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1 WELKE AANVRAGEN KAN IK DOEN MET DEZE
MODULE?
Met de module ‘Aanmaken bestelling Covid-19 Ag sneltesten voor bezoekers’ kunt u 1 x per maand
maximaal 16 antigen(Ag)sneltesten per bewoner/zorggebruiker bestellen om bezoekers te testen (vb. een
voorziening met 100 bewoners kan 1 keer per maand 1600 sneltesten aanvragen)
Het preventief testen van bezoekers is een bijkomende preventieve maatregel die voorzieningen de
mogelijkheid biedt om hoog besmettelijke personen met een hoge virale lading te detecteren.
De inzet is optioneel en afhankelijk van de epidemiologische situatie. Factoren die een beslissing mee
kunnen beïnvloeden zijn:
● een verhoogde (lokale) prevalentie
● de circulatie van meer besmettelijke varianten
● in afwachting van een volledige vaccinatie van de zorgvoorziening maar ook na de vaccinatie van de
zorgvoorziening, ter bescherming van bewoners en medewerkers die (nog) niet werden
gevaccineerd of voldoende immuniteit hebben opgebouwd.

2 VOOR WIE?
Residentiële VAPH-voorzieningen

3 WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?
Een aanvraag kan enkel ingediend worden als de sneltesten conform de richtlijnen van Zorg en Gezondheid
zullen afgenomen worden. Voor het preventief testen van bezoekers betekent dat concreet:
●
●
●

●

●
●

De inzet van Ag-sneltesten bij bezoekers gebeurt onder de verantwoordelijkheid van en in overleg
met de lokale medische verantwoordelijken.
De Ag-sneltest wordt afgenomen door het daarvoor opgeleide personeel.
Een positief resultaat van de Ag-sneltest zal ertoe leiden dat de bezoeker de toegang tot de
zorgvoorziening wordt ontzegd. De bezoeker wendt zich onmiddellijk tot zijn behandelende
huisarts voor verdere opvolging.
Een negatief resultaat van de Ag-sneltest is enkel geldig op de dag van staalname zelf. Een negatief
resultaat sluit nooit volledig uit dat een persoon infectueus is. Het bezoek kan plaatsvinden maar
alle geldende voorzorgsmaatregelen moeten echter nog steeds in acht genomen worden voor elke
bezoeker.
De voorziening kan de Ag-sneltest aanbevelen maar niet verplichten. Een bezoeker kan nooit de
toegang tot de zorgvoorziening worden ontzegd wegens een weigering van een Ag-sneltest.
Enkel bezoekers ouder dan 12 jaar worden getest voor een bezoekmoment.

Een aanvraag wordt steeds ingediend via het formulier Aanmaken bestelling COVID-19-Ag-sneltesten voor
bezoekers. Aanvragen via coronatesting@vaph.be worden niet behandeld.
Een voorziening heeft 24 uur op 24 toegang tot het aanvraagformulier en kan dus steeds een aanvraag
indienen.
Na goedkeuring van de aanvraag voorzien wij een standaard levering van de testen binnen de 5 werkdagen.

4 HOE VUL IK HET FORMULIER IN?
Stap 1: Ga naar het aanvraagformulier
Ga naar het aanvraagformulier via Aanmaken bestelling COVID-19-Ag-sneltesten voor bezoekers.

Stap 2: Bepaal het aantal benodigde Ag-sneltesten
1 x per maand kunt u maximaal 16 antigen(Ag)sneltesten per bewoner/zorggebruiker bestellen om
bezoekers te testen (bv. een voorziening met 100 bewoners kan 1 keer per maand 1600 sneltesten
aanvragen)

Stap 3: Geef aan wie de medisch verantwoordelijke is die de
testaanvraag steunt
Elke testaanvraag moet worden ondersteund door de arts van uw voorziening, de bedrijfsarts of een
andere coördinerende (huis)arts in de zorgvoorziening.

Stap 4: Geef uw opmerkingen bij de testaanvraag mee
Als u extra informatie wilt doorgeven aan de koerier, kunt u die hier noteren.

Stap 5: Verklaring op eer
Lees de verklaring op eer en geef uw akkoord door het vakje aan te vinken.

Stap 6: Vul de contactgegevens in
Vul hier de contactgegevens in van de directie van de zorgvoorziening en van de persoon die gecontacteerd
kan worden bij vragen. Zorg ervoor dat de telefoonnummers die u invult, goed bereikbaar zijn.

Stap 7: Vul de gegevens van de leverlocatie verder aan
Deze gegevens worden standaard ingevuld met de adresgegevens van de voorziening zoals deze gekend
zijn in het e-loket. U kunt deze velden steeds manueel wijzigen en/of aanvullen indien nodig, bijvoorbeeld
wanneer het leveradres verschillend is aan het adres van uw voorziening.

Stap 8: Klik op indienen
Uw aanvraag wordt meteen automatisch verzonden.

5 WAT GEBEURT ER NADAT IK HET FORMULIER HEB INGEDIEND?
U ontvangt op het mailadres van de contactpersoon en van de directie een ontvangstbevestiging van de
aanvraag voor bijbestelling van COVID-19-Ag-sneltesten voor bezoekers.
In de regel wordt elke aanvraag die overeenstemt met uw aantal bewoners/zorggebruikers, goedgekeurd
en uitgevoerd volgens de gegevens die u hebt ingediend. U krijgt daarover geen afzonderlijke bevestiging.
Standaard wordt levering voorzien binnen de 5 werkdagen.
Enkel als een aanvraag niet kan worden uitgevoerd, zult u gecontacteerd worden.

Meer informatie en richtlijnen over COVID-19-Ag-sneltesten vindt u in de infonota teststrategie en
contacttracing.
Meer informatie over de afname en het gebruik van COVID-19-Ag-sneltesten vindt u op:
Handleiding voor afname van COVID-19-antigen-sneltesten Biosynex
Handleiding voor afname van COVID-19-antigen-sneltesten Abbott
Bij overige (dringende) vragen over testen in voorzieningen kunt u zich richten tot coronatesting@vaph.be.

