
Rapportage testcapaciteit  
Er is intensief gewerkt aan het stroomlijnen van zowel de testnoden als -
beschikbaarheden, in nauwe samenwerking met wetenschappers onder leiding van 
Emmanuel André. Ook de effectieve testcapaciteit wordt stelselmatig opgevoerd. 
Vandaag bereiken we zo’n 4000 testen per dag en dit aantal zal de komende dagen 
sterk blijven stijgen nu ook de leveringen op volle kracht draaien. De uitbreiding van 
de capaciteit betekent dat ook in woonzorgcentra vanaf eind deze week getest zal 
worden.  
4.250 testen per dag  
Sinds het begin wordt enkel getest in ziekenhuizen en zien we dat het aantal testen tussen 
de 2.000 en de 3.000 schommelde op dagbasis. Daarbovenop werd extra capaciteit 
geactiveerd bij universitaire labo’s. Gisteren werden zo zelfs al 4.250 testen uitgevoerd. De 
testcapaciteit zal tegen het einde van de week rond de 10.000 liggen. Universitaire labs en 
klinische labs schalen ondertussen verder op. Dit laat ons toe om het aantal staalafnames 
in ziekenhuizen en triagecentra te verhogen, maar ook om de testen uit te breiden naar de 
woonzorgcentra zoals ook gevraagd door de Risico Management Group.  
Meer dan 20.000 testen in woonzorgcentra We starten eind deze week met het afnemen 

van meer dan 20.000 testen in de woonzorgcentra in ons land. We zullen hiervoor nauw 

samenwerken met de verschillende regio’s. De taskforce testing zal van de regio’s lijsten 

doorkrijgen met te testen personen in elk van de woonzorgcentra. Deze lijsten worden 

opgesteld door de coördinatie-artsen van de woonzorgcentra op basis van COVID-

symptomen. 

De tubes voor staalname worden met een barcode terugbezorgd aan de woonzorgcentra. 
Ter plaatse zal een gespecialiseerde arts of verpleegkundige de staalname uitvoeren. Deze 
stalen worden teruggestuurd naar het netwerk van de uitgebreide labocapaciteit. Daar 
gebeurt de analyse. Via de codering gaan de resultaten terug naar de aanvragers (de 
behandelende arts). Hiermee helpen we de regio’s en de woonzorgcentra op 2 punten:  
1. Het wordt duidelijk in welke woonzorgcentra extra maatregelen genomen dienen te 
worden.  

2. Het wordt duidelijk welke noden waar bestaan.  
 
Op het moment dat we de lijsten van de regio’s krijgen, kan 48 uur later gestart worden met 
testen.  
Snel-testen voor ziekenhuizen  
De testcapaciteit bestaat vandaag grotendeels uit de bestaande PCR testen, maar sinds vandaag is 
ook een zogenaamde RAPID test beschikbaar. De eerste ziekenhuizen werden deze week beleverd 
en de overheid legt ook een strategische stock aan van deze testmethode. Deze methode laat toe 
om binnen het uur positieve patiënten te identificeren zodat ze bij opname onmiddellijk kunnen 
geïsoleerd worden. Tegen het einde van deze week kunnen per dag naar schatting tussen de 1.500 

en 3.000 van deze snel-testen worden uitgevoerd. De keuze van de testmethode ligt 
uiteraard bij de arts in functie van de richtlijnen van de RMG.  
Uit een bevraging van de ziekenhuizen eerder deze week én de geplande leveringen 
besteld door de Federale Overheid, blijkt dat er voldoende staalafnamemateriaal 
beschikbaar is in België om het aantal testen op te drijven, voor zover de voorziene 
leverdata gerespecteerd worden. We werken volop aan verdere afspraken en aankopen 
met verschillende leveranciers en producenten om de bevoorrading te kunnen blijven 
garanderen.  
Er zijn heel wat nieuwe beloftevolle samenwerkingen opgezet tussen leveranciers, 
producenten en universitaire instellingen. Zij ondersteunen elkaar met expertise en 
materiaal bij de productie van reagentia én staalafnamemateriaal. Zo werd er de afgelopen 
week ook gezocht naar een manier om via 3D-printing staalafnamemateriaal te 



ontwikkelen. Deze methode wordt momenteel getest. Als deze resultaten positief zijn, 
betekent dit een enorme bijdrage om het risico op tekorten verder te verkleinen.  
Soms moeten we creatief te werk gaan bij bestellingen van staalafnamemateriaal waarbij 
de verschillende componenten apart worden aangekocht bij verschillende leveranciers en 
vervolgens samengebracht om over een volledige kit te beschikken.  
Een overzicht van de geplaatste bestellingen:  
Staalafnamemateriaal: wisser + tube: 570.00 Staalafnamemateriaal wisser: 1.652.000  
Staalafnamemateriaal tube: 582.000 
  
Minister De Backer: “Meten is weten. Zorgkundigen kunnen nu op het terrein patiënten 

sneller testen en accurate diagnoses stellen. We zetten nu door om de komende weken de 

testcapaciteit nog verder uit te breiden. Door de situatie in woonzorgcentra nu op basis van 

feiten in kaart te brengen, kunnen we, samen met de regio’s, de juiste noden en behoeften 

beter inschatten. Het blijft erg belangrijk dat de getroffen maatregelen zeer strikt opgevolgd 

worden. Ik wil iedereen die betrokken is bij deze teststrategie, met name Emmanuel André, 

uitdrukkelijk bedanken voor de goede samenwerking. Allemaal samen tegen corona.” 

 


