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Na overleg op 11/04/2020 met onder meer minister De Backer en minister Beke wordt een extra taskforce bij 
elkaar geroepen om de leden te informeren over de verdeling van beschikbare tests vanaf 13/04/2020. 
 
Minister De Backer garandeert dat er vanaf maandag nieuwe tests beschikbaar zullen zijn voor Vlaanderen, 
voor de collectiviteiten. Omdat de projectgroep rond testing pas op maandag samenkomt, werd er een 
voorstel uitgewerkt om de komende 3 dagen (maandag, dinsdag en woensdag).  
 
 
Verdeling 

- Maandag worden alle beschikbare tests (100%) verdeeld 
- Dinsdag en woensdag zal een buffer van 15% beschikbaar blijven voor voorzieningen met een 

dringende situatie. De overige 85% worden verdeeld: 
o 25% naar voorzieningen met personen met een handicap 
o 75% naar woonzorgcentra 

- De voorzieningen worden geselecteerd op basis van dagelijkse cijfers waar de hoogste vermoedelijke 
besmetting is bij bewoners en personeel 

Het overzicht van de voorzieningen wordt vanavond aan minister De Backer bezorgd zodat de nodige stappen 
kunnen genomen worden voor de verdeling en verspreiding. Er is ongeveer48 uur nodig tussen de bestelling 
en de effectieve levering van de testen. Dat betekent dat de testen ten vroegste dinsdag geleverd zullen 
worden, pas woensdag mogelijk effectieve afname.  
 
Cijfers 

- Ca 2000 tests voor maandag 
- Ca 3000 tests voor dinsdag 
- Ca 3700 tests voor woensdag 

Minister De Backer engageert zich voor voldoende labocapaciteit om deze tests te verwerken. Er worden ook 
nog de nodige afspraken gemaakt rond de mobilisering van artsen om de tests effectief te kunnen afnemen, 
bijvoorbeeld in voorzieningen voor personen met een handicap.  
 
Communicatie 
In eerste instantie worden geen aantallen of concrete data opgenomen in de communicatie. Als de 
voorzieningen gekend zijn, zal hier wel transparant over gecommuniceerd worden via de relevante websites.  
Daar worden ook de nodige handleidingen en instructies gepubliceerd. Er wordt een draaiboek over onder 
meer het proces van de testafname en de communicatie van de resultaten opgesteld.  
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Projectgroep testing 
Voor periode na woensdag krijgt de projectgroep testing morgen de opdracht om criteria te bepalen voor de 
verdere verdelingen. Morgennamiddag zal de taskforce dan de beslissing kunnen nemen. 
 
Voor de projectgroep testing worden de volgende voorstellen gedaan: 

- Voor de thuisverpleging en thuiszorg zijn ten vroegste op 23 april tests nodig. Dit kan in pakketten van 
ongeveer 250 tests om de 2-3 dagen. Er zijn pas tests nodig als mensen uit de cohortezorg gaan.  

- Ook voorzieningen waar momenteel geen of beperkte uitbraken zijn, best opnemen in de verdere 
verdeling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


