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Preventieve teststrategie UPDATE 17/11/2020

Geachte directie,
In deze communicatie informeren wij u over een aantal belangrijke evoluties op vlak van testbeleid voor
residentiële zorgvoorzieningen:
1. de heropstart van preventieve testings bij medewerkers in residentiële voorzieningen;
2. de omschakeling naar het nieuwe federale testplatform met daaraan gekoppeld
a. de introductie van een nieuwe registratietool ter vervanging van Cyberlab
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b. de introductie van een nieuw type testkits

1.

De heropstart van preventieve testings bij medewerkers

Op donderdag 5 november 2020 besliste de interministeriële conferentie om het preventief testen van
medewerkers in residentiële zorgvoorzieningen opnieuw op te starten. Aan de regio’s werd gevraagd om
binnen de beschikbare testcapaciteit een beleid uit te werken. Voor Vlaanderen komt er met ingang van 12
november 2020 een capaciteit van 5500 testen/dag vrij voor de preventieve screening van medewerkers in
residentiële zorgvoorzieningen (WZC, CVH, VAPH, PVT).
De Taskforce COVID-19 Zorg vertaalde die beslissing in volgend PREVENTIEF testbeleid voor PERSONEEL van
residentiële voorzieningen voor meerderjarigen en van residentiële voorzieningen voor minderjarigen met
een medisch zeer kwetsbare doelgroep:
●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

In de huidige epidemiologische context is het weinig zinvol om met een drempelwaarde van het
aantal lokale besmettingen te werken. Iedereen krijgt de mogelijkheid om een preventieve testing
aan te vragen. Het blijft echter een vrijblijvend aanbod. Neem de beslissing om een preventieve
testing aan te vragen, in overleg met de lokale medische verantwoordelijke(n).
De oproep is in eerste instantie gericht naar residentiële voorzieningen waar op dit moment geen
uitbraak is. Voorzieningen met een uitbraak raden we aan om de teststrategie voor
uitbraakbeheersing verder te volgen in functie van de lokale noden en geen preventieve screenings
bijkomend uit te voeren. U kunt altijd extra testen aanvragen in functie van verdere
uitbraakbeheersing. Uitbraakgericht testen zal zoals steeds prioriteit krijgen. Meer info over
uitbraakgericht testen vindt u in de infonota ‘Teststrategie en Contacttracing’.
We raden aan om medewerkers die in het verleden reeds positief getest hebben, niet mee te nemen
in een preventieve screeningsronde wegens het risico op vals-positieven ten gevolge van een ‘oude’
infectie. Bespreek dat met uw arts.
Er wordt gestart met een eenmalige oproep. Voor een optimale benutting van de testcapaciteit
verzoeken wij u om uw preventieve screening in te plannen tussen 12 november 2020 en 25
november 2020.
U kunt testmateriaal aanvragen via het aanvraagformulier preventieve screening medewerkers. Er is
een verplichte wachttermijn van 2 dagen tussen het moment van aanvraag en de gewenste testdag.
Concreet voorbeeld: aanvraag op maandag voor 16 uur, ten vroegste testen op donderdag.
Om organisatorische redenen verzoeken wij u om uiterlijk vrijdag 20 november voor 15.30 uur uw
testing aan te vragen.
Als de testcapaciteit voor preventieve testings volledig benut is op een bepaalde dag, kan het VAPH u
verzoeken om een nieuwe aanvraag in te dienen voor een later moment. U wordt daarvan de dag
van uw aanvraag of de volgende werkdag op de hoogte gebracht.
De testing vindt plaats via het federale testplatform. Bij een samenwerking met een zelfgekozen
klinisch laboratorium is er geen zekerheid over terugbetaling.
Voorzieningen die intekenen op de preventieve screening, moeten gebruik maken van de nieuwe
registratietool voor het bekomen van testresultaten (meer info onder punt 2 van deze infonota). De
stalen worden dus niet meer geregistreerd in Cyberlab.
Het testbeleid wordt geëvalueerd in functie van de beschikbare testcapaciteit die kan worden

