
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   13/12/2022 

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 & registraties  

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

 

1. Epidemiologische evolutie en situatie binnen de ziekenhuizen  

De ziekenhuiscijfers vertonen de afgelopen weken opnieuw een lichte stijging. De verwachte 

afschaling naar het pandemisch niveau 1 laat dus op zich wachten. 

Op datum van 13/12/2022 hadden we binnen de Belgische ziekenhuizen 1498 COVID-patiënten en 

68 COVID-ICU-patiënten.  

We zullen deze situatie de komende dagen en weken van nabij opvolgen. 

 

2. Aanpassing registraties  

In het vooruitzicht van een afschaling naar een pandemisch niveau 1 had het HTSC al een voorstel 

van vereenvoudigde registratie klaar liggen, maar de epidemiologische toestand laat deze afschaling 

nog niet toe. In afwachting van een niveau 1 en met oog voor de eindejaar periode, wenst het HTSC 

de registraties echter nu al verminderen. Maar met behoud van indicatoren voor het crisisbeheer en 

de HTSC-meetings. 

 

Voor wat de "SURGE” gegevensregistratie stappen we, met ingang van 19/12/2022, over van de 
dagelijkse registratie, naar 2 registraties per week, op maandag en op woensdag.  
Teneinde de epidemie te blijven opvolgen is het evenwel van belang dat elke dag afzonderlijk wordt 
geregistreerd binnen de registratie.   



 

 

Het blijft dus verplicht om de gegevens met terugwerkende kracht te registreren:  

• voor donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag te registreren op maandag, samen met de  
gegevens van maandag.  

• voor dinsdag te registreren op woensdag, samen met de gegevens van woensdag.  
 
Indien maandag een feestdag is, dan zal er:  

• op vrijdag voorafgaand aan de maandag-feestdag geregistreerd worden voor de donderdag 
en vrijdag 

• op woensdag na de maandag-feestdag geregistreerd worden voor zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag en woensdag. 

 
Indien woensdag een feest dag is, dan zal er: 

• op donderdag geregistreerd worden voor dinsdag, woensdag en donderdag. 

• op maandag na de woensdag-feestdag geregistreerd worden voor vrijdag, zaterdag, zondag 
en maandag. 
 

Wat de registratie in ICMS betreft, kunnen de ziekenhuizen de registratie beperken tot maandag en 
woensdag, of op de alternatieve dag van registratie zoals hierboven aangegeven bij feestdagen. De 
gegevens van de overige dagen dienen niet retroactief ingegeven te worden voor ICMS.  
 

Concreet zal er dienen geregistreerd te worden tijdens de eindejaar periode op: 

• maandag 19/12 : SURGE-gegevens van 17-18-19/12, ICMS van 19/12 

• woensdag 21/12 : SURGE-gegevens van 20-21/12, ICMS van 21/12 

• vrijdag 23/12 : SURGE-gegevens van 22-23/12, ICMS van 23/12 

• woensdag 28/12 : SURGE-gegevens van 24-25-26-27-28/12, ICMS van 28/12 

• maandag 02/01/2023 : SURGE-gegevens van 29-30-31/12 en 01-02/01, ICMS van 02/01 

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

nogmaals te bedanken voor de blijvende inspanningen. Het Comité zal, ter ondersteuning van de 

ziekenhuizen,  verder nauwgezet de situatie blijven opvolgen.  

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

gezondheid@ccc.brussels.  

 Marcel Van der Auwera   
 Voorzitter Comité Hospital & Transport 

Surge Capacity 
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