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Ter attentie van de door de GGC erkende en
gesubsidieerde rusthuizen en rust- en
verzorgingstehuizen

Brussel, 13 augustus 2021

BETREFT: informatie aan de door de GGC erkende en gesubsidieerde rusthuizen en rust - en
verzorgingshuizen over de verplichting om tegen midden september 2021 preventieve PCR-tests bij
het personeel te organiseren, BEHALVE als een rust- en verzorgingstehuis een COVID-19vaccinatiegraad heeft van meer dan 90% bij de bewoners EN meer dan 70% bij het personeel.

1. CONTEXT EN DOELSTELLING
De huidige gezondheidssituatie in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen (RH’s/RVT’s) is
momenteel onder controle in het Brussels Gewest. Door de opflakkering van de varianten in
combinatie met de terugkeer van reizigers komt deze situatie echter in gevaar, vooral in de RH’s of
RVT's waar de totale vaccinatiegraad van het personeel minder dan 70% en van de bewoners minder
dan 90% bedraagt ("onbeschermde RH’s of RVT’s").
Als instellingen met een hogere vaccinatiegraad het personeel aan een preventieve PCR -test willen
onderwerpen, is dat nog steeds mogelijk.

2. MAATREGELEN DIE OP 30 AUGUSTUS 2021 IN WERKING TREDEN
Het is belangrijk de risico’s op een opflakkering van de besmettingen tot een minimum te beperken,
vooral bij de niet-gevaccineerde bevolking. Iriscare eist daarom dat er vanaf 30 augustus 2021
preventieve PCR-tests worden georganiseerd bij het personeel in de "onbeschermde" RH’s of RVT’s:
a) In overleg met zijn CRA, referentiearts of de arbeidsarts bestelt elk "onbeschermd" RH of RVT
(zie hierboven) vóór 15 september 2021 een hoeveelheid PCR-tests die overeenstemt met het
aantal personeelsleden (inclusief stagiairs).
b) Het RH of RVT brengt zijn personeelsleden (inclusief stagiairs) op de hoogte van de datum en
het tijdstip van de tests, die zullen worden uitgevoerd in aanwezigheid van de CRA of
referentiearts van de residentie of de arbeidsarts. De aanwezige arts past de door Sciensano
aangegeven uitzonderingen op de preventieve tests toe, d.w.z. als de werknemer hem een
certificaat van volledige vaccinatie of een positieve PCR-test bezorgt die meer dan 10 dagen
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en minder dan 180 dagen oud is. Behalve deze gevallen moeten alle personeelsleden (inclusief
stagiairs) een preventieve PCR-test ondergaan.
c) De resultaten zullen via de gebruikelijke procedure worden gecodeerd.
d) Naargelang de resultaten van deze preventieve PCR-tests zullen maatregelen worden
genomen om de veiligheid te garanderen van de bewoners, een kwetsbare bevolkingsgroep
die ze dagelijks verzorgen.

3. VERDUIDELIJKINGEN OVER DE VOORWAARDEN VOOR BESTELLINGEN VAN PCR-TESTS OM
PERSONEEL PREVENTIEF TE TESTEN
Het personeel preventief testen past in het kader van de beslissing van de Interministeriële
Conferentie (IMC) van 5 augustus 2020.
a) De samenwerking met de diensten voor preventie en bescherming op het werk wordt voortgezet,
onder meer in het kader van de wetgeving over het welzijn op het werk en de bepalingen ervan inzake
toezicht op de gezondheid van de werknemers.
b) Het RH-RVT vult het beveiligde webformulier in op
https://www.iriscare.brussels/nl/professionals/covid-19-coronavirus-2/bestelling-testen-covid-19/.
Het wachtwoord wordt samen met de omzendbrief per e-mail verstuurd.
c) Iriscare zal het testmateriaal bestellen. Iriscare moet de tests bestellen. Alleen dan komen ze in
aanmerking voor terugbetaling door het RIZIV en moet het RH of RVT zelf geen kosten betalen.
d) Het federale platform levert de testen uiterlijk de dag voor de test plaatsvindt. De levering omvat
het volgende:
- een procedureprotocol met een algemeen contactnummer en het nummer van de koerier;
- screeningkits met buisjes, wissers en zakjes om de afgenomen stalen in op te bergen en
- de nodige beschermingsmiddelen.
e) Zodra de testen zijn uitgevoerd, worden de stalen opgehaald op de overeengekomen datum met
het federale platform, waarna federale laboratoria ze onderzoeken. Ongebruikte buisjes, wissers en
beschermingsmiddelen moeten gelijktijdig worden meegegeven met de stalen, maar ervan gescheiden
blijven.
f) De resultaten worden binnen 24 tot 36 uur na de afname bezorgd aan de voorschrijvend arts.
Als verschillende personeelsleden (inclusief stagiairs) afwezig zouden zijn voor de screening, kan een
tweede testtijdstip worden voorgesteld. Als uit de resultaten van de preventieve screening bij het
personeel blijkt dat er meer dan een opzichzelfstaand positief geval is, moet de volledige instelling
gescreend worden via het federale platform (behalve bij de personen die een positieve PCR-test van
meer dan 10 dagen en minder dan 180 dagen oud voorlegden). Ter herinnering: tests moeten worden
besteld via het onlineformulier en positieve gevallen moeten ook systematisch gemeld worden aan de
Gezondheidsinspectiedienst.
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CONCLUSIE
Ten slotte willen wij uw aandacht vestigen op de wijziging van de definitie van de epidemiologische
fases in de rusthuizen, zoals wij vermeldden in onze omzendbrief van 7 juni 2021 over bezoeken en
activiteiten. Gezien het opduiken van nieuwe varianten is het inderdaad van essentieel belang om
voorzichtig en waakzaam te blijven bij het beheer van deze stadia in samenwerking met de CRA’s of
referentieartsen.
Wij danken u voor uw inspanningen die bijdragen tot de huidige stabiele gezondheidssituatie, vooral
dankzij de verhoging van de vaccinatiegraad van uw personeel. Wij herinneren u er ook aan dat het
belangrijk is de Lime Survey minstens een keer per week in te vullen. Deze gegevens zijn een
essentieel instrument om de versoepelingen te plannen die bijdragen tot het welzijn van uw
bewoners.

Hoogachtend,

Tania Dekens
Leidend ambtenaar

3

