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Overzicht ziekenhuistransfers COVID-19 (15/11) 
Het spreidingsplan voor ziekenhuizen is sinds enkele maanden operationeel. Ziekenhuizen die hun 
capaciteit bereikt hebben qua CODIV-19-patiënten, kunnen patiënten transfereren naar andere 
ziekenhuizen die wel nog beschikbare bedden hebben. Ofwel regelt het ziekenhuis dit zelf binnen het 
eigen netwerk of de eigen provincie, ofwel vragen ze een transfer aan bij het Patient Evacuation 
Coordination Centre (PECC). Het PECC bekijkt dan welke ziekenhuizen beschikbare bedden hebben en 
regelt het transport.  
 
Aantal transfers naar elke provincie 
Op basis van de cijfers van Sciensano zijn er sinds 1 oktober 1178 transfers geregistreerd. Op 15/11 
vonden er 17 transfers plaats. De provincie die vermeld wordt, is van het ontvangende ziekenhuis. 
 

CIJFERS SCIENSANO   
Ontvangende provincie Totaal sinds 1/10/2020 15/11/2020 

Antwerpen 154 1 

Brussel (19 gemeenten) 149 4 

Henegouwen 94 0 

Limburg 106 1 

Luik 115 1 

Luxemburg 19 1 

Namen 114 3 

Oost-Vlaanderen  215 2 

Vlaams-Brabant 70 1 

Waals-Brabant 17 0 

West-Vlaanderen 99 3 

Duitsland 26 0 

Totaal 1178 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Aantal transfers vanuit elke provincie 
Het Patient Evacuation Coordination Centre (PECC) heeft sinds begin oktober in totaal 579 transfers 
effectief uitgevoerd, waarvan 5 op 15/11. Het verschil in aantal tussen Sciensano en PECC is te 
verklaren als volgt: binnen het eigen netwerk of binnen de provincie transfereren de ziekenhuizen 
vaak zonder de hulp van het PECC.  
 

CIJFERS PECC   
Vertrek vanuit Brussel naar Totaal sinds 1/10/2020 15/11/2020 

Antwerpen 64 0 

Waals-Brabant 3 0 

Brussel 75 4 

Henegouwen 17 0 

Limburg 19 0 

Namen 3 0 

Oost-Vlaanderen 94 0 

Vlaams-Brabant 33 0 

West-Vlaanderen 59 0 

Totaal 367 4 

      

Vertrek vanuit Luik naar Totaal sinds 1/10/2020 15/11/2020 

Antwerpen 61 0 

Waals-Brabant 0 0 

Brussel  0 0 

Henegouwen 0 0 

Luik 2 0 

Limburg 82 0 

Namen 0 0 

Oost-Vlaanderen 0 0 

Vlaams-Brabant 41 1 

West-Vlaanderen 0 0 

Duitsland 26 0 

Totaal 212 1 

Eindtotaal 579 5 

 



   

 

Fases van het spreidingsplan 
Het spreidingsplan voor de ziekenhuizen telt 5 fases:  

- fase 0: 15 % van de bedden op intensieve zorg moeten worden voorbehouden aan COVID-
patiënten (300 bedden van de in totaal 2.000 bedden) + 4x zoveel bedden vrijhouden voor 
COVID-patiënten op niet intensieve afdelingen; 

- fase 1A: 25 % van de bedden op intensieve zorg moeten worden voorbehouden aan COVID-
patiënten (500 bedden van de in totaal 2.000 bedden) + 4x zoveel bedden vrijhouden voor 
COVID-patiënten op niet intensieve afdelingen; 

- fase 1B: 50 % van de bedden op intensieve zorg moeten worden voorbehouden aan COVID-
patiënten (1.000 bedden van de in totaal 2.000 bedden) + 4x zoveel bedden vrijhouden voor 
COVID-patiënten op niet intensieve afdelingen; 

- fase 2A: 60 % van de bedden op intensieve zorg moeten worden voorbehouden aan COVID-
patiënten (1.200 bedden van de in totaal 2.000 bedden) + 6x zoveel bedden vrijhouden voor 
COVID-patiënten op niet intensieve afdelingen + 15 % extra bedden met intensief karakter 
moeten worden gecreëerd (300 extra bedden ICU); 

- fase 2B: 60 % van de bedden op intensieve zorg moeten worden voorbehouden aan COVID-
patiënten (1.200 bedden van de in totaal 2.000 bedden) + 6x zoveel bedden vrijhouden voor 
COVID-patiënten op niet intensieve afdelingen + 15 % extra bedden met intensief karakter 
moeten worden gecreëerd (die van fase 2A)+ 25 % extra bedden met intensief karakter 
moeten worden gecreëerd (800 bedden extra in totaal). 

 
Het comité Hospital & Transport Surge Capacity heeft de algemene en universitaire ziekenhuizen 
gevraagd om vanaf 2/11/2020 op te schalen naar fase 2B. Er is ook gevraagd om Corona High 
Oxygen Care bedden buiten intensieve zorgen te creëren. 
  


