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1 DOELSTELLING 

1.1 ACHTERGROND 

De testcapaciteit om COVID-19 op te sporen is de voorbije dagen gevoelig opgedreven.  Het agentschap 
Zorg en Gezondheid zal systematisch het aantal voorzieningen dat getest wordt opdrijven i.f.v. de 
beschikbare testcapaciteit. 
 
Bij het opschalen van de testcapaciteit moet rekening gehouden worden met: 
 

1. een complexe logistieke keten om de testen af te nemen; 
2. de interpretatie van de resultaten; 
3. het nemen van de correcte maatregelen. 

 
Het is van belang om de geteste personen een goede terugkoppeling te geven over het resultaat van 
hun test en de mogelijke consequenties. 
Testen is enkel nuttig als het hieraan gekoppelde infectiebeleid wordt bijgestuurd. 

2 HET TWEESPORENBELEID 

2.1 ALGEMEEN 

Om de voorzieningen in bulk te testen worden gelijktijdig 2 sporen opgezet 
 

1. Logistieke coördinatie 
2. Medische coördinatie 

a. Bepalen van de doelgroep 
b. Afnemen van de testen en meedelen van het resultaat aan de betrokkene 
c. Aanpassen van het infectiebeleid of het outbreak-plan 

 
Beide sporen moeten gelijktijdig worden opgezet, eventueel door één persoon. 
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2.2 SPOOR 1 – LOGISTIEKE COÖRDINATIE 

 

2.2.1 Doelgroep en timing 

• De voorzieningen die in aanmerking komen worden bepaald door de Vlaamse overheid en de 
Task Force Zorg in functie van de groei van de testcapaciteit. 

• Vanuit Zorg en Gezondheid of het Departement WVG zal een bepaald aantal testen ter 
beschikking worden gesteld op basis van de registraties van de voorzieningen inzake Covid-19.  

• Dit draaiboek heeft verder enkel betrekking op de testen bij de Centra Algemeen Welzijnswerk 
(CAW). Het Departement WVG (afdeling Welzijn & Samenleving) maakt de afspraken voor de 
testen met de CAW.  

• Het CAW contacteert de arts waarmee men samenwerkt en de bedrijfsgeneeskundige dienst om 
de testen af te nemen. Deze bereiden aan de hand van het draaiboek de afname van de testen 
voor. 

• Het aantal beschikbare testkits is beperkt. Daarom zijn volgende keuzes gemaakt naar de te 
testen personen: 

o medewerkers die face-to-face cliëntcontacten hebben in de residentiële opvang (alle 
opvangcentra, zowel nachtopvang, groepsopvang, vluchthuizen, individuele opvang …) 

o medewerkers die face-to-face cliëntcontacten hebben in de inloopcentra en 
crisiswerkingen  

o bewoners in de residentiële groepsopvang en vluchthuizen exclusief de nacht- en/of 
winteropvang 

o mogelijk besmette bewoners in de individuele opvang en in de nacht- en/of 
winteropvang 

Bewoners in de nacht- en /of winteropvang en in individuele opvang die geen symptomen 
vertonen, worden niet getest. 

• U krijgt in eerste instantie bericht over het totaal aantal beschikbare testkits voor uw CAW. Op 
basis van dat aantal maakt u een concrete planning op voor de verschillende testlocaties: welke 
arts neemt de testen af, op welke datum, hoeveel tests moeten waar geleverd worden … U 
bezorgt hiervoor de volgende gegevens aan de afdeling Welzijn en Samenleving: 

o Naam testlocatie 
o Adres: straat, huisnummer, postcode, gemeente 
o Leveradres (indien verschillend van adres testlocatie) 
o Pick-upadres (indien verschillend van adres testlocatie) 
o Gewenste testdatum 
o Aantal te leveren testkits opgesplitst naar: 

▪ aantal medewerkers 
▪ aantal bewoners 

o Contactpersoon verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen en terug meegeven van 
de testen: naam, email, gsm 
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Let op: de testen worden ook ’s avond en in het weekend geleverd (zie hierna) – u moet 
zich hier dus praktisch op te organiseren.  

