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BETREFT : Hospital & Transport Surge capacity: opvolging ECMO-capaciteit

Geachte,
Het Comité Hospital & Transport Surge Capacity komt dagelijks samen om de situatie van
de ziekenhuissector te monitoren en indien nodig maatregelen tot regulatie te ondernemen.
De situatie wordt binnen het comité gemonitord door middel van databanken (Sciensano en
ICMS) aangevuld door de observaties van de verschillende overheden, ziekenhuiskoepels
en experten.
We willen u alvast bedanken voor de door uw geleverde inspanningen om de data dagelijks
te actualiseren. We stellen echter vast dat er een discrepantie is voor enkele data, met name
ECMO-capaciteit. We hebben u initieel vanuit het comité gevraagd (Omzendbrief 10/03/2020
Covid-19 – Surge capacity plan) om eenmalig de inzetbare ECMO-capaciteit voor COVID19-patiënten te registreren. De gegevens die we dagelijks vanuit Sciensano ontvangen tonen
echter aan dat het aantal patiënten op ECMO de initieel ingevoerde capaciteit overstijgt.
We zouden binnen het Comité Hospital & Transport Surge Capacity dagelijks een actueel
beeld te krijgen van de ECMO-capaciteit binnen uw instelling. Er zal hiertoe een initiële korte
bevraging worden gedaan om een concreet beeld te krijgen van de totale beschikbare
capaciteit, de capaciteit voorzien voor COVID-19-patiënten en het aantal niet-COVID-19patiënten op ECMO. Er worden in deze vragenlijst geen patiëntengegevens opgevraagd. U
kan de aanvankelijke vragenlijst raadplegen via volgende link of door onderstaande QR-code
te scannen, gelieve deze ten laatste op 29/04/2020 voor 11u00 te vervolledigen.
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In deze eerste vragenlijst wordt naar een e-mailadres gevraagd als contractpunt waarnaar
de dagelijkse bevraging mag worden gestuurd. Mogen wij u daarom vragen om binnen uw
instelling een verantwoordelijke (perfusionist, intensivist, noodplancoördinator, …) aan te
duiden om de initiële en dagelijkse bevraging te actualiseren.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Hoogachtend,

Pedro Facon
Directeur-generaal
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