
Beste journalist,  
  
Gelieve hieronder een update van de testcapaciteit en uitgevoerde testen te vinden. Ook 
vindt u hieronder de eerste resultaten van de tests in de rusthuizen.  
  
Uitbreiding testcapaciteit  
  
Na een eerste golf aan testen in de rusthuizen, werden tot op vandaag in totaal meer dan 
46.000 testen verdeeld over de verschillende instellingen. Het zijn de regio’s die aangeven 
welke instellingen eerst worden beleverd. Gebaseerd op het opgezette distributieproces 
verwachten we dat zo’n 41.000 tests dit weekend de labo’s bereiken. Volgende week worden 
minstens 20% meer testen dan gepland aan de woonzorgcentra bezorgd zodat de 
bestaande capaciteit optimaal benut wordt. Dit zal gebeuren in samenspraak met de regio’s.  
  
In hospitalen en klinische labo’s worden vooral symptomatische patiënten getest die voldoen 
aan de “case definition”, zoals voorgesteld door de experts. In de woonzorgcentra en andere 
collectieve instellingen worden bewoners én personeelsleden getest.  
  

Resultaten testen in woonzorgcentra en andere collectiviteiten 
  
Vorige week werd een akkoord gesloten om een groot deel van de testcapaciteit in te zetten 
voor de woonzorgcentra en andere collectiviteiten. De doelgroep voor deze tests is voor alle 
regio’s dezelfde: al het verplegend personeel en alle bewoners die nog niet zijn getest op 
COVID-19.  
  
Er zijn ondertussen net geen 30.000 testen geregistreerd waarvan ongeveer 22.000 volledig 
werden geanalyseerd. Slechts 74 staalafnames waren onbruikbaar voor analyse. Uit de 
analyse blijkt dat 85% negatief test op COVID-19 en 15% positief. Verdere analyse door 
experts en de regio’s zal toelaten om gerichte acties te nemen voor de individuele 
zorginstellingen. 
 

Logistieke uitdagingen 
  
Het testingproces blijft een logistieke uitdaging voor alle betrokken partijen: 

• voor de regio’s om tijdig de benodigde informatie aan te leveren en de flexibiliteit om 
last-minute aanvragen van het terrein te kunnen inpassen 

• voor de labo’s om tijdig het materiaal klaar te maken en uit te leveren 
• voor artsen en verplegend personeel om de testen effectief af te nemen in de 

instellingen in vaak moeilijke omstandigheden                 
• {voor de pick-up van de stalen in functie van het moment waarop stalen konden 

worden afgenomen} 
• voor de verwerkende labo’s om de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk te 

benutten en de kwaliteitscontrole op de resultaten  
  
We hebben dan ook experten in het team die deze logistieke keten begeleiden. Tegelijk 
roepen we de betrokken verschillende teams op het terrein ook op om de stalen goed te 
registreren voor ze worden opgestuurd. Zo garanderen we samen een efficiënte en 
kwalitatieve keten. 
  
Minister De Backer:  
 
“Het testingproces dat vandaag aan 100% draait is een grote logistieke uitdaging. Ik wil dan 



ook alle betrokken partijen en betrokken diensten, de labo’s, de regio’s  en vooral alle 
mensen op het terrein bedanken voor hun tomeloze inzet. We krijgen nu echt een zicht op de 
situatie in de woonzorgcentra en andere collectiviteiten. Dit zal ons allemaal in staat stellen 
verder de juiste maatregelen te treffen. »  

 


