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Aan de koepels van de ziekenhuizen
Aan de verenigingen en syndicaten van huisartsen

BETREFT

Covid-19 – Organisatie van de afname van stalen + Monitoring van behandelcapaciteit

Geachte ziekenhuisdirecteur,
Geachte voorzitter van de huisartsenkring,

Zoals u weet, werken de verschillende ministers en administraties bevoegd voor gezondheid samen
met het oog op adequate en effectieve beheersingsmaatregelen in het kader van Covid-19. Dit
gebeurt met name binnen de Risk Management Group (RMG) die bijgestaan wordt door een
Wetenschappelijk Comité / het Risk Assessment Group (RAG). De voorbije dagen werd deze
samenwerking verder geïntensifieerd. Tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid die
op zondag 1 maart bijeenkwam, hebben de 8 ministers bevoegd voor Volksgezondheid benadrukt
dat deze samenwerking en een gestroomlijnde aanpak en communicatie naar het werkterrein en de
bevolking essentieel zijn.
De Risk Management Group heeft bepaald volgens welke ‘case definitie’ en welke procedure kan
besloten worden tot het afnemen van een test om na te gaan of een patiënt besmet is met COVID19. Deze procedure is na te lezen op de website van Sciensano en wordt voortdurend up-to-date
gehouden in functie van eventuele verdere beslissingen.
In de voorbije dagen werden de ziekenhuizen door hun erkennende overheid gecontacteerd met het
oog op de activatie van het ziekenhuisnoodplan. Zij werden eveneens bevraagd over de capaciteit en
modaliteiten om de afname van stalen bij patiënten te verzekeren in geval van rechtstreeks contact
door de patiënt of verwijzing door de huisarts.
Overleg tussen de verschillende overheden, onderling, met het Wetenschappelijk Comité / de RAG,
maar ook met zowel de ziekenhuissector als de huisartsenvertegenwoordigers, liggen aan de basis
van voorliggende brief.

De overheden en het Wetenschappelijk Comité vragen samen aan de ziekenhuizen en de huisartsen
(via hun huisartsenkringen) om volgende acties te ondernemen:
Wat de organisatie van de afname van stalen betreft:
1) We herhalen dat de standaardprocedure – na te lezen op de website van Sciensano - voorziet dat
de patiënt telefonisch contact neemt met de huisarts die, rekening houdend met de ‘case
definitie’, overgaat tot onderzoek van de patiënt en de afname van een staal. We beseffen dat er
omstandigheden kunnen zijn waardoor de staalafname door de huisarts niet mogelijk is; in dat
geval verwijst de huisarts naar het ziekenhuis en brengt de huisarts het ziekenhuis daarvan op de
hoogte.
2) Elk ziekenhuis dient, in uitvoering van het ziekenhuisnoodplan en de bepalingen (uniform over
alle erkennende overheden heen) op vlak van afname van stalen van patiënten die mogelijks
gevat zijn door een besmettelijke ziekte, de nodige acties ondernemen om tot een conforme
organisatie van het afnemen van stalen over te gaan.
3) Ziekenhuizen worden uitgenodigd om de organisatie van het afnemen van stalen te bespreken
zowel binnen het erkend of zich vormend locoregionaal ziekenhuisnetwerk, als met de
organisaties van de huisartsen die binnen het werkgebied van dat netwerk actief zijn.
Omgekeerd worden de huisartsenkringen uitgenodigd om met de ziekenhuizen binnen hun
werkgebied contacten te leggen met het oog op informatie-uitwisseling en eventuele
afstemming van praktische modaliteiten inzake de organisatie van de afname van stalen.
4) De ziekenhuizen en organisaties van huisartsen worden gevraagd om op gecoördineerde wijze de
erkennende overheid op de hoogte te houden van afspraken inzake de organisatie van afname
van stalen, eventuele wijzigingen, alsook eventuele problemen die men vaststelt ter zake.
5) Indien ziekenhuizen problemen ondervinden om te voldoen aan de bepalingen van het
ziekenhuisnoodplan die relevant zijn inzake de organisatie van staalafname, melden zij dit aan de
erkennende overheid met een toelichting van de factoren die problemen stellen en de oorzaken
ervan.
Wat de behandelcapaciteit betreft :
6) Elk ziekenhuis houdt op dagelijkse basis de behandelcapaciteit bij met het oog op monitoring
door de overheden. Daartoe wordt op dagelijkse basis voor 11h00 A.M. de capaciteitsmodule
van het ICMS geactualiseerd.
Wij, de overheden bevoegd voor gezondheid en het Wetenschappelijk Comité, wensen u
uitdrukkelijk te danken voor de reeds geleverde inspanningen en het engagement dat u vertoont in
het kader van de aanpak van COVID-19.
Als u bijkomende vragen heeft, kan u ons vanzelfsprekend steeds contacteren. We proberen jullie
steeds zo snel en zo goed mogelijk te helpen.
Tot slot sommen we graag nog even de bronnen waar jullie altijd naar kunnen verwijzen voor
medische / gezondheidsinformatie:
-

Voor burgers:
o www.info-coronavirus.be voor alle breedpublieksinformatie over Covid-19. De
website is beschikbaar in de drie landstalen en in het Engels.

-

-

o Voor medische vragen nemen burgers in eerste instantie het best contact op met
hun huisarts of hun behandelende arts. Voor andere vragen kan men mailen of
bellen naar info-coronavirus@health.fgov.be en 0800/14 68 9
Voor zorgverleners:
o https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx voor de meest recente
richtlijnen
o Bij updates van de procedures informeert de FOD Volksgezondheid zorgverleners ook
steeds via de eHealthBox en via de relevante wetenschappelijke en
beroepsverenigingen.
Voor andere professionals:
o info.corona@health.fgov.be voor vragen over Covid-19 van andere professionals

Met vriendelijke groeten,

Dr. Paul Pardon, Chief Medical Officer, Voorzitter van de Risk Management Group
Dr. Sophie Quoilin, Voorzitter van de Risk Assement Group
Dr. Steven Van Gucht, Dr. Erika Vlieghe, Dr. Marc Van Ranst, voor het Wetenschappelijk Comité

