
PROJECT – COVID-19  
 

Projecttitel (acroniem): COVID-19 Klinische ziekenhuis surveillance (COVID-19 Clinical Hospital Surveillance – CHS) 

Beschrijving van het project en doelen: 
Sciensano (Belgisch instituut voor gezondheid) heeft een federaal vastgelegde surveillance-taak in het kader van de volksgezondheid. Als 
onderdeel daarvan heeft Sciensano van de Risk Management Group die werd opgericht in het kader van de COVID-19 pandemie, opdracht 
gekregen om met de hulp van de Belgische ziekenhuizen persoonsgegevens te verzamelen en verwerken van gehospitaliseerde patiënten 
met een bevestigde COVID-19 infectie. Het betreft een hergebruik van een set van gezondheidsgegevens uit de patiëntendossiers. 
De algemene doelstelling van deze surveillance is om de risicofactoren voor ernstige COVID-19-infecties in België te identificeren alsook 
om de evolutie van de patiënten in het ziekenhuis te bestuderen. De specifieke doelstellingen van de surveillance zijn: 
• identificeren van risicofactoren voor de ontwikkeling van ernstige COVID-19 infecties waarvoor een ziekenhuisopname nodig is, inclusief 

de risicofactoren voor overlijden 
• bestuderen van de evolutie van de opgenomen patiënten: overgang naar intensieve zorg, kunstmatige beademing, ECMO 

(extracorporele membraanoxygenatie) en vitale status bij het verlaten van het ziekenhuis 
• analyseren welke specifieke geneesmiddelenbehandelingen worden toegediend voor COVID-19 

 
Duur: 
Tijdens de COVID-19 
epidemie 

Nut van het project: 
Enerzijds dient deze gegevensverwerking om de bevoegde autoriteiten van accurate en up-to-date informatie te voorzien teneinde deze 
gezondheidscrisis te kunnen beheersen. Dit is in overeenstemming met de ECDC richtlijnen die aanbevelen om een surveillance uit te 
voeren in ziekenhuizen om risicogroepen te identificeren voor een ernstige COVID-19 infectie, de impact ervan te meten en de 
beleidsmakers te informeren zodat ze maatregelen kunnen nemen op het gebied van volksgezondheid. 
Deze surveillance heeft ook tot doel de artsen te informeren over de epidemiologische situatie van de patiënten die in België in het 
ziekenhuis verblijven. Bovendien zal de gegevensverzameling nuttig zijn voor het wetenschappelijk onderzoek. 

 
Projectleider:  
Koen Blot 

Partnerschap(pen): 
• Belgische ziekenhuizen die de gegevens rapporteren. 
• Belgian COVID-19 Collaborative Group on hospital surveillance: deze Belgische samenwerkingsgroep met betrekking tot de COVID-19 

surveillance in ziekenhuizen is opgericht met als doel een forum te creëren voor het bespreken van de wetenschappelijke aspecten van 
de surveillance en om standpunten uit te wisselen over interessante onderwerpen voor verdere analyse. De groep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de ziekenhuizen die meest actief zijn in de surveillance en epidemiologen van Sciensano. 

• Deelname aan nationale/Europese/internationale projecten. 

 
Diensten Sciensano 
betrokken bij project: 
• Epidemiologie van 

infectieziekten 
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