
Bericht vanwege ZG Ouderenzorg  Vlaamse gemeenschap 6 april 2020 

 
De federale overheid heeft beslist om Covid testen uit te voeren  in een selectie van woonzorgcentra.  

 

De Vlaamse Woonzorgcentra werden hiervoor ingedeeld in drie groepen: 

- 55 WZC die een hoge nood hebben gebaseerd op de dagelijkse rapportering aan het 

Agentschap met betrekking tot het aantal nieuwe Covid 19 gevallen, het aantal uitgevallen 

personeelsleden of een combinatie van beide factoren. 

 

- 30 WZC verspreid over de verschillende provincies in Vlaanderen die volgens diezelfde 

parameters weinig problemen hebben en die geselecteerd werden om een goed beeld te 

krijgen van de situatie zonder grote problemen. 

 

- De Vlaamse woonzorgcentra die niet tot beide vorige groepen behoren en pas later zullen 

kunnen testen. 

 

 

U vindt het schrijven van de Vlaamse overheid aan die respectievelijke groepen. 

 

We houden u op de hoogte. 

 

 

Jan De Lepeleire, Crataegus platform 

 

  



Groep 1: Testen omwille van grote nood  n= 55 
Beste koepelorganisatie in de ouderenzorg, 

 

Deze e-mail versturen we aansluitend naar alle directies van een eerste groep van 55 

woonzorgcentra in Vlaanderen die testmateriaal krijgen omdat ze een substantieel groot aantal 

besmettingen met COVID-19 gerapporteerd hebben in het e-loket van Zorg en Gezondheid. 

 

--- 

Geachte directie,  

 

Een werkgroep “testing” van de federale overheid heeft de opdracht om de labocapaciteit in ons 

land op te drijven, zodat meer mensen getest kunnen worden op COVID-19.  

Meer testen in de woonzorgcentra krijgt daarbij prioriteit.  

Afgelopen vrijdag keurde het evaluatieoverleg van de wetenschappers en de overheden, de “Risk 

Management Group”, het voorstel goed om 20.000 testen uit te voeren in de woonzorgcentra in 

België.   

 

In Vlaanderen willen we aan aantal woonzorgcentra volledig testen.  Uw woonzorgcentrum is 

daarbij en mag deze week testmateriaal en bijhorend beschermingsmateriaal verwachten.  

Met deze toelichting willen we u al infomeren hoe onze selectie van woonzorgcentra gemaakt is en 

wat de volgende stappen zijn.  

Meer praktische informatie over het afnemen van de testen volgt nog in een aparte mail. Zorg en 

Gezondheid staat hiervoor nog in contact met de federale werkgroep.  

We verzoeken u om deze mail ook te delen met de CRA-arts van uw woonzorgcentrum. Uw CRA-arts 

zal immers de testen moeten afnemen.  

 

11.243 testkits voor Vlaamse woonzorgcentra 

 

Met de 20.000 beschikbare testkits in België willen we een beter zich krijgen op de huidige 

verspreiding van het virus in onze woonzorgcentra.  

Met die informatie zullen we beoordelen of we andere maatregelen of richtlijnen moeten opstellen. 

Tegelijk evalueren we met deze testreeks ook de praktische en logistieke voorwaarden die nodig zijn 

om daarna permanent een meer uitgebreide testcapaciteit te kunnen inzetten in de woonzorgcentra. 

De 20.000 testen worden verdeeld over de verschillende regio’s in ons land volgens het aantal 

erkende woongelegenheden in de woonzorgcentra.  

Vlaanderen kan op die wijze 11.243 testkits verdelen.  



 

Hoe willen we die testkits verdelen over de woonzorgcentra? 

 

In Vlaanderen willen we aan aantal woonzorgcentra volledig testen, dus alle bewoners en alle 

zorgverleners testen.  

Zo willen we een beter beeld krijgen van de mate van verspreiding van het virus in de 

woonzorgcentra, zowel bij mensen met ziekteklachten als bij mensen die nog geen ziekteklachten 

vertonen.  

 Met de testcapaciteit die momenteel beschikbaar is, kunnen we dat momenteel nog niet in alle 

Vlaamse woonzorgcentra doen. We zijn genoodzaakt om een selectie te maken. Niet alle 

woonzorgcentra zullen testmateriaal ontvangen. 

