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Geachte algemeen directeur, 
Geachte hoofdarts, 
 

 

Het Comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC), met vertegenwoordigers van alle overheden, 

Defensie, de ziekenhuiskoepels, het Wetenschappelijk comité en andere experten, staat in voor de 

monitoring van de situatie in de ziekenhuissector, op basis waarvan de nodige 

regularisatiemaatregelen kunnen genomen worden. 

Testing is een belangrijk element van de deconfiniëring-strategie. Ziekenhuizen spelen daarin een 

belangrijke rol. De omzendbrief van 8/05/2020 leverde een kader voor het testbeleid in de algemene 

en psychiatrische ziekenhuizen.  

Om een evaluatie te kunnen maken van de richtlijnen rond de teststrategie (RT-PCR) en de wijze 

waarop deze in de praktijk worden toegepast, heeft het Comité HTSC een vragenlijst opgesteld voor 

de psychiatrische ziekenhuizen.  

Deelname aan de bevraging is enkel mogelijk via de volgende link: 

https://nl.surveymonkey.com/r/VJ9ZW85 (bij voorkeur openen via browser Google Chrome, Firefox). 

 

 

https://nl.surveymonkey.com/r/VJ9ZW85


 

Wij vragen aan de algemeen directeur of de hoofdarts om, eventueel in samenwerking met andere 

actoren in het ziekenhuis, deze vragenlijst ten laatste op 9/06/2020 om 18u in te vullen (één 

deelname per erkenningsnummer). Om de antwoorden beter te kunnen voorbereiden, sturen wij u 

in bijlage ook een PDF-document van de vragenlijst. Enkel de antwoorden van de online vragenlijst 

worden in rekening genomen. 

Op basis van de resultaten van deze bevraging kunnen de richtlijnen inzake het testbeleid in de 

psychiatrische ziekenhuizen bijgestuurd worden. 

Mogen wij u eraan herinneren dat het federaal platform “Testing” dient beschouwd te worden als 

(bijkomende) “surge labo capaciteit” voor het organiseren van de puntprevalentiemetingen in de 

psychiatrische ziekenhuizen. 

Wij wensen de ziekenhuizen en hun personeel, en in het bijzonder de algemeen directeur en de 

hoofdarts, uitdrukkelijk te danken voor de samenwerking en de verantwoordelijkheid die zij, zowel 

individueel als in groep, hebben genomen en nog steeds nemen.  

Indien u specifieke vragen heeft over deze bevraging, kan u contact nemen met 

psysoc@health.fgov.be. 

 

 

 

Dr. Paul Pardon                                                                                                                          
 

Pedro Facon Prof. Dr. Erika Vlieghe Prof. Dr. Geert Meyfroidt 

Chief Medical Officer 
België, Voorzitter van 
de Risk Management 
Group 
 

Voor het Comité 
Hospital & Transport 
Surge Capacity 

Voor het 
Wetenschappelijk 
Comité  

Voorzitter van de 
Belgische Vereniging 
Intensieve Geneeskunde 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: PDF versie van de vragenlijst als werkdocument. 
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