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BETREFT    COVID-19 –communicatie: ter attentie van de Algemene en Universitaire ziekenhuizen : 

nationale opschaling fasering 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 en experten, heeft de afgelopen dagen zeer actief de situatie van de 

ziekenhuissector opgevolgd. Het Comité dient, naar analogie met de eerste golf, in functie van de 

epidemiologische evolutie en de belasting van de ziekenhuissector de nodige maatregelen te nemen 

tot regulatie.  

In het kader van de huidige evolutie van aantal ziekenhuisopnames van COVID-19-patiënten en de 

meest recente feedback die we van het terrein hebben ontvangen, wensen wij met deze brief alle 

Algemene en Universitaire ziekenhuizen te vragen hun fasering van Surge Capacity Plan COVID-19 

op te schalen naar fase 1A. 

Het Comité heeft besloten u deze demarche te vragen op basis van volgende elementen: 

• Zuiver cijfermatig zijn er afgelopen weekend 37 ziekenhuizen in fase 1A/1B beland. 
 

• De provincies BXL, NAM  en LIE zijn provinciaal al opgeschaald naar fase 1A/1B : dit brengt 
het effectief aantal ziekenhuizen dat opgeschaald is op 49 van de 103. 
 

• Gezien de tendens zal het aantal COVID-ICU woensdag de 300 (aantal voorbehouden in fase 
0) overstijgen. Het aantal COVID-non-ICU overstijgt nu al de 1200. Opschalen van fase 0 naar 
fase 1A is binnen het plan voorzien binnen de 48 uur. Als we dus woensdag willen klaar staan 
moeten we vandaag schakelen. 



 

• Spijtig genoeg hebben we afgelopen weekend ook moeten vaststellen dat niet alle 
ziekenhuizen solidair zijn binnen het spreidingsplan. Een aantal ziekenhuizen stellen dat ze  
volzet zijn of volzet dreigen te geraken in hun fase 0 en dus patiënten weigeren. Wetende 
dat collega’s al in fase 1B zitten is dit onaanvaardbaar. 
 

 

Wij dringen er ook op aan, dat in deze fase van de crisis, het heel belangrijk is de ICMS gegevens en 

de Sciensano gegevens, inclusief de transfertgegevens, correct in te vullen. 

 

Het comité is zich zeer bewust van de ernst van deze beslissing en wenst opnieuw de 

ziekenhuisdirecties, de zorgverleners en het personeel van de ziekenhuizen te bedanken voor de 

blijvende inspanningen om de patiënt steeds centraal te stellen tijdens deze COVID-19-crisis. We 

zullen van onze kant dan ook blijven inzetten om ondersteunend te werken naar de ziekenhuissector 

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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