 In onze selectie kiezen we eerst de woonzorgcentra uit die te kampen hebben met een hoger 

aandeel bewoners en/of zorgpersoneel met COVID-19-ziekteklachten. We baseren ons 

daarvoor op de dagelijkse registraties van de woonzorgcentra in het e-loket. We kozen er de 

woonzorgcentra uit die op het moment van de selectie de hoogste concentratie zieke bewoners 

hadden, het hoogste percentage zieke zorgpersoneelsleden of de combinatie van beide. Zo 

hebben we 55 woonzorgcentra geselecteerd, waaronder het uwe. Deze woonzorgcentra kampen 

met de grootste uitbraken of lopen het hoogste risico op een uitbraak. Door in deze 

woonzorgcentra iedereen te laten testen, willen we hen helpen om die uitbraak te beheersen en 

kan Zorg en Gezondheid zijn adviezen over uitbraakbeheersing verfijnen. U ontvangt een aantal 

testkits gebaseerd op de aantallen aanwezige bewoners en personeelsleden die u via het e-loket 

hebt doorgegeven.  

 Daarnaast hebben we nog woonzorgcentra geselecteerd die op het moment van onze selectie 

gelukkig nog lage aantallen of zelfs geen zieke bewoners en personeelsleden telden. Rekening 

houdend met de regionale spreiding van de woonzorgcentra over de provincies hebben we zo 30 

woonzorgcentra willekeurig (at random) geselecteerd. In deze woonzorgcentra vragen we om de 

aanwezige bewoners te testen. Testen is hier vooral interessant om na te gaan of er onzichtbare 

verspreiding van corona is bij bewoners zonder ziekteklachten. 

 

Ook daarna meer testen 

 

We beseffen dat alle woonzorgcentra grote nood hebben om meer te kunnen testen. Vooraleer te 

kunnen overgaan tot een permanente uitgebreide testcapaciteit, moet de praktische haalbaarheid 

nagegaan en bijgesteld worden. Deze eerste reeks van testen zal aantonen of we meer labo’s en 

meer testen kunnen inzetten, of we de leveringen aan de woonzorgcentra en de afnames en 

ophalingen van de testen goed kunnen organiseren, enz.  

Deze reeks van testen moet de federale werkgroep van minister De Backer dus in staat stellen om 

daarna de testcapaciteit permanent te vergroten en in te zetten in de woonzorgcentra. De resultaten 

zullen ons ook leren voor welke doelgroepen we die uitgebreide testcapaciteit dan het beste 

inzetten, bijvoorbeeld specifiek voor de zorgverleners of breder. Deze eerste testfase moet dus 

toelaten om een gecoördineerde en geharmoniseerde teststrategie voor het hele Belgische 

grondgebied te bepalen via de Risk Management Group. 



De volgende stappen 

Momenteel bereiden we samen met de federale werkgroep nog praktische afspraken voor over de 

geplande afnames, …  

De leveringen van het testmateriaal zijn voorzien vanaf dinsdag 7 april 2020. Vanaf 7 april kunnen 

dus ook de eerste testafnames starten. 

Meer informatie volgt zodra deze beschikbaar is. 

 

Tot slot verzekeren we u dat de Vlaamse Regering en Zorg en Gezondheid en er alles aan doen om 

naast meer testen ook meer beschermingsmateriaal naar de woonzorgcentra te kunnen sturen. Na 

de eerste levering van chirurgische mondmaskers bezorgen we u deze week ook handalcohol.  

We weten dat er nog andere grote noden zijn en er worden kosten noch moeite gespaard om meer 

maskers aan te kopen, maar ook ander materiaal zoals schorten.  

Dat we dit momenteel niet sneller kunnen leveren of niet kunnen aankondigen wanneer dit precies 

wordt geleverd, komt door de grote wereldwijde verstoringen in de markt van deze 

beschermingsmaterialen, waardoor materiaal bestellen en geleverd krijgen zeer moeilijk verloopt.  

 

Het agentschap staat erop u nogmaals uitdrukkelijk te bedanken voor uw inzet in deze uitzonderlijke 

omstandigheden! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Planning en kwaliteit ouderenzorg 

Afdeling Woonzorg en Eerste Lijn 

Vlaamse overheid 

AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID 

T 02 553 35 09 

E ouderenzorg@vlaanderen.be 

Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel 

www.zorg-en-gezondheid.be 

@ZorgVlaanderen  

        

////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 

mailto:ouderenzorg@vlaanderen.be
http://www.zorg-en-gezondheid.be/
https://twitter.com/ZorgVlaanderen


Groep 2 Random selectie n=30 
 

Beste koepelorganisatie in de ouderenzorg, 

 

Deze e-mail versturen we aansluitend naar alle directies van een tweede groep van 30 

woonzorgcentra in Vlaanderen die testmateriaal krijgen omdat ze steekproefsgewijze willekeurig (at 

random) geselecteerd zijn én bovendien lage aantallen besmettingen gerapporteerd hebben met 

COVID-19 in het e-loket van Zorg en Gezondheid. 