• Van zodra we bevestiging hebben van de leverdatum krijgt u hiervan bericht. Wij trachten u dit 
uiterlijk de dag voor de levering mee te delen, indien mogelijk, eerder. Hiervoor zijn we 
afhankelijk van de coördinerende federale partner; 

• De levering van de testkits gebeurt vanuit twee hiertoe aangestelde labo’s: 
o BARC voor de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen 
o PPD voor Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel 

• De tests zelf kunnen probleemloos een tijdlang bewaard worden, maar de afname gebeurt liefst 
zo snel mogelijk. De test worden standaard geleverd de dag voor testafname en terug opgehaald 
de avond zelf of de ochtend na testafname. Indien testen gepland worden op maandag, gebeurt 
de levering op zaterdag. De levering en ophaling kan gebeuren tot 22u00 ’s avonds, u moet zich 
er praktisch op organiseren dat op de locatie iemand dan aanwezig kan zijn. Is een bepaald 
ophaalmoment in uitzonderlijke omstandigheden echt niet haalbaar? Neem dan contact op via 
het contactnummer van het laboratorium dat op het formulier vermeld staat  

2.2.2 Inventariseer het aantal testen en de risicopopulatie van bewoners 

 
• Bekijk vooraf of u problemen verwacht voor afname van de testen bij specifieke personen en 

hoe u deze personen (en de arts of verpleegkundige die de test afneemt) hierbij het best kan 
ondersteunen. Risicogroepen zijn onder meer:  

o Personen met cognitieve problemen 
o Personen met bloedverdunners 
o Personen met een onderliggende psychiatrische problematiek 

• Hulpverleners die behoren tot de risicogroep voor ernstig verloop van COVID-19 (dit zijn 
personen ouder dan 65, personen met diabetes of problemen met hart, longen of nieren en 
personen die gevoelig zijn voor infecties) bespreken het al dan niet werken in een deelwerking 
waar cliënten met een (mogelijke) besmetting Covid-19 verblijven met hun huisarts of de 
bedrijfsarts. 

2.2.3 Bepaal de personele noden en stel een team samen. 

• Bekijk hoe de afname best kan worden georganiseerd, rekening houdend dat een afname 
ongeveer 5 minuten tijd in beslag zal nemen (dus ongeveer 8 à 10 personen per uur per persoon 
die de test zal afnemen) 

o Zorg voor één of meerdere teams per testlocatie, reken ongeveer op 1 team per 30 
testafnames.  Per 30 testen is één kit materiaal ter beschikking. 

• Het team bestaat uit 
o Een verantwoordelijke arts 
o Eventuele verpleegkundigen die ervaring hebben met het afnemen van een wisser 
o Eventuele administratieve ondersteuning 
o Eventuele hulpverleners vanuit het opvangcentrum 

• Bepaal in overleg met de arts waar u mee samenwerkt: 



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

 

4.05.2020 Draaiboek testen in de voorziening v. 2.0 pagina 6 van 15 

o het aantal artsen en/of verpleegkundigen dat nodig is om de test af te nemen. 
o het aantal personeelsleden dat administratief kan ondersteunen  
o het aantal hulpverleners dat aanwezig moet zijn om bewoners te ondersteunen bij 

afname van de test 
• Stel i.s.m. de verantwoordelijke arts het testteam samen  

o Berekend op het aantal af te nemen testen op 8 uur (zorg voor middagpauze) 
▪ Bijvoorbeeld:  1 testteam = 1 persoon die de test afneemt + 1 administratieve 

ondersteuning kan 60 mensen op één dag testen. 
▪ Bekijk met de arts of u een realistische planning kunt opmaken, dan wel of u het 

aantal testen moet spreiden in tijd of bijkomende artsen / verpleegkundigen 
kunnen ingeschakeld worden.  

o Externe hulp nodig? Medische hulp en ondersteuning is schaars en moet goed vooraf 
worden gepland.   

