
& Transport Surge 
Capacity 

Wetenschappelijk 
expert van het Comité  
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