 

--- 

Geachte directie,  

 

Een werkgroep “testing” van de federale overheid heeft de opdracht om de labocapaciteit in ons 

land op te drijven, zodat meer mensen getest kunnen worden op COVID-19.  

Meer testen in de woonzorgcentra krijgt daarbij prioriteit.  

Afgelopen vrijdag keurde het evaluatieoverleg van de wetenschappers en de overheden, de “Risk 

Management Group”, het voorstel goed om 20.000 testen uit te voeren in de woonzorgcentra in 

België.  

In Vlaanderen willen we een aantal woonzorgcentra volledig testen. Uw woonzorgcentrum is daarbij 

en mag deze week testmateriaal en bijhorend beschermingsmateriaal verwachten.  

Met deze toelichting willen we u al infomeren hoe onze selectie van woonzorgcentra gemaakt is en 

wat de volgende stappen zijn.  

Meer praktische informatie over het afnemen van de testen volgt nog in een aparte mail. Zorg en 

Gezondheid staat hiervoor nog in contact met de federale werkgroep.  

We verzoeken u deze mail ook te delen met de CRA-arts van uw woonzorgcentrum. Uw CRA-arts zal 

immers de testen moeten afnemen.  

 

11.243 testkits voor Vlaamse woonzorgcentra 

 

Met de 20.000 beschikbare testkits in België willen we een beter zich krijgen op de huidige 

verspreiding van het virus in onze woonzorgcentra.  

Met die informatie zullen we beoordelen of we andere maatregelen of richtlijnen moeten opstellen. 

Tegelijk evalueren we met deze testreeks ook de praktische en logistieke voorwaarden die nodig zijn 

om daarna permanent een meer uitgebreide testcapaciteit te kunnen inzetten in de woonzorgcentra. 

De 20.000 testen worden verdeeld over de verschillende regio’s in ons land volgens het aantal 

erkende woongelegenheden in de woonzorgcentra. Vlaanderen kan zo 11.243 testkits verdelen.  



 

Hoe willen we die testkits verdelen over de woonzorgcentra? 

 

In Vlaanderen willen we aan aantal woonzorgcentra volledig testen, dus alle bewoners en alle 

zorgverleners testen. Zo willen we een beter beeld krijgen van de mate van verspreiding van het 

virus in de woonzorgcentra, zowel bij mensen met ziekteklachten als bij mensen die nog geen 

ziekteklachten vertonen.  

 Met de testcapaciteit die momenteel beschikbaar is, kunnen we dat momenteel nog niet in alle 

Vlaamse woonzorgcentra doen. We zijn genoodzaakt om een selectie te maken. Niet alle 

woonzorgcentra zullen testmateriaal ontvangen. 

 In onze selectie kiezen we eerst de woonzorgcentra uit die te kampen hebben met een hoger 

aandeel bewoners en/of zorgpersoneel met COVID-19-ziekteklachten. We baseren ons 

daarvoor op de dagelijkse registraties van de woonzorgcentra in het e-loket. We kozen er de 

woonzorgcentra uit die op het moment van de selectie de hoogste concentratie zieke bewoners 

hadden, het hoogste percentage zieke zorgpersoneelsleden of de combinatie van beide. Zo 

hebben we 55 woonzorgcentra geselecteerd. Deze woonzorgcentra kampen met de grootste 

uitbraken of lopen het hoogste risico op een uitbraak. Door in deze woonzorgcentra iedereen te 

laten testen, willen we hen helpen om die uitbraak te beheersen en kan Zorg en Gezondheid zijn 

adviezen over uitbraakbeheersing verfijnen.   

 Daarnaast hebben we nog woonzorgcentra geselecteerd die op het moment van onze selectie 

gelukkig nog lage aantallen of zelfs geen zieke bewoners en personeelsleden telden. Rekening 

houdend met de regionale spreiding van de woonzorgcentra over de provincies hebben we zo 30 

woonzorgcentra willekeurig geselecteerd. Uw woonzorgcentrum is er daar één van. In deze 

woonzorgcentra vragen we om de aanwezige bewoners te testen. Testen is hier vooral 

interessant om na te gaan of er onzichtbare verspreiding is, bij bewoners zonder ziekteklachten. 

U ontvangt een aantal testkits gebaseerd op de aantallen aanwezige bewoners die u via het e-

loket hebt doorgegeven. 

