
Frequentie 

gebruik 

ICU, 

personeel, 

producten 

(0-10)

Duurtijd 

belasting 

ICU, 

personeel,

producten 

(0-10)

Duurtijd 

belasting 

klassieke 

hospitaliatie 

(0-10)

PLASTISCHE CHIRURGIE

Urgentiegraad 1° onmiddellijk, acuut, 

levens-, orgaan- of 

lidmaatbedreigend PATHOLOGIE*

Bepaald faciaal trauma 3 2 5

Acute wonden, type necrotiserende fasciitis, 

gangreen 6 3 7

Urgente handchirurgie: devascularisatie en/of 

amputatie van ledematen 0 0 5

Uitgebreide en ernstige brandwonden met vitaal risico 8 3 8

Pijn vrije flap 1 1 4

INTERVENTIES**

Urgentiegraad 2°° acuut, deteriorerend, 

mogelijks levens-, orgaan 

of lidmaatbedreigend 

Interventie in orde van  

uren PATHOLOGIE

Handtrauma zonder devascularisatie 0 0 2

Belangrijk gelaatstrauma 2 1 4

Overige brandwonden 1 1 5

Infectie implantaat 0 0 2

Infectie operatieveld 0 0 2

Belangrijke postoperatieve complicatie 0 0 3

INTERVENTIES



Urgentiegraad 3°°° versneld

interventie in orde van 

dagen

PATHOLOGIE

VAC 0 0 10

Postoperatieve weefselnecrose 0 0 5

Decubitus ulcus 2 1 10

Infectie thv operatiesite niet dringend

0 0 3

Oncologie en reconstructie:

- borstkanker 0 0 5

- kanker van de weke delen 0 0 2

- hoofd- en halskanker 8 3 10

- huidkanker 0 0 0

Uitgestelde complicatie 0 0 2

Trauma 0 0 3

Wonddehiscentie 0 0 1

Secundair hematoom 0 0 1

Weefselnecrose 0 0 2

BIA-ALCL 0 0 1

Congenitale urgenties (bv. hemorragische angiomen) 5 2 5

INTERVENTIES

Eenvoudige reconstructie 0 0 4

Complexe reconstructie (bv. hoofd & hals) 3 1 6

Posttrauma - oncologische reconstructie

(bv. onmiddellijke borstreconstructie bij borstkanker, 

vrije flappen na trauma) 0 0 5



Electief A+ Aandoening die op een 

termijn van enkele 

maanden indien niet 

behandeld kan leiden tot 

schade aan gezondheid <3 

mnd

Gepland, rekening 

houdend met 

ziekenhuiscapaciteit en 

nodige flexibiliteit voor 

capaciteitsconversie

PATHOLOGIE

Preventieve mastectomie met reconstructie 0 0 5

Anastomose voor lymfeoedeem 0 0 5

Functionele palpebrale chirurgie (bv. ectropion, 

entropion,…) 0 0 0

Congenitale afwijkingen 0 0 3

Littekens met functionele hinder 0 0 1

Neurolyse 0 0 0

Functionele hinder waarvoor flapreconstructie nodig 

is 0 0 5

Ruptuur borstprothese  0 0 1

Goedaardige tumoren weke delen en cutaan 0 0 0

Secundaire borstreconstructie 0 0 4

INTERVENTIES

Functionele chirurgie postbariatrisch / bodycontouring 

en functionele borstreductie 0 0 1

Rhinoplastie voor acuut trauma 0 0 1

Electief B++ Gelet op geringe impact 

op gezondheid 

uitstelbaaar zonder 

onmiddellijke planning 

>3 mnd PATHOLOGIE

Bodycontouring en borstchirurgie zonder grote 

functionele repercussies 

0 0 1



INTERVENTIES

PATHOLOGIE

BIA-ALCL

INTERVENTIES

Functionele palpebrale chirurgie

Belangrijke rhinoplastie

Flapreconstructies

Voorbehoud:
- oriënterend.
- blijvende verantwoordelijkheid van clinicus die moet rekening houden met de specificiteiten (bv comorbiditeiten) van de patiënt én met 
de  actuele en voorspelde capaciteit en veiligheidscontext van het ziekenhuis. De flexibiliteit van reconversie van capaciteit in het kader 
van mogelijke COVID- 19 heropflakkeringen, moet in rekening gebracht worden.
-verondersteld openstellen consultaties met enkel voorbehoud voor veiligheidsmaatregelen (inclusief een registry van beschikbare
middelen)
-stimuleren hierbij van tele-consultaties voor triage en verwijzingen door HA voor ptn met onduidelijke klachten

We moeten dan zeker zoals in het voorbeeld bij elke kolom een verklarende kleine nota hebben

*PATHOLOGIE hier telkenmale voor uw Specialiteit  een niet limitatieve lijst van specifieke aandoeningen of pathologie groepen indien 
mogelijk liefst in volgorde van frequentie van voorkomen.
**INTERVENTIES betreft alle diagnostische en therapeutische tussenkomsten al dan niet met noodzaak tot narcose

° Urgentiegraad 1:
Betekent urgentie in die mate datde  diagnostische uitwerking en behandeling voorrang heeft op alle andere activiteit die desnoods 
hiervoor wordt stilgelegd (onmiddellijk)
°°Urgentiegraad 2: 
Betreft elke diagnostische of therapeutische tussenkomst die van zodra mogelijk en binnen programma moet kunnen doorgaan. Het
bestaande dagschema kan desnoods worden aangepast of verlengd (zelfde dag)
°°° Urgentiegraad 3:
Betreft diagnostische of therapeutische handelingen die zo snel mogelijk moeten worden gepland op korte termijn (<1week)
+ Electief A
Diagnostische en therapeutische handelingen die leiden tot een plan van aanpak van de ziekte eventueel in stappen maar zo te plannen 
dat er geen kans vermindering voor de patiënt volgt, rekening houdende met de capaciteit van het ogenblijk (met voorrang de 
Urgentiegraden1,2en3)
Afwerking in te schatten en noodzakelijk <3maanden
++ Electief B
Diagnostische en therapeutische handelingen die niet bedreigend zijn voor de gezondheid op korte of middellange termijn.
Kunnen gezien worden voor advies zonder dat  concrete planning mogelijk is binnen periode 3 maanden.
Kunnen wel doorgaan in geval van overcapaciteit in de gezondheidsinstellingen.

Wat betreft de kolommen “frequentie” en verwachte “duurtijd” in het  gebruik van de ICU en hospitalisatie duur zal ad hoc in parallel door 
de hoofdarts in overleg de praktische uitwerking moeten worden vast gesteld naar gelang de mogelijkheden.



de hoofdarts in overleg de praktische uitwerking moeten worden vast gesteld naar gelang de mogelijkheden.

Begeleidend schrijven aan alle beroepsverenigingen
Geachte collegae
In het kader van het geleidelijk heropstarten  van onze beroeps activiteit buiten de COVID problematiek heeft het VBS samen met de 


