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BETREFT : Aanvullende registratie beddencapaciteit in ICMS

Geachte,
Gezien de stijgende tendens in aantal opnames van COVID-19-patiënten op
verpleegafdelingen en intensieve zorgen, monitoren we binnen het Comité Surge Capacity
& Transport dagelijks de bezettingsgraad binnen de ziekenhuizen. We merken dat de
opnames op de verpleegafdelingen en diensten intensieve zorgen exponentieel toenemen.
We wensen een concreet beeld te krijgen op de capaciteit die momenteel beschikbaar is op
ICU en in welke mate uw ziekenhuiscampus aanvullende capaciteit op ICU en de
verpleegafdelingen creëert om patiënten tijdens deze crisis te hospitaliseren.
Het comité wenst daarom een antwoord te ontvangen op de volgende vragen:
1. Hoeveel erkende bedden ICU en midcare zijn er binnen uw ziekenhuiscampus? Dit
gegeven moet éénmalig worden ingevuld en blijft nadien een statisch gegeven binnen
ICMS.
2. Hoeveel intensieve zorgen en midcare-bedden heeft het ziekenhuis in kader van de
COVID-19-crisis op vandaag aanvullend gecreëerd bovenop het aantal erkende
bedden uit de eerste vraag? Dit gegeven kan veranderen in functie van de beslissing
om nieuwe afdelingen te openen.
3. Hoeveel van de bedden intensieve zorgen en midcare (zowel de erkende als de nieuw
gecreëerde bedden) heeft uw ziekenhuiscampus voorzien voor de opvang van
COVID-19-patiënten?
4. Hoeveel van de bedden IZ en midcare (zowel de erkende als de nieuw gecreëerde
bedden) kunnen uitgerust worden met een respiratietoestel?
Er worden binnen ICMS wijzigingen aangebracht in de kolommen met beddentypes om de
bezetting beter te evalueren. De eerder toegevoegde beddentypes (COVID-19 ICU &
COVID-19 BED) dienen nog steeds geactualiseerd te worden. De onderstaande duiding van
de nieuwe beddentypes is ook opgenomen binnen ICMS onder “hulp bij MedOps”. De nieuw
gevraagde types worden in ICMS respectievelijk opgenomen als:
1. ICU-ACCRED = Totaal aantal wettelijk erkende bedden ICU (AICU + PICU + NICU).
2. De aanvullende gecreëerde bedden ICU en midcare worden opgenomen bij de reeds
bestaande beddentypes.
• AICU = Totaal aantal beschikbare bedden van dit type (zowel erkende als
nieuw gecreëerde bedden).
• PICU = Totaal aantal beschikbare bedden van dit type (zowel erkende als
nieuw gecreëerde bedden).
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•

NICU = Totaal aantal beschikbare bedden van dit type (zowel erkende als
nieuw gecreëerde bedden).
3. ICU-NEW = Totaal aantal bedden ICU (AICU + PICU + NICU) welke in kader van de
COVID-19-crisis aanvullend worden gecreëerd binnen de campus, bovenop het
wettelijk aantal erkende bedden ICU.
4. COVID-ICU-RESP = Totaal aantal bedden COVID-19-ICU waar de patiënt nu kan
beademd worden.
Wij vragen u dat de gewenste gegevens vanaf 20/03/2020, zoals gewoonlijk voor 11u00 AM
te actualiseren in ICMS. Dit is absoluut en onmiddellijk noodzakelijk en imperatief voor een
doeltreffende regulatie van de COVID-19-crisis.
We vermoeden ook dat niet alle ziekenhuiscampussen de gegevens binnen ICMS
waarheidsgetrouw actualiseren. Dit is absoluut onaanvaardbaar in de huidige context. Wij
rekenen op de zin voor verantwoordelijkheid en solidariteit van elkeen van u.
De FOD Volksgezondheid en gefedereerde overheden volksgezondheid blijven ook van
mening dat de ziekenhuizen al het mogelijke doen om zich onderling binnen de netwerken te
organiseren om een overmatige druk op een instelling te verminderen.
Hoogachtend,

Pedro Facon
Directeur-generaal
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