 

Ook daarna meer testen 

 

We beseffen dat alle woonzorgcentra grote nood hebben om meer te kunnen testen. Vooraleer te 

kunnen overgaan tot een permanente uitgebreide testcapaciteit, moet de praktische haalbaarheid 

nagegaan en bijgesteld worden. Deze eerste reeks van testen zal aantonen of we meer labo’s en 

meer testen kunnen inzetten, of we de leveringen aan de woonzorgcentra en de afnames en 

ophalingen van de testen goed kunnen organiseren, enz.  

Deze reeks van testen moet de federale werkgroep van minister De Backer in staat stellen om daarna 

de testcapaciteit permanent te vergroten en in te zetten in de woonzorgcentra. De resultaten zullen 

ons ook leren voor welke doelgroepen we die uitgebreide testcapaciteit dan het beste inzetten, 

bijvoorbeeld specifiek voor de zorgverleners of breder. Deze eerste testfase moet dus toelaten om 

een gecoördineerde en geharmoniseerde teststrategie voor het hele Belgische grondgebied te 

bepalen via de Risk Management Group. 

 

 



De volgende stappen 

 

Momenteel bereiden we samen met de federale werkgroep nog praktische afspraken voor over de 

geplande afnames, …   

De leveringen van het testmateriaal zijn voorzien vanaf dinsdag 7 april 2020. Vanaf 7 april kunnen 

dus ook de eerste testafnames starten. 

Meer informatie volgt zodra deze beschikbaar is. 

 

Tot slot verzekeren we u dat de Vlaamse Regering en Zorg en Gezondheid er alles aan doen om naast 

meer testen ook meer beschermingsmateriaal naar de woonzorgcentra te kunnen sturen. Na de 

eerste levering van chirurgische mondmaskers bezorgen we u deze week ook handalcohol.  

We weten dat er nog andere grote noden zijn en er worden kosten noch moeite gespaard om meer 

maskers aan te kopen, maar ook ander materiaal zoals schorten. Dat we dit momenteel niet sneller 

kunnen leveren of niet kunnen aankondigen wanneer dit er precies aankomt, komt door de grote 

wereldwijde verstoringen in de markt van deze beschermingsmaterialen, waardoor materiaal 

bestellen en geleverd krijgen zeer moeilijk verloopt.  

 

Het agentschap staat erop u nogmaals uitdrukkelijk te bedanken voor uw inzet in deze uitzonderlijke 

omstandigheden.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Planning en kwaliteit ouderenzorg 

Afdeling Woonzorg en Eerste Lijn 

Vlaamse overheid 

AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID 

T 02 553 35 09 

E ouderenzorg@vlaanderen.be 

Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel 

www.zorg-en-gezondheid.be 

@ZorgVlaanderen  

        

////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Groep 3: Later testen  
 

Deze e-mail versturen we aansluitend naar alle directies van de derde groep van de resterende nog 

niet geselecteerde woonzorgcentra in Vlaanderen die deze week nog geen testmateriaal ontvangen. 

 

--- 

Geachte directie, 

 

Een werkgroep “testing” van de federale overheid heeft de opdracht om de labocapaciteit in ons 

land op te drijven, zodat meer mensen getest kunnen worden op COVID-19.  

Meer testen in de woonzorgcentra krijgt daarbij prioriteit.  

Afgelopen vrijdag keurde het evaluatieoverleg van de wetenschappers en de overheden, de “Risk 

Management Group”, het voorstel goed om 20.000 testen uit te voeren in de woonzorgcentra in 

België.  

In Vlaanderen willen we een aantal woonzorgcentra volledig testen. Uw woonzorgcentrum is daar 

niet bij, en zal dus deze week nog geen testmateriaal ontvangen.  

We infomeren u hoe de woonzorgcentra zijn geselecteerd en wat de volgende stappen zijn.  

We verzoeken u deze mail ook te delen met de CRA-arts van uw woonzorgcentrum.  

 

11.243 testkits voor Vlaamse woonzorgcentra 

 

Met de 20.000 beschikbare testkits willen we een beter zicht krijgen op de huidige verspreiding van 

het virus in onze woonzorgcentra. Met die informatie zullen we beoordelen of we andere 

maatregelen of richtlijnen moeten opstellen. Tegelijk evalueren we met deze testreeks ook de 

praktische en logistieke voorwaarden die nodig zijn om daarna permanent een meer uitgebreide 

testcapaciteit te kunnen inzetten in de woonzorgcentra. 

De 20.000 testkits worden verdeeld over de verschillende regio’s in ons land volgens het aantal 

erkende woongelegenheden in de woonzorgcentra. Vlaanderen kan zo 11.243 testkits verdelen.  

