
Beste journalist  

Hieronder vindt u de rapportage over de verwachte leveringen, bestellingen en voorraden 
gecombineerd met de rapportage over de testing. Zo ontvangt u 2 keer per week een volledige 
update van de werkzaamheden van de taskforces testing & shortages onder leiding van minister 
Philippe De Backer.  

In bijlage vindt u de status update over de persoonlijke beschermingsmiddelen en staalname 
materiaal. We herinneren u eraan dat de regio’s en verschillende ziekenhuizen hun eigen reguliere 
kanalen voor aankoop hebben en dat deze cijfers hierin niet zijn opgenomen.  

Stand van zaken beschermings- en testmateriaal 

Sinds de laatste rapportage zijn er opnieuw een aantal leveringen gebeurd.  Zo werden meer dan 1,5 
miljoen chirurgische maskers geleverd en nog eens meer dan 1 miljoen besteld. Wat de FFP2 maskers 
betreft zijn er de afgelopen dagen nog eens 2 miljoen besteld en werden er 80.000 geleverd. Bij het 
testmateriaal werden er de afgelopen dagen 124.000 wissers geleverd en 36.000 verdeeld. Daarnaast 
werden er ook zo’n 34.000 volledige kits geleverd en 1.000 verdeeld.  

Testing  
Tussen 9 en 12 mei werden gemiddeld zo’n 11.000 tests geanalyseerd in België. Dit cijfer omvat 
zowel de tests in de klinische labo’s als het federale platform. Dit aantal ligt lager dan de voorgaande 
dagen. De reden daarvoor is het weekend effect en het lager aantal patiënten in de ziekenhuizen met 
COVID-19 symptomen. De dagen voordien zat het gemiddeld aantal uitgevoerde testen op bijna 
20.000 testen per dag. Dankzij de opgedreven testcapaciteit kunnen we dit aantal en ritme 
volhouden als een cruciaal onderdeel van onze exitstrategie. We zouden tot 45.000 testen per dag 
kunnen uitvoeren, maar we hopen dat die capaciteit nog niet is. Dat zou namelijk betekenen dat we 
het virus bij zijn nekvel hebben en effectief niet meer lossen.  

Geneesmiddelen   
De ziekenhuizen hebben aangegeven over voldoende voorraad te beschikken. Er zijn dus vandaag 
geen tekorten. Sommige ziekenhuizen geven ook aan dat ze geen nood meer hebben aan extra 
(strategische) voorraad. 

 


