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

16/03/2022

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 & UKR–communicatie

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 week een lichte stijging. De mathematische modellen
hadden, na de versoepelingen, een plateaufase de eerste 2 weken van maart 2022 voorspeld, wat we
nu ook zien in de cijfers.
Op datum van 16/03/2022 hadden we binnen de Belgische ziekenhuizen 2 252 COVID-patiënten en
178 COVID-ICU-patiënten.
De versoepelingen hebben echter niet alleen een verhoogde COVID-circulatie tot gevolg, ook andere
respiratoire virussen, onder andere Influenza, profiteren van het wegvallen van barrières.
We zullen deze situatie de komende dagen en weken van nabij opvolgen.
2. Stopzetting registratie absenteïsme-cijfers
Aangezien de nood tot structurele opvolging van de absenteïsme-cijfers gaan liggen is, wensen wij de
ziekenhuizen ook niet langer te belasten met deze registratie. De absenteïsme-registratie wordt
stopgezet.
3. Oekraïne
De situatie van het conflict in Oekraïne blijft ons allen diep raken en de solidariteit is zo groot dat het
ons allen frustreert dat we niet meer kunnen betekenen. België staat zeker niet langs de kantlijn,
België werkt actief mee op vele vlakken binnen het Europees ondersteuningsmechanisme. Het

Emergency Response Coordination Center van het EU Civil Protection Mechanism coördineert dit
alles.
De vragen tot ondersteuning (materiaal en medicatie) welke bij het Europees mechanisme
aankomen, via het Common Emergency Communication and Information System (CECIS), vanwege
Oekraïne, en vanwege de buurlanden welke geconfronteerd worden met de vluchtelingenstroom,
worden dagelijks opgevolgd en België biedt via deze kanalen ook hulp aan.
Het RIZIV is een omzendbrief aan het klaarstomen met betrekking tot de verzekerbaarheid voor de
vluchtelingen onder het tijdelijke beschermingsstatuut en dit vanaf hun aankomst op ons
grondgebied.
Tot op vandaag is er geen vraag tot grote massale evacuatie van slachtoffers of zieken. Mocht deze
er komen, dan zal deze ook binnen het Europees mechanisme gecoördineerd worden. Wij bereiden
ons voor op deze eventualiteit, maar hopen dit plan niet nodig te hebben. Als dit van toepassing
wordt, brengen wij op de hoogte wat van u verwacht wordt;
Via het Europees mechanisme werden er al vragen voor opvang en hospitalisatie van individuele
patiënten gesteld, inclusief de opvang van de familieleden, die mee op de vlucht zijn. België heeft al
meerdere malen een aanbod gedaan, maar ons aanbod heeft tot op heden nog niet als gevolg gehad
dat er patiënten en familieleden naar België zijn gekomen. Wij blijven de vragen van nabij opvolgen,
en zullen hulp blijven aanbieden.
Naast deze specifieke gestructureerde stroom voor hulp aan slachtoffers en zieken, is er natuurlijk
ook de stroom van vluchtelingen, die zich op eigen houtje aanbieden. Binnen deze stroom kunnen er
zich ook zieke en gewonden personen bevinden. Voor deze populatie wordt een medisch
permanentieteam ingezet in het registratiecentrum te Brussel. Dit niet alleen voor acute problemen,
maar ook als antwoord op vragen, die meer huisartsgericht zijn (medicatievoorschriften, ….). Via
deze weg, en via spontane aanmelding bij de spoedgevallendiensten, hebben onze Belgische
ziekenhuizen de laatste week al meerdere vluchtelingen kunnen opvangen. In overleg met Gewesten
en Gemeenschappen wordt de medische opvang, waaronder ook screening, vaccinatie, … verder
opgevolgd met de eerste lijn.

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, en zo nodig, aangepaste
organisatiemodellen voorbereiden.
Indien u specifieke vragen heeft
algemeneziekenhuizen@vlaanderen.be
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