1

beïnvloed door epidemiologische evolutie, de heropstart van de scholen en de verdere opschaling
van platform bis. De Taskforce streeft ernaar om de preventieve screenings herhaaldelijk mogelijk te
maken.
2. De omschakeling naar het nieuwe federale testplatform
De federale overheid werkt hard aan de opstart van het nieuwe federale testplatform, 'platform bis’. Het
‘platform bis’ bestaat uit 8 universitaire testcentra die een grote hoeveelheid stalen kunnen verwerken (tot
7000 testen/dag/centrum). In de maand november zullen die centra opstarten en hun capaciteit
systematisch opschalen. Vanaf december zal de omschakeling compleet zijn. Momenteel zijn de testcentra
voor de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg en voor een deel van Vlaams-Brabant
(postcode 3000 - 3999) al operationeel. De preventieve testen van voorzieningen in die provincies zullen al
via platform.bis geanalyseerd worden. Voor Antwerpen, Brussel en de overige gemeenten van VlaamsBrabant wordt nog met het oude federaal testplatform gewerkt.
Voor Vlaanderen zal er voornamelijk regionaal worden samengewerkt met UZ Gent, UZA, UZ Leuven,
eventueel aangevuld met de centra beschikbaar in Brussel. Het platform bis engageert zich om binnen de 24
uur na aankomst van de stalen in het labo, een testresultaat op te leveren. Op het huidige federale
testplatform bedraagt de doorlooptijd +/- 48 uur voor de meerderheid van de stalen.
A. De introductie van een nieuwe registratietool ter vervanging van Cyberlab
Ter voorbereiding van het nieuwe federale testplatform wordt in de maand november Cyberlab vervangen
door een nieuwe voorschrijf- en registratietool voor het aanvragen van analyses en het raadplegen van
testresultaten. U vindt de gebruikershandleiding van die tool hier terug. Er is ook een FAQ specifiek voor
collectiviteiten.
De omschakeling naar die tool wordt begeleid door onze opleidingspartner éénlijn.be.
Op hun website (onder de module ‘transEL-project’) zult u vanaf 9/11/2020 een opleidings- en
ondersteuningsaanbod terugvinden op maat van residentiële zorgvoorzieningen. Dat aanbod wordt
systematisch uitgebreid. Alle voorzieningen ontvingen al een uitnodiging van éénlijn om de webinars
daarover te volgen. Webinars kunnen nog steeds gevolgd worden via https://www.coronatracking.info/webinars/.
Bekijk die informatie voorafgaand aan uw preventieve testing samen met uw verantwoordelijke arts en
arbeidsarts. Er wijzigen immers een aantal zaken.
Ten slotte wordt er een specifieke helpdesk voor vragen over de tool ingericht om uw vragen te
beantwoorden en u te begeleiden bij het registreren van de stalen in de nieuwe tool. Dat is het nummer 050
77 11 11.
U kunt daar niet terecht voor logistieke vragen of vragen over uw testresultaat. Dat blijft het nummer 0800
980 06 of 02 223 00 00.
Binnen de CTPC-tool kunnen testresultaten enkel teruggekoppeld kunnen worden als de stalen correct
geregistreerd worden en het juiste labo gekozen wordt.
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Momenteel zijn er op het federaal platform tubes met 2 verschillende barcodes in omloop, telkens 12
karakters lang:
● CV-xxxxxxxxx (CV – 9 digits)
● CVxxxxxxxxxx (CV 10 digits, zonder ‘ – ‘)
Het is dus essentieel dat de barcode ingegeven wordt zoals die op de tube staat.
De codes van de labo’s voor de respectievelijke gemeenten zijn:
●

Postcodes: 3000 – 3999: UZ KUL Laboratoriumgeneeskunde klinisch secretariaat - campus
Gasthuisberg; code: 82470091

●

Postcodes: 8000 – 9999: Universitair ziekenhuis Gent: Laboratorium voor klinische biologie; code:
84470073

●

Alle andere postcodes: federaal testplatform

Deze informatie wordt aangepast wanneer de testcentra voor alle provincies operationeel zijn.
B. De introductie van een nieuw type testkits
De omschakeling naar het nieuwe platform bis gaat gepaard met de introductie van een nieuw type testkits.
Vanaf december kunnen enkel de nieuwe testkits worden gebruikt. Bijgevoegd vindt u 2 bijlages met extra
informatie over de testkits.
We willen u nogmaals danken voor uw volgehouden inspanningen tegen de verspreiding van COVID-19 in uw
voorziening.
Verdere praktische informatie in het kader van een collectieve preventieve testing binnen een residentiële
voorziening vindt u in bijlage 1 (onderaan dit document).
Als u verder nog vragen hebt over het testbeleid of problemen hebt met het federale testplatform waarmee
u niet geholpen wordt via de helpdesk, kunt u zich wenden tot avf@vaph.be. De medewerkers van VAPH zijn
op dat e-mailadres elke werkdag bereikbaar om te helpen waar mogelijk.
We vragen u dit bericht ook door te sturen naar de bevoegde personen binnen uw voorziening.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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BIJLAGE 1: Praktische informatie in het kader van een collectieve testing binnen een residentiële voorziening

●

Op het helpdesknummer 02 223 00 00 en biss@memo.be kunt u 24/7 terecht voor vragen
betreffende itsme, testregistratie en testresultaten. Daarnaast is het mogelijk om contact op te
nemen met het RIZIV via: secr.inst@riziv-inami.fgov.be.

●

Bij het invullen van het aanvraagformulier voor preventief screening medewerkers : er is een
verplichte wachttermijn van 2 dagen tussen het moment van aanvraag en de gewenste testdag.
Concreet voorbeeld: aanvraag op maandag voor 16u, ten vroegste testen op donderdag.

●

Het aanvraagformulier regenereert geen automatische bevestiging. Als u een aanvraag hebt
ingediend, dan betekent dat dat u kunt rekenen op de testen, tenzij u via mail een tegenbericht van
het VAPH zou krijgen.

●

Testen worden geleverd de dag voor de geplande testdatum. Leveringen kunnen van 's morgens
vroeg 7 u tot 21:30 u 's avonds. Als er maandag getest wordt, dan kan de levering van het materiaal
soms al vrijdagavond gebeuren, of anders zaterdag of zondag.
Wij hebben geen invloed op de leveringsdag en het leveringsuur. Meestal neemt de koerier eerst
telefonisch contact op met het doorgegeven telefoonnummer. Op het leveringsadres moet iemand
aanwezig zijn.

●

KIJK IN DE DOOS onmiddellijk na de levering: er zit een blad in waarop staat wanneer de ophaling
voorzien is. Soms staat daar de volgende morgen na levering op. BEL ONMIDDELLIJK naar het
telefoonnummer op dat blad om de AFHALINGSDATUM te wijzigen zo nodig. Ophalen gebeurt op de
dag van afname of de volgende ochtend.

●

Zowel het testmateriaal als de levering zijn gratis. Facturen voor het werk van de externe
preventiedienst en eventueel van de huisartsen zijn voor rekening van de voorziening.
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