▪ www.helpdehelpers.be 
▪ Artsen Zonder Grenzen 
▪ Het Rode Kruis 

o Voor afname van de testen bij bewoners: zorg dat ook voldoende hulpverleners 
aanwezig zijn om de mensen gerust te stellen, te motiveren en te informeren over het 
verdere verloop. Dit bevordert de afname van een test. 

 

2.2.4 Zorg dat de afname vlot kan verlopen 

 
• Informeer vooraf de bewoners en het personeel over de procedure 
• Zorg dat de nodige info gegeven wordt aan de betrokken arts/verpleegkundige zodat de online 

registraties kunnen afgewerkt worden om in te loggen in het computersysteem (= opdracht van 
de arts, zie ook hoofdstuk 4). 

• Registratie van de testen in Cyberlab gebeurt op basis van het rijksregisternummer of BIS-
nummer: maak vooraf een overzicht wie getest gaat worden en vraag dat iedereen zijn 
rijksregisternummer bij de hand heeft. 
 

2.2.5 Aandachtspunten bij de communicatie 

• Communiceer tijdig over het afnemen van tests in het CAW 
o Met de bewoners 
o Met het personeel 
o Waar nodig: met externen (familie, …) 

• Communiceer vaak en voldoende met aandacht voor 
o het algemene verloop (wanneer testen, hoe verloopt alles, wanneer zijn de resultaten 

beschikbaar, hoe worden de resultaten meegedeeld). 
o de wetenschappelijk relevante onderwerpen:  

▪ de test kan vals negatief zijn  

http://www.helpdehelpers.be/
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▪ wie nu negatief test, kan nog altijd positief worden 
▪ wat met positief resultaat 

o de patiëntenrechten 
▪ Een test mag geweigerd worden, maar door de specifieke context van de  

opvangcentra (samenleven in groep met gedeeld gebruik van ruimtes, sanitair …) 
is het voor een veilig verblijf van alle bewoners in deze omstandigheden 
noodzakelijk om iedereen te testen. Daarom is er gekozen om de testing ook als 
een verplichting in het huisreglement op te nemen 

o de emoties  
▪ testen creëert onzekerheid 
▪ de emoties bij een positief testresultaat 

• Spreek vooraf ook met de arts die de testen afneemt af hoe de resultaten kunnen 
gecommuniceerd worden naar de verantwoordelijke van het opvangcentrum, zeker wanneer 
positief getest wordt. Vraag indien nodig bij afname van de testen de geïnformeerde 
toestemming van de bewoner, waarin deze ermee akkoord gaat dat de arts de resultaten van de 
test meedeelt aan de verantwoordelijke van het opvangcentrum. 

2.2.6 Logistieke hulpmiddelen 

• Eén of meerdere karren of tafels voor 
o Voor de niet afgenomen testen 
o Voor de afgenomen testen (in gesloten box) 

• Laptop om testen in te geven en eventueel een barcodescanner (een barcodescanner is niet 
noodzakelijk, maar indien u hierover beschikt vereenvoudigt dit wel aanzienlijk de registratie,  
in het bijzonder het inlezen van de identiteitenskaarten en labels) 

• Beschermingsmateriaal (geleverd door federaal) (één set per 30 tests) 
• Zorg dat er EHBO-materiaal ter beschikking is 
• Tongspatels indien de test wordt afgenomen met een keelwisser 
• Container medisch afval 
• Voorzie indien nodig extra beschermingsmateriaal.  De test afnemen is risicovol. Volledige 

bescherming voor wie de test afneemt is noodzakelijk. Spreek dit vooraf met de arts af. 
• Voor de correcte registratieprocedure zie hoofdstuk 4. 

