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Geachte,  

 

We blijven binnen het Comité Surge Capacity & Transport dagelijks de bezettingsgraad en 

beschikbare beddencapaciteit binnen de ziekenhuiscampussen tijdens de COVID-19-crisis 

via ICMS opvolgen. 

We ontvingen echter verschillende vragen vanuit de ziekenhuizen betreffende de eerder 

geformuleerde beddentypes (omzendbrief van 16/03/2020 betreffende registratie 

beddencapaciteit in ICMS). Er is daartoe op 24/03/2020 door het comité beslist om de 

gevraagde beddentypes binnen ICMS te wijzigen. U zal merken dat de gegevensbevraging 

en de bijhorende omschrijvingen bij de verschillende beddentypes ondertussen in ICMS zijn 

gewijzigd. 

 

De initieel bevraagde beddentypes inzake beschikbare capaciteit (= vrije bedden) op de 

dienst intensieve zorgen en verpleegafdelingen voor de opvang van COVID-19-patiënten 

blijven behouden mits enkele aanpassingen:  

• COVID-19 ICU = Bed dat vrij is op een dienst intensieve zorgen voor de opvang van 

een COVID-19-patiënt en beschikt over een operationeel ventilatietoestel en 

monitoring. 

• COVID-19 BED = Bed dat vrij is op een algemene verpleegeenheid voor een COVID-

19-patiënt. 

 

We zien dat de ziekenhuiscampussen reeds de nodige inspanningen leveren om extra 

zorgcapaciteit te creëren om, in het bijzonder, de opvang van COVID-19-patiënten te 

verzekeren. Het blijft van belang om deze aanvullende capaciteit te registeren:  

• ICU-NEW = Totaal aantal bedden ICU welke in kader van de COVID-19-crisis 

aanvullend worden gecreëerd binnen de campus, bovenop het wettelijk aantal 

erkende bedden ICU en is uitgerust met een ventilatietoestel en monitoring. 
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Het creëren van de aanvullende beddencapaciteit ICU veronderstelt wel dat deze worden 

uitgerust met personeel en adequaat materiaal (monitoring en ventilatietoestellen), wat 

natuurlijk een impact heeft op de hoeveelheid beschikbare ventilatietoestellen. Het 

bevraagde item Respiratory Care Unit (RCU) houdt hier rekening mee. 

• RCU = Aantal vrije beademingstoestellen die beschikbaar zijn (dus los van deze in 

de intensieve zorgen, het operatiekwartier en niet opgenomen zijn voor de 

ondersteuning op ICU-NEW en kunnen gebruikt worden in het ziekenhuis door 

bevoegde medewerkers. 

 

Het opzetten van deze aanvullende capaciteit vereist naast een organisatorische herindeling 

ook een heroriëntering van personeel. Dit kan in combinatie met uitval door ziekte resulteren 

in onvoldoende bestaffing en het moeten sluiten van afdelingen. We vragen dan ook om 

hiermee rekening te houden bij het doorgeven van de totale beschikbare beddencapaciteit 

(TBAV) binnen uw campus:  

• TBAV = Totaal aantal vrije bedden op een verpleegafdeling in het ziekenhuis 

onafhankelijk van de (medische of COVID-19) specialisatie waarin een volwaardige 

equipe aanwezig is om de zorg te verzekeren. 

 

We zijn er ons van bewust dat niet alle beschikbare capaciteit op de dienst intensieve zorgen 

wordt voorbehouden voor de opvang van COVID-19-patiënten. Er zijn nog steeds niet-

COVID-19-patiënten die adequate zorg nodig hebben op de dienst intensieve zorgen. We 

moeten daarnaast steeds in staat zijn om tijdens een operationele coördinatie van 

grootschalige incidenten (medisch interventieplan) de regulatie van de getroffenen te 

verzekeren. We willen u daarom ook vragen om de resterende en in het bijzonder de 

onderstaande beddentypes te updaten:  

• AICU = Intensieve zorgen voor volwassenen = zorgcapaciteit (= bed, middelen en 

personeel) die beschikbaar is voor de intensieve behandeling van een NIET-COVID-

19-patiënt met een ernstig(e) tot levensbedreigend(e) aandoening of letsel. 

• PICU = Intensieve zorgen voor kinderen = zorgcapaciteit (= bed, middelen en 

personeel) die beschikbaar is voor de intensieve behandeling van een kind (< 14 jaar 

& NIET-COVID-19-patiënt) met een ernstig(e) tot levensbedreigend(e) aandoening 

of letsel. 

• NICU = Intensieve zorgen voor pasgeborenen = zorgcapaciteit (= bed, middelen en 

personeel) die beschikbaar is voor de intensieve behandeling van een pasgeborene 

(kind dat het ziekenhuis nog niet verlaten heeft na de geboorte & NIET-COVID-19-

patiënt) met een ernstige tot levensbedreigende aandoening. 

 

De beschrijvingen van de verschillende beddentypes zijn zoals gewoonlijk steeds 

raadpleegbaar onder “hulp bij MedOps” in ICMS. 
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Wij vragen u om de gewenste gegevens vanaf 25/03/2020, zoals gewoonlijk voor 11u00 AM 

te actualiseren in ICMS. Dit is absoluut noodzakelijk voor een doeltreffende regulatie van de 

COVID-19-crisis. 

De FOD Volksgezondheid en gefedereerde overheden Volksgezondheid blijven ook van 

mening dat de ziekenhuizen al het mogelijke blijven doen om zich onderling binnen de 

netwerken te organiseren om een overmatige druk op een instelling te verminderen. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Pedro Facon 

Directeur-generaal 


