Instructies en kader voor het gebruik van snelle antigeentesten in zorginstellingen

.
1. Inleiding
Het protocol ‘Gebruik van snelle antigeentesten voor het screenen van bezoekers aan
woonzorgcentra’ van Sciensano omschrijft het kader als volgt:
“De snelle Ag-testen van de tweede generatie zijn een nuttige aanvulling op de PCR-testen.
Momenteel zijn er nog weinig wetenschappelijke gegevens over de gevoeligheid van de snelle
Ag-testen bij asymptomatische personen, maar de testen laten wel toe om hoog besmettelijke
personen (>=105 RNA kopieën/mL of Ct waarde <25) te identificeren. Ze kunnen dus gebruikt
worden voor het screenen van asymptomatische personen die eenmalig potentieel veel
anderen kunnen besmetten (in een context van relatief hoge prevalentie en nauw contact met
een hoog aantal personen of verdere verspreiding mogelijk binnen een collectiviteit) of in
contact komen met personen met een risico op een ernstige infectie; en waarbij effectieve
preventieve maatregelen niet of moeilijk haalbaar zijn.”

De artsen die deel uitmaken van de GGC zijn van mening dat dit kader kan worden toegepast aan alle
zorginstellingen, meer bepaald in het geval dat efficiënte preventieve maatregelen niet of moeilijk
afdwingbaar zijn.

2. Levering van snelle antigeentesten door Iriscare
In dat kader levert Iriscare gratis en zolang de voorraad sterkt snelle antigeentesten (Ag-testen) aan
zorginstellingen voor hun bezoekers, nieuwe personeelsleden, stagiairs en vrijwilligers. Deze testen
worden uitgevoerd via nasofaryngeale afname en geven binnen 15 minuten een indicatie over een
eventuele besmetting met COVID-19.
3. Wat zijn de gebruiksvoorwaarden voor deze snelle antigeentesten?
Deze testen zijn uitsluitend bedoeld voor bezoekers, nieuwe personeelsleden, stagiairs en vrijwilligers
die geen symptomen vertonen en geen hoogrisicocontacten zijn. Ze worden uitgevoerd op vrijwillige
basis en mogen in geen geval opgelegd of aangerekend worden.
Het gebruik ervan moet plaatsvinden onder de specifieke voorwaarden bepaald in de wet van 22
december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de
registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de
COVID-19-pandemie.
Voor meer informatie verwijzen we naar het Belgisch Staatsblad van 24 december 2020 en naar de
volgende
website
van
de
FOD
Justitie:
http://www.ejustice.just.fgov.be/img_l/pdf/2020/12/22/2020044633_N.pdf (NL).
Samenvatting van de voorwaarden voor de uitvoering van deze testen:

1. uitvoering op verzoek van de coördinerend en raadgevend arts of de referentiearts of medisch
directeur van de zorginstelling;
2. beschikbaarstelling van een lokaal en het benodigde materiaal om de afname onder de
vereiste hygiënische omstandigheden en met inachtneming van de vertrouwelijkheid te
kunnen uitvoeren;
3. registratie van de resultaten van deze testen overeenkomstig de richtlijnen van Sciensano in
het kader van der rust- en verzorgingstehuizen, via eForm;
4. voor de bezoekers moeten enkel de positieve resultaten ingevoerd worden;
5. voor de personeelsleden, stagiairs en vrijwilligers moeten alle resultaten ingevoerd worden,
zowel de positieve als de negatieve;
6. afname van de testen door wettelijk bevoegd en specifiek opgeleid personeel dat naar
behoren is uitgerust, met inbegrip van persoonlijke beschermingsmiddelen;
7. de interpretatie van de resultaten gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een arts.
4. Aandachtspunten bij het gebruik van deze snelle antigeentesten
•

Het protocol ‘Gebruik van snelle antigeentesten voor het screenen van bezoekers aan
woonzorgcentra’ van Sciensano moet toegepast worden, mutatis mutandis door alle
zorginstellingen. Het kan gedownload worden op de website van Sciensano:
a) ga naar www.sciensano.be;
b) klik op ‘COVID-19 | informatie / gezondheidsprofessionals’;
c) en dan op ‘Gevalsdefinitie en testing’;
d) open de lijst met ‘Testingprotocollen’;
e) de pdf-versie van het protocol staat onder de titel ‘Gebruik van snelle antigeentesten
voor het screenen van bezoekers aan woonzorgcentra’.

•

Als een test positief is:
a) toegang tot de zorginstelling is niet toegestaan;
b) de bezoeker wordt dringend verzocht zijn of haar behandelend arts te raadplegen voor
verdere opvolging (opmerking: Brusselaars die geen huisarts hebben, kunnen naar het
nummer 1710 bellen);
c) alle positieve resultaten moeten via eForm aan de centra voor contactopvolging
worden gerapporteerd (zie punt 2.1. van het Sciensano-protocol);
d) voor de personeelsleden, stagiairs en vrijwilligers verwijzen we naar de omzendbrief
met instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde dag- en verblijfscentra
voor personen met een handicap, de centra voor dagverzorging en de dagcentra voor
ouderen met betrekking tot de preventie van/reactie op COVID-19. Alle resultaten,
zowel de positieve als de negatieve, moeten via eForm aan Sciensano worden
gerapporteerd.

•

Als een test negatief is of als er geen test uitgevoerd werd:
 de bezoeker, het personeelslid, de stagiair of vrijwilliger wordt toegelaten op
voorwaarde dat alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen en
in de wetenschap dat het systeem van preventieve PCR-testen van toepassing blijft.

•

De resultaten van alle uitgevoerde testen, zowel de positieve als de negatieve, bij bezoekers,
personeelsleden, stagiairs en vrijwilligers moeten, met respect voor de bescherming van de
privacy, geïnventariseerd worden zodat ze later anoniem kunnen worden meegedeeld aan
Iriscare op basis van een procedure die nog moet worden vastgelegd. De gegevens die aan
Iriscare moeten worden doorgegeven zijn:
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Voor bezoekers
a) periode;
b) totaal aantal uitgevoerde testen;
c) totaal aantal positieve testen;
d) totaal aantal bezoeken;
e) totaal aantal bezoekers.
Voor nieuwe personeelsleden, stagiairs en vrijwilligers
a) periode;
b) totaal aantal betrokken personen;
c) totaal aantal geteste personen;
d) totaal aantal uitgevoerde testen;
e) totaal aantal positieve testen.
•

Eenzelfde persoon mag niet meer dan een keer per week worden getest.

•

Alleen bezoekers vanaf 12 jaar mogen getest worden.

5. Hoe kunt u deze snelle antigeentesten bestellen?
U kunt deze testen gratis en zolang de voorraad sterkt aanvragen bij Iriscare. U gebruikt hetzelfde
formulier
als
voor
de
preventieve
PCR-testen
voor
het
personeel:
https://www.iriscare.brussels/nl/professionals/covid-19-coronavirus-2/bestelling-vaccins-covid-19/
(wachtwoord: Covid19Testing@Iriscare).
De snelle Ag-testen dienen vóór 16uur te worden besteld zodat deze de volgende dag opgehaald
kunnen worden bij Iriscare (van maandag tot vrijdag van 10u tot 12u):
Belliardstraat 71 bus 2
1040 Brussel
De testdozen bevatten materiaal voor 25 testen. De maximale hoeveelheid die elk rusthuis kan
bestellen, komt overeen met 4 testen per bewoner.
Na afloop van de testperiode neemt Iriscare het overgebleven materiaal terug en wordt het aantal
positieve en negatieve testen bij bezoekers aan Iriscare gerapporteerd.
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