 

2.2.7 Raadplegen van de testresultaten 

 
• De verschillende testlabs die ingezet worden om de stalen te analyseren, zullen zo snel mogelijk 

testresultaten ter beschikking stellen. De uitvoering van de testen zal, in functie van de 
binnengekomen stalen, zo goed mogelijk gebundeld worden om de reagentia en testmateriaal 
optimaal te benutten. De labo’s kunnen hiervoor nog geen strikte timing voorop stellen. 

• Eens de resultaten bekend zijn, kan de arts die de registratie deed in het GLIMS / Cyberlab -
systeem, de resultaten daar ook raadplegen. 
De resultaten stromen via het e-health platform door naar de behandelende arts (die een 
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therapeutische relatie hebben met de bewoner of personeelslid) en via mijngezondheid.be naar 
de patiënt waarbij de test werd afgenomen.  

 

2.2.8 Bekendmaking van de testresultaten 

 
• Maak afspraken hoe het testresultaat wordt meegedeeld 

o Op welke dag? Hou er rekening mee dat in sommige gevallen niet alle resultaten 
tegelijkertijd zullen binnenkomen. Zeker wanneer er meerdere ophaalmomenten geweest 
zijn. 

o Voorkeur via GSM/telefoon en vraag om die dag bereikbaar te blijven. 
• De resultaten van de testen van de bewoners kunnen in GLIMS/Cyberlab enkel worden 

geraadpleegd door de arts die de testen afnam (zie hoofdstuk 4). Deze verwittigt waar nodig de 
behandelende arts(en) van de bewoners. 

• Indien de de testen voor personeel zijn afgenomen door de bedrijfsgeneeskundige dienst, 
worden de resultaten bekend gemaakt door de externe diensten voor preventie aan de 
werknemer en werkgevers via het formulier ‘gezondheidsbeoordeling’.  Dit formulier is bestemd 
voor de werknemer en werkgever. 

• Het advies om met het officiële formulier gezondheidsbeoordelingsformulier te werken is tot 
stand gekomen na overleg met de beroepsorganisatie Co-Prev. De Vlaamse overheid volgt dit 
advies op. Elke andere werkwijze waarop het resultaat wordt meegedeeld is dus niet conform 
de richtlijnen van de beroepsorganisatie. 

• Maak afspraken met de arts rond bespreking van de resultaten van de testing met de 
verantwoordelijke van het opvangcentrum: welke bijkomende maatregelen naar quarantaine, 
hygiëne, gebruik van beschermingsmateriaaal … zijn nodig en hoe verzekert u de opvolging 
daarvan.  

 

2.2.9 Wat als ik te weinig testmateriaal heb gekregen? 

• De aantallen die u krijgt, zijn gebaseerd op het doorgegeven aantal bewoners in de 
groepsopvang, besmette bewoners en medewerkers met cliëntcontacten. Er is een beperkt 
bijkomend aantal ter beschikking gesteld voor eventuele nieuwe medewerkers of bewoners. Er is 
geen testmateriaal voorzien voor bewoners van de individuele opvang en de nacht- of 
winteropvang die geen symptonen vertonen.  

• Denkt u met het beschikbare aantal niet toe te komen, test dan eerst de bewoners en de 
medewerkers die de meeste face-to-face cliëntcontacten hebben. Medewerkers die eerder 
sporadisch face-to-face cliëntcontacten hebben, lopen minder risico op overdracht van 
besmetting en test u dan in tweede fase tot het testmateriaal is opgebruikt. 
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2.2.10 Wat als ik te veel testmateriaal heb gekregen of de testen niet zal gebruiken? 

• De testen zijn enkel en alleen voor de bewoners van de opvangcentra en medewerkers van de 
CAW waarvoor ze voorzien zijn. Doorgeven naar een andere voorziening is niet toegestaan. 

• Overgebleven testmateriaal wordt steeds terug meegegeven aan de koerier. Meld de reden van 
het niet testen via caw.dwvg@vlaanderen.be.  

