
UPDATE: taskforce testing 

 

Beste journalist,  

  

Gelieve hieronder een update van de testcapaciteit en uitgevoerde testen te vinden, meer 

informatie over de uitrol van de testen in de woonzorgcentra en een overzicht van de 

partners die deze testcapaciteit mee realiseren.  

  

Testcapaciteit en uitgevoerde testen per dag  

  

Op dit moment is de testcapaciteit in België hoger dan 10.000 testen per dag. De afgelopen 

dagen werden gemiddeld 4.000 testen per dag uitgevoerd. Ondertussen zijn er in ons land in 

totaal reeds meer dan 80.000 testen uitgevoerd. 

  

De stock voor staalafnamemateriaal laat toe dat het aantal testen per dag verder 

opgeschaald wordt. Het is de Risk Management Group die hierover beslist. De RMG stuurt 

de testcriteria bij in functie van de beschikbare capaciteit. Het is dan aan de ziekenhuizen om 

het aantal uit te voeren testen per dag ook verder te verhogen. Het is aan de zorgverleners 

zelf om, in functie van de noodzaak, te bepalen wie ze testen. 

  

Testing in woonzorgcentra 

             

Vorige week vrijdag besliste de Risk Management Group om 20.000 extra testen uit te 

voeren in de woonzorgcentra om een duidelijk beeld te krijgen over de verspreiding van het 

coronavirus binnen de rusthuizen. Gisteren, dinsdag 7 april, is de taskforce gestart met de 

verspreiding van de 20.000 testkits en voldoende beschermingsmateriaal naar de 

woonzorgcentra.  

  

Het voorbereidend werk was een huzarenstukje. De regio's moesten de noden in de 

woonzorgcentra bepalen samen met de aanpak. Op basis daarvan zorgt het federale niveau 

voor de verdeling van het materiaal. We geven hierbij nogmaals de verdeling door de RMG 

tussen de gewesten in functie van het aantal bewoners in de verschillende zorgcentra: 

• Duitstalige Gemeenschap: 106 
• Wallonië: 6.597 
• Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 2.054 
• Vlaanderen: 11.243 

  

Afgelopen weekend ontvingen we van de regio’s het overzicht van de woonzorgcentra waar 

getest moet worden samen met de gegevens van de bevoegde zorgverlener (in de meeste 

gevallen coördinatie-arts). 



  

De testen zullen afgenomen worden door de hiertoe bevoegde zorgverleners en het 

benodigde materiaal wordt hiervoor geleverd. Het gaat om beschermende kledij en 

staalafnamemateriaal die vanuit de federale stock zullen worden voorzien aan ieder 

zorgcentrum vanaf dinsdag 7 april. De komende dagen zullen de stalen worden afgenomen 

en resultaten geanalyseerd in de daartoe voorziene labo’s. 

  

Testingstrategie 

  

De afgelopen dagen werden gemiddeld 4.000 testen per dag uitgevoerd. Dat terwijl de 

testcapaciteit hoger dan 10.000 testen per dag is. De beschikbare capaciteit wordt op dit 

moment dus niet optimaal benut.  

  

Tijdens de Interministeriële Conferentie van alle Belgische ministers van Volksgezondheid en 

federaal minister De Backer, belast met de taskforce testing in de strijd tegen het 

coronavirus, werd de teststrategie en uitvoering ervan besproken. De Conferentie is 

eensgezind dat het cruciaal is om, bovenop het blijven testen van symptomatische gevallen, 

de ouderenzorgsector als absolute prioriteit te beschouwen.  

  

“De verhoogde testcapaciteit op COVID-19 wordt meteen ingeschakeld om uitgebreid te 

testen in alle Belgische woonzorgcentra en vervolgens bij eerstelijns-zorgverleners. Ook 

symptomatische patiënten blijven we testen in de ziekenhuizen. We maken zo gebruik van 

de volledige testcapaciteit die in ons land voorhanden is. Het gaat om meer dan 10.000 

testen per dag. We rollen dit uit in nauwe samenwerking met de woonzorgcentra en andere 

zorgverleners.” 

  

De Taskforce Testing, met betrokkenheid van de Risk Assessment Group en de bevoegde 

administraties, staat in voor de operationalisering van de eensgezinde politieke visie. De 

Risk Management Group zal mee toezien op de uitvoering van de beslissingen.  

  

“De testcapaciteit is er, ze moet nu ook echt benut worden, daar waar ze het meest nodig is. 

We moéten dit doen voor deze kwetsbare groep in onze samenleving en de mensen in de 

frontlinie,” besluit De Backer.  

 


