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Opschorting preventieve testcapaciteit
Geachte
Op 14 augustus 2020 informeerden wij u via een algemene mail over de wijziging in het testbeleid om bij een
overschrijding van de epidemiologische drempel, die wijst op een brede verspreiding van het coronavirus,
een nieuwe collectieve testing toe te laten bij medewerkers in residentiële zorgvoorzieningen. Deze
drempelwaarde werd door de Interministeriële Conferentie vastgelegd op 50 nieuwe COVID-19 patiënten
per 100.000 inwoners op 14 dagen in de gemeente.
Op dit moment stijgt de incidentie op verschillende plaatsen in Vlaanderen aan een verhoogd tempo. In een
zeer groot aantal gemeenten en steden werd de drempelwaarde overschreden. De testcapaciteit van het
federale platform is ruim ontoereikend om in alle gemeenten en steden waar de drempelwaarde
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overschreden werd, preventief te testen bij medewerkers in zorgvoorzieningen, conform de IMC-beslissing.
Het federaal platform is er nog niet in geslaagd om de capaciteit tijdig op te schalen zodat de preventieve
screenings van de personeelsleden in de voorzieningen nog niet kunnen plaatsvinden.
Minister Wouter Beke zal dit probleem aankaarten tijdens de eerstvolgende Interministeriële Conferentie. Er
zal dringend een oplossing moeten komen voor dit probleem in een context van stijgende incidenties.
Er is op dit moment wel een kleine buffercapaciteit van 1.000 testen per dag voorzien voor Vlaamse
residentiële zorgvoorzieningen om preventief te testen op het federale platform. Deze capaciteit is bovenop
de capaciteit die wordt voorzien om uitbraakgericht te testen. Met het oog op de verhoogde incidentie kiest
de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg ervoor om deze 1.000 testen voor te behouden om een mogelijke
stijging in uitbraakgerichte testings op te vangen.
Indien we de lat voor het preventief testen van medewerkers op >100/100.000 zouden leggen, dan zijn er op
basis van de huidige incidentiecijfers 15.000 testen nodig om de medewerkers te testen die in de afgelopen
maand nog niet aan bod gekomen zijn. Indien we de lat op >50/100.000 zouden leggen, verhoogt dit cijfer
tot meer dan 40.000 testen. Dit zijn de cijfers voor enkel de medewerkers van woonzorgcentra. Ook in
andere zorgvoorzieningen met kwetsbare doelgroepen vinden er preventieve testings van medewerkers
plaats.
Slechts een deel van de toename van het totaal aantal gerapporteerde besmettingen kan worden verklaard
door een verdere toename van het aantal uitgevoerde testen. De stijging van het aantal besmettingen is de
voorbije week meer uitgesproken dan de toename van het aantal testen. De positiviteitsratio (PR) is
gestegen naar 4%, hetgeen wijst op een hogere circulatie van het virus. Deze stijging wordt ook in de hogere
leeftijdsgroepen waargenomen (65+), wat verontrustend is. Het aantal nieuwe besmettingen in de
leeftijdsgroep 70 tot 90 jaar is op een week tijd verdubbeld.
Dit heeft ertoe geleid dat de Taskforce Zorg volgende aanpassingen in het testbeleid voor de Vlaamse
residentiële zorgvoorzieningen heeft vastgelegd in afwachting van de verdere opschaling van de
testcapaciteit:
1. er wordt prioritair ingezet op uitbraakgerichte testing in residentiële zorgvoorzieningen. Vanaf één
(mogelijk) positief bevestigde bewoner en/of medewerker kan/kunnen de medisch
verantwoordelijke(n) van een zorgvoorziening beslissen om over te gaan tot een bredere testing van
andere bewoners en/of medewerkers;
2. het aantal te testen personen wordt bepaald na een risico-analyse waarbij de hoog- en laagrisico-
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contacten in kaart worden gebracht. Er staan geen beperkingen op het aanvragen van testmateriaal
voor een uitbraak via het federale platform, noch qua aantal, noch qua frequentie, op voorwaarde
dat ze worden aangevraagd binnen de geldende teststrategie, beschreven in infonota INF/20/137
‘Richtlijnen rond nieuwe testprocedure gecombineerd met de contactopsporing bij COVID-19:
leidraad voor de aanpak binnen voorzieningen voor personen met een handicap’;
3. om voldoende capaciteit te voorzien om voorzieningen die worden geconfronteerd met een
uitbraak, snel te kunnen blijven verderhelpen, worden de preventieve testings bij medewerkers in
residentiële zorgvoorzieningen uitgesteld minstens tot en met 4 oktober 2020. Deze datum is onder
voorbehoud van de verdere opschaling van de testcapaciteit.
Tot slot benadrukt de Taskforce dat het extra belangrijk is om in deze omstandigheden uw personeel te
sensibiliseren en de procedures, hygiëneregels en voorzorgsmaatregelen stipt na te leven. Blijf altijd alert
voor symptomen bij medewerkers en bewoners en voer testen uit van zodra nodig.
Indien u vragen heeft over het testbeleid of advies nodig heeft bij een risico-analyse, kunt u steeds terecht bij
het medisch aanspreekpunt van uw lokaal COVID-19-team of de dienst infectieziekten van Zorg en
Gezondheid. De contactgegevens van de lokale COVID-19-teams vindt u terug in infonota INF/20/160
‘Contactgegevens COVID-19-teams’. De praktische modaliteiten voor een aanvraag in het kader van een
uitbraak vindt u eveneens in infonota INF/20/137 ‘Richtlijnen rond nieuwe testprocedure gecombineerd met
de contactopsporing bij COVID-19: leidraad voor de aanpak binnen voorzieningen voor personen met een
handicap’.
We vragen u dit bericht tevens door te sturen naar de bevoegde personen binnen uw voorziening.
We willen u nogmaals danken voor uw volgehouden inspanningen tegen de verspreiding van COVID-19 in uw
voorziening.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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