 

2.3 SPOOR 2 – MEDISCH BELEID 

2.3.1 Wie wordt er getest? 

 
• Het aantal beschikbare testkits is beperkt. Daarom zijn in deze fase volgende keuzes gemaakt 

naar te testen personen: 
o medewerkers die face-to-face cliëntcontacten hebben in de residentiële opvang (alle 

opvangcentra, zowel nachtopvang, groepsopvang, vluchthuizen, individuele opvang …) 
o medewerkers die face-to-face cliëntcontacten hebben in de inloopcentra en 

crisiswerkingen  
o bewoners in de residentiële groepsopvang en vluchthuizen exclusief de nacht- en/of 

winteropvang 
o mogelijk besmette bewoners in de individuele opvang en in de nacht- en/of 

winteropvang 
Bewoners in de individuele opvang of de nacht- en winteropvang die geen symptomen vertonen, 
worden niet getest. 

• U test alle aanwezige bewoners uit de voormelde groepen: zowel volwassenen als kinderen, met 
uitzondering van bewoners die eerder al positief getest werden. 

o De afname van een test en het meedelen van de resultaten door de bewoner is wettelijk 
niet verplicht. In een groepsopvang heeft het echter ook geen zin om te testen als niet 
iedereen hieraan meewerkt.  

o De eerste stap is om bewoners te sensibiliseren en te motiveren om hieraan mee te 
werken vanuit preventieve overwegingen en in het belang van hun eigen gezondheid, 
die van de mede-bewoners en de hulpverleners.  

o Als een bewoner weigert om mee te werken, heeft dit direct impact op het risico van de 
andere bewoners en medewerkers. We vragen daarom om in het huisreglement van het 
opvangcentrum de nodige afspraken op te nemen rond het verplicht meewerken aan de 
testing en om de reeds aanwezige bewoners er op te wijzen dat het huisreglement is 
gewijzigd. 

• Test alle personeelsleden van het opvangcentrum of andere werkingen van het CAW 
(inloopcentrum, crisiswerking) die nog face-to-face cliëntcontacten hebben, met uitzondering van 
de personeelsleden die eerder al positief getest werden 

o Probeer ook de personeelsleden te testen die thuis zitten wegens ziekte (indien niet 
langer dan een maand afwezig). Organiseer in de mate van het mogelijke voor deze 
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personeelsleden een afnamemoment op afspraak op een locatie binnen of buiten het 
CAW waar ze geen contact hebben met andere personen (om besmetting te vermijden); 

o Een medewerker is wettelijk niet verplicht om een test te laten afnemen. Het is belangrijk 
om de betrokken medewerkers waar nodig te sensibiliseren en te motiveren om hieraan 
deel te nemen vanuit preventieve overwegingen en vanuit het belang van deze testen 
voor de eigen gezondheid, maar ook die van collega’s en cliënten.  

o Als een werknemer weigert, maakt u als werkgever afspraken rond het takenpakket en 
eventuele bijkomende beschermingsmaatregelen om te vermijden dat bewoners of 
andere medewerkers hierdoor een verhoogd risico gaan lopen; 

• Let er bij het testen op dat u geen besmettingsrisico’s creëert! Hou ook bij het testen personen 
met ziekteklachten uit de buurt van personen zonder ziekteklachten. Qua volgorde test u best 
eerst alle personen zonder ziekteklachten en daarna pas de personen met ziekteklachten 

 

2.3.2 Hoe neemt u een test af? (richtlijnen voor de arts – testafnemer) 

• Raadpleeg voor afname, verpakking en registratie van de testen de instructies die bij de levering 
van het testmateriaal zitten.  