 

Hoe willen we die testkits verdelen over de woonzorgcentra? 

 

In Vlaanderen willen we aan aantal woonzorgcentra volledig testen, dus alle bewoners en alle 

zorgverleners testen. Zo willen we een beter beeld krijgen van de mate van verspreiding van het virus 



in de woonzorgcentra, zowel bij mensen met ziekteklachten als bij mensen die nog geen 

ziekteklachten vertonen.  

 Met de testcapaciteit die momenteel beschikbaar is, kunnen we dat momenteel nog niet in alle 

Vlaamse woonzorgcentra doen. We zijn genoodzaakt om een selectie te maken. Niet alle 

woonzorgcentra zullen testmateriaal ontvangen. 

 In onze selectie kiezen we eerst de woonzorgcentra uit die te kampen hebben met een hoger 

aandeel bewoners en/of zorgpersoneel met COVID-19-ziekteklachten. We baseren ons 

daarvoor op de dagelijkse registraties van de woonzorgcentra in het e-loket. We kozen er de 

woonzorgcentra uit die op het moment van de selectie de hoogste concentratie zieke bewoners 

hadden, het hoogste percentage zieke zorgpersoneelsleden of de combinatie van beide. Zo 

hebben we 55 woonzorgcentra geselecteerd. Deze woonzorgcentra kampen met de grootste 

uitbraken of lopen het hoogste risico op een uitbraak. Door in deze woonzorgcentra iedereen te 

laten testen, willen we hen helpen om die uitbraak te beheersen en kan Zorg en Gezondheid zijn 

adviezen over uitbraakbeheersing verfijnen.   

 Daarnaast hebben we nog woonzorgcentra geselecteerd die op het moment van onze selectie 

gelukkig nog lage aantallen of zelfs geen zieke bewoners en personeelsleden telden. Rekening 

houdend met de regionale spreiding van de woonzorgcentra over de provincies hebben we zo 30 

woonzorgcentra willekeurig (at random) geselecteerd. In deze woonzorgcentra vragen we om de 

aanwezige bewoners te testen. Testen is hier vooral interessant om na te gaan of er onzichtbare 

verspreiding is, bij bewoners zonder ziekteklachten.  

 

Ook daarna meer testen 

 

We beseffen dat alle woonzorgcentra grote nood hebben om meer te kunnen testen. Vooraleer te 

kunnen overgaan tot een permanente uitgebreide testcapaciteit, moet de praktische haalbaarheid 

nagegaan en bijgesteld worden. Deze eerste reeks van testen zal aantonen of we meer labo’s en 

meer testen kunnen inzetten, of we de leveringen aan de woonzorgcentra en de afnames en 

ophalingen van de testen goed kunnen organiseren, enz.  

Deze reeks van testen moet de federale werkgroep van minister De Backer dus in staat stellen om 

daarna de testcapaciteit permanent te vergroten en in te zetten in de woonzorgcentra. De resultaten 

zullen ons ook leren voor welke doelgroepen we die uitgebreide testcapaciteit dan het beste 

inzetten, bijvoorbeeld specifiek voor de zorgverleners of breder. Deze eerste testfase moet dus 

toelaten om een gecoördineerde en geharmoniseerde teststrategie voor het hele Belgische 

grondgebied te bepalen via de Risk Management Group. 

 

We verzekeren u dat de Vlaamse Regering en Zorg en Gezondheid er alles aan doen om naast meer 

testen ook meer beschermingsmateriaal naar de woonzorgcentra te kunnen sturen. Na de eerste 

levering van chirurgische mondmaskers kunnen we u deze week ook handalcohol bezorgen.  

We weten dat er nog andere grote noden zijn en er worden kosten noch moeite gespaard om meer 

maskers aan te kopen, maar ook ander materiaal zoals schorten. Dat we dit momenteel niet sneller 

kunnen leveren of niet kunnen aankondigen wanneer dit er precies aankomt, komt door de grote 

wereldwijde verstoringen in de markt van deze beschermingsmaterialen, waardoor materiaal 

bestellen en geleverd krijgen zeer moeilijk verloopt.  



 

Het agentschap staat erop u nogmaals uitdrukkelijk te bedanken voor uw inzet in deze uitzonderlijke 

omstandigheden.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Planning en kwaliteit ouderenzorg 

Afdeling Woonzorg en Eerste Lijn 

Vlaamse overheid 

AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID 

T 02 553 35 09 

E ouderenzorg@vlaanderen.be 

Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel 

www.zorg-en-gezondheid.be 

@ZorgVlaanderen  

        

////////////////////////////////////////////////////////////// 
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