• Het afnamemateriaal moet worden gerespecteerd: wissers mogen niet gewisseld worden, de 
• labels mogen niet worden gewijzigd, het reageerbuisje mag niet worden gewisseld. 
• Zorg ervoor dat u bij de registratie zeker aanduidt of het om een test bij personeel of bewoner 

gaat, en of de persoon symptomatisch of asymptomatisch was.  
• Aandachtspunten bij het testen van baby’s en kinderen: 

o specifieke wissers voor kleine kinderen kunnen op dit ogenblik niet geleverd worden; 
o gebruik bij kinderen of baby’s de neus of keelwisser steeds als keelwisser, waarbij een 

uitstrijkje van de keelachterwand wordt afgenomen, met daarna een kleine 
wrijfbeweging vooraan in de beide neusgaten; 

• Per 30 af te nemen testen, wordt één chirurgisch mondmasker, één schort/overall en één 
bril/vizier voorzien.  

• Per uit te voeren test zal er eveneens een paar handschoenen voorzien worden. Gebruikte 
handschoenen mogen weggegooid worden (en dus niet bij de samples meegeven). 
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• Het label (met barcode) moeten correct (verticaal) op de buisjes geplaatst worden (zodat deze 
barcode in de labs gescand kan worden). Het label moet dus niet op de plastieken zak gekleefd 
worden, noch mogen vignetten van de patiënt gebruikt worden. De barcodes worden namelijk 
in het systeem aan de patiënt gelinkt. (zie foto)  

• Enkel het meegestuurde label met unieke barcode mag op de buisjes geplaatst worden. Er moet 
geen vignet van de ziekenkas worden meegegeven. Daarenboven is het niet aan te raden om 
persoonlijke data mee te sturen. 

• Zorg ook steeds dat de buisjes goed afgesloten zijn zodat deze niet kunnen lekken in transport 
(en dus onbruikbaar worden). 

• Bewaar na afname en correcte verpakking, de testen in de koelkast gedurende maximaal 24 tot 
48 uur.  

• Het is belangrijk om de testen onmiddellijk in het systeem GLIMS/CyberLab te registeren en dit 
alvorens de testen opgehaald worden. Toegang tot het systeem GLIMS/CyberLab is vereist om de 
afgenomen stalen aan de patiënt te kunnen koppelen. Voor stalen die niet geregistreerd worden, 
zullen geen testresultaten ter beschikking kunnen worden gesteld en wordt de test niet 
uitgevoerd. 

• Bij de registratie van het staal door de arts in Cyberlabs moeten een aantal stappen worden gevolgd 
(bv. het aanduiden dat een patiënt symptomatisch/asymptomatisch is). Als een van die stappen niet 
gebeurt, dan is de registratie niet volledig en wordt de barcode niet opgeladen. Geen barcode in 
Cyberlab impliceert dat er geen analyse van het staal door de labo’s gebeurt en dus ook geen 
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resultaten teruggekoppeld kunnen worden. Het is dus uitermate belangrijk om bij de registratie van 
de staal alle stappen te doorlopen.  

2.3.3 Bepaal de finaliteit van de testresultaten 

• De resultaten zijn toegankelijk voor volgende personen: 
o Via CyberLab: enkel de (bedrijfs)arts die het staal geregistreerd heeft in GLIMS/CyberLab; 
o Via e-health platform (sinds 16/4/2020): de behandelende arts (die een therapeutische 

relatie hebben met de bewoner of personeelslid);  
o Via mijngezondheid.be: de patiënt. 

• De directie werkt in samenspraak met de arbeidsgeneesheer de nodige richtlijnen uit en neemt 
maatregelen om te vermijden dat werknemers die positief testen nog face-to-face 
cliëntcontacten of directe contacten met collega’s hebben, en dit gedurende de periode van 
verhoogd besmettingsrisico (minimaal 14 dagen). Dit wordt geconcretiseerd in een actieplan dat 
vorm krijgt in overleg met de arts die de testen afnam. 

• Arbeidsongeschiktheid van het personeel door de externe diensten voor preventie: dit wordt 
bepaald volgens de procedures zoals beschreven op www.sciensano.be en geïnterpreteerd en 
aangevuld door de arbeidsarts.  De conclusie is neergeschreven in het formulier voor de 
gezondheidsbeoordeling. Er is een consensusnota bij Co-Prev die in overleg met Sciensano werd 
opgesteld. Deze wordt ook via Co-Prev en via de website van de BbvAg (Belgische 
Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren) verspreid.  

• Bewoners die positief testen moeten in isolatie geplaatst worden en u moet de nodige 
beschermingsmaatregelen nemen om verdere besmettingsrisico’s zoveel mogelijk in te perken. De 
concrete maatregelen werkt u uit in overleg met de arts waarmee u samenwerkt en/of de arts 
die de testen afnam. Indien u de bewoners die positief getest zijn, niet in isolatie kunt plaatsen 
kunt u contact opnemen met het schakelzorgcentrum in uw regio. 

3 ROLLEN 

3.1 DIRECTIE (OF DE HIERVOOR AANGEDUIDE CONTACTPERSOON) 

• Contacteert de arts(en) waarmee wordt samengewerkt vanuit de opvangcentra. 
• Contacteert de externe diensten voor preventie of de arbeidsarts. 
• Bespreekt met de artsen de specifieke context van het CAW (specifieke doelgroep bewoners, 

geen eigen medisch geschoold personeel) en hoe in de gegeven omstandigheden het testteam 
(cfr. 2.2.3) best wordt samengesteld. 

• Coördineert het logistieke luik 
• Coördineert samen met de verantwoordelijke arts het medische luik voor de bewoners 
• Regelt de correcte aanname van de tests 
• Regelt het correct ophalen van de afgenomen test i.s.m. de verantwoordelijke arts. 

 

http://www.sciensano.be/
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3.2 DE VOOR DE TESTAFNAME VERANTWOORDELIJKE ARTS 

• Is de medische verantwoordelijke 
• Neemt de testen van de bewoners af of delegeert deze taak (bv. een testteam van een ziekenhuis 

of een triagecentrum) 
• Zoekt contact met de huisartsenkring indien er extra hulp noodzakelijk is 
• Stelt samen met de directie (of de hiervoor aangeduide contactpersoon) de testteams samen 
• Organiseert opleiding over de afname van de test (indien hij deze niet zelf afneemt) 
• Zorgt dat hij correct geregistreerd is in de online toepassing Cyberlabs 
• Zorgt voor toegang tot de online toepassing voor de arts van de externe diensten voor 

preventie 
• Is verantwoordelijk voor het correct invoeren, aanvragen en verwerken van de testen. 
• Zorgt voor toegang tot de online toepassing voor derden die meewerken aan het afnemen en 

invoeren van de testen van de bewoners. 
 

3.3 DE ARBEIDSARTS 

• Neemt de testen van het personeel af 
• Is verantwoordelijk voor het correct invoeren, aanvragen en verwerken van de testen. 
• Adviseert het personeelslid en de werkgever via het formulier voor de gezondheidsbeoordeling 
• Wanneer niet de arbeidsarts maar een andere arts ook het personeel test, maakt deze arts 

hierrond afspraken met de arbeidsgeneeskundige dienst 
 

4 ONLINE AANMELDINGSPROCEDURE EN ONLINE 
REGISTRATIE VAN DE TESTS (= VOOR ARTS) 

4.1.1 Toegang tot GLIMS/Cyberlab 

• Toegang tot het systeem GLIMS/CyberLab is vereist om de afgenomen stalen aan de patiënt te 
kunnen koppelen. Een (bedrijfs)arts moet zelf een account aanmaken om toegang te krijgen tot 
GLIMS/Cyberlab. Wij verzoeken artsen met aandrang om op voorhand een account aan te maken 
en de toegang reeds te testen. Inloggen kan enkel via de itsme-app (geen token!). Bij het 
aanvragen van een account in GLIMS/Cyberlab dient het CAW-opvangcentrum aangeduid te 
worden waarvoor de testen zullen gebeuren. Hiervoor dient de arts zicht te verbinden met het 
specifieke opvangcentrum – de juiste naam is opgenomen in de lijst die u krijgt doorgestuurd via 
de afdeling Welzijn & Samenleving. 
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• Een arts kan voor zichzelf maximaal voor één voorziening een account aanmaken. Indien een 
arts reeds eerder een toegang heeft gevraagd tot GLIMS/Cyberlab voor een andere voorziening, 
zal de arts zich opnieuw moeten registreren via een mail aan secr.inst@riziv-inami.fgov.be. In 
deze mail vermeldt de arts zijn naam, voornaam en rijksregisternummer alsook de naam van het 
CAW-opvangcentrum, de straat en gemeente en het HCO-nummer van het CAW. Enkel via deze 
weg kan één arts worden gekoppeld aan meerdere voorzieningen. HCO-nummer en de in de 
applicatie gehanteerde naam van het opvangcentrum worden u door de afdeling Welzijn & 
Samenleving via mail bezorgd van zodra u de testlocaties hebt doorgegeven. (zie foto hieronder) 

 
 
 

• Indien een administratief profiel wil ondersteunen bij de registratie van de testen, kan er, mits 
toestemming van de (bedrijfs)arts, een administratief profiel worden aangemaakt. Deze persoon 
maakt zelf een account aan in GLIMS/Cyberlab. Best tegelijkertijd stuurt de (bedrijfs)arts een mail 
aan secr.inst@riziv-inami.fgov.be waarin deze de toegang bevestigt voor deze persoon (inclusief 
rijksregisternummer). Deze bevestiging kan ook gebeuren door de directeur van de instelling 
waarbij de naam van de verantwoordelijke arts wordt vermeld en de arts meeleest in kopie 
(CC). Enkel op basis daarvan kan het RIZIV de account valideren en activeren. Daarbij wordt 
steeds het HCO-nummer van de instelling vermeld. Een administratieve account heeft geen 
toegang tot testresultaten. 

• Hulplijnen: 
o U bent als arts niet gelinkt aan het CAW opvangcentrum. Hiervoor neemt u contact op 

met secr.isntr@riziv-inami.fgov.be .  
o Er is een technisch probleem met de applicatie of met de aanmaak van uw account. 

Hiervoor neemt u contact op met de Helpdesk: 02 223 00 00 . 
o Er is een probleem met Itsme +32 (0) 2 657 50 32 

 

4.1.2 Handleiding GLIMS/Cyberlab aangeleverd door de federale overheid. 

• Zie hiervoor de bijgevoegde PDF-documenten. Deze documenten tonen u stapsgewijs:  
o hoe u een account moet aanmaken; 
o hoe u een nieuwe test voorschrijft; 
o hoe u een testresultaat kan opvragen;  
o hoe u de testresultaten voor een volledige voorziening kan opvragen.  

• Deze documenten zijn ook terug te vinden op de volgende website: https://www.zorg-en-
gezondheid.be/testen-op-covid-19-in-woonzorgcentra 

mailto:secr.isntr@riziv-inami.fgov.be
https://www.zorg-en-gezondheid.be/testen-op-covid-19-in-woonzorgcentra
https://www.zorg-en-gezondheid.be/testen-op-covid-19-in-woonzorgcentra
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5 PROBLEMEN?  WIE CONTACTEER IK DAN? 

• Voor alle vragen rond Covid-19 testen kunt u elke dag tussen 10u00 en 18u00 terecht op het 
nummer 0800 980 06.  

• Voor technische vragen rond het aanmaken van een account of de toegang via Itsme kan u zich 
rechtstreeks richten tot de Memo Biss Helpdesk 02/223.00.00. 

• Voor vragen om toegang te krijgen tot GLIMS / CyberLab als arts kunt u terecht via 
secr.inst@riziv-inami.fgov.be . U vermeldt steeds uw naam, rijksregisternummer en het CAW 
opvangcentrum (inclusief HCO-nummer en adres) waarvoor u de toegang vraagt.   

mailto:secr.inst@riziv-inami.fgov.be

