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Doelgroep van deze nota: de voorzitters van de huisartsenkringen en organisatoren van de 
bestaande triage- en afnamecentra. 
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Doelpubliek en doelstellingen 
 
Deze tekst is in eerste instantie opgesteld om een duidelijk overzicht te geven aan de organisatoren van 
de bestaande triage- en afnamecentra. Deze tekst beschrijft de overgangsfase van triagecentra naar 
triage- en afnamecentra, bepaalt enkele normen voor deze centra en formuleert een financieringskader. 
 

Inleiding 

Sinds midden maart hebben de huisartsenkringen en wachtposten in samenwerking met de ziekenhuizen 
en lokale besturen in een snel tempo overal in Vlaanderen triagecentra opgericht. Triagecentra hebben als 
doel om patiënten met mogelijk COVID-19 fysiek te onderzoeken, overbelasting in huisartsenpraktijken of 
spoeddiensten te voorkomen en zo besmetting van andere patiënten te vermijden. We willen deze 
partners uitdrukkelijk bedanken om dit op zo’n korte termijn succesvol uit te rollen. 

Na enkele weken lockdown is de druk op de triagecentra en ziekenhuizen intussen sterk afgenomen. De 
fase van gecontroleerd versoepelen van de maatregelen, waarin we nu zitten, vraagt om een test en 
opsporingsstrategie van het virus. Sinds 7 mei heeft het triagecentrum er in dat kader een nieuwe 
opdracht bijgekregen, namelijk het afnemen van testen van patiënten die zijn doorverwezen door de 
huisarts of een contactonderzoeker. Op 20 mei werd een protocolakkoord betreffende de oprichting, de 
organisatie en de financiering van triage- en afnamecentra in het kader van het beheer van de COVID-19 
gezondheidscrisis afgesloten tussen de federale en regionale overheden (zie bijlage). De principes en 
financiering hieronder vloeien voort uit dit akkoord. 
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Algemene principes voor de triage- en afnamecentra 

1. Rationalisatie van het aantal triage- en afnamecentra naar één per eerstelijnszone of 1 per 100.000 

inwoners. 

a. Er wordt een overgangsperiode tot en met 30 juni voorzien om het aantal triage- en 

afnamecentra af te stemmen op één per eerstelijnszone of 1 per 100.000 inwoners. 

b. De triage- en afnamecentra die sluiten of fusioneren tijdens deze overgangsperiode krijgen 

voor het aantal geopende dagen van de reeds gestarte lopende maand, een vergoeding 

pro rata van 1/30 van het totale maandbedrag. 

2. De afnamefunctie moet elke dag gegarandeerd blijven. De openingsuren mogen in functie van het 

epidemiologisch verloop aangepast worden. 

3. Installatie in duurzame locaties door het bewerkstellingen van synergiën tussen ziekenhuizen, 
wachtposten, lokale besturen en provincies. Onder duurzame locaties verstaan we infrastructuur 
die: 

a. voor minstens 6 maanden (of tot sluiting bij einde van de pandemie) beschikbaar is,  
b. een exclusief gebruik garandeert,  
c. een medische setting kan herbergen en  
d. de persoonlijke privacy en hygiëne van de burger waarborgt.  

Dus liefst geen sporthallen, culturele centra, enz 
4. De test- en afnamefunctie moet worden voorzien tot en met 15 januari 2021.  De test- en 

afnamecentra kunnen op vraag van Zorg en Gezondheid vroeger worden gesloten. 
5. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid beoordeelt of de locaties in aanmerking komen voor 

financiering van de infrastructuur en uitbatingskosten.  
6. Bij voorkeur worden de triage- en afnamecentra gehuisvest binnen de bestaande (reeds 

gefinancierde) infrastructuur. In eerste instantie gaat het dan om ziekenhuizen en wachtposten. 
Indien dit niet mogelijk is, zijn andere locaties zoals lokalen van provincies of lokale besturen een 
optie. 

7. De huisartsenkring is de feitelijke organisator. De huisartsenkring kan deze opdracht delegeren 
aan een andere zorgvoorziening. 

8. De organisator stelt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid op de hoogte van de opening en 
sluiting van de afname- of triagefunctie en eventuele satellieten. 

9. Enkel onderstaande scenario’s zijn mogelijk: 

a. Er worden geen nieuwe centra geopend 

b. Bestaande centra kunnen enkel verhuizen of fusioneren 

c. Een bestaand centrum kan een satellietpost openen 

10. Elk geopend triage- en afnamecentrum moet beide functies (triage en staalafname) kunnen 

garanderen conform de afspraken in het protocolakkoord (zie bijlage).   

11. Een triage- en afnamecentrum heeft de mogelijkheid om zich gedecentraliseerd te organiseren, 

door bvb. het splitsen van de afnamefunctie van de triagefunctie of door het installeren van 

meerdere satellieten voor hetzij de afnamefunctie of hetzij de triagefunctie of beiden.  De 

financiering van deze satellietfunctie zit mee vervat in het forfait. 

12. De triage- en afnamecentra rapporteren de door de overheid gevraagde indicatoren. 

 

 
Forfaitaire financiering 

1. De Vlaamse overheid financiert vanaf de effectieve startdatum van het centrum (ten vroegste 
16/3) de kosten voor de infrastructuur, energie en nutsvoorziening en de niet-medische 
uitbatingskosten via twee forfaits per lopende maand:  
- één forfait voor huur en infrastructuur van 2000 euro   
- één voor niet-medische uitbatingskosten, energie en nutsvoorzieningen van 1350 euro. 
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Een aantal kosten vallen niet onder deze forfaits: 

a. de door het RIZIV gedekte personeelskosten1 (vergoeding voor de coördinatie, de 
administratieve en de verpleegkundige ondersteuning)  

b. persoonlijke beschermingsmiddelen waarvoor de federale overheid verantwoordelijk is 
c. eventuele kosten in verband met IT-licenties voor de verwerking van de gegevens in 

verband met afname en laboratoriumanalyses. 
2. De betaling van beide forfaits gebeurt aan een penvoerende organisatie. Zij staat in voor de 

verdeling van de forfaits tussen alle betrokken partijen die gemaakte kosten willen vergoed zien. 

Indien de penvoerende organisatie geen huisartsenkring is, wordt deze steeds goedgekeurd door 

de huisartsenkringen die zich engageren om het triage- en afnamecentrum te bestaffen.  

3. De penvoerende organisatie ziet erop toe dat er geen dubbele financiering van de infrastructuur 

is vanuit ander kanalen (bvb. wachtposten en ziekenhuizen). Indien dit het geval is, dient de 

penvoerende organisatie dit te melden aan het Agentschap Zorg en Gezondheid (zie contact). In 

dat geval komt het infrastructuurforfait te vervallen. 

4. De penvoerende organisatie houdt de facturen bij ter staving van de gemaakte kosten. Het 

Agentschap kan de facturen opvragen indien er vermoeden is van dubbele financiering of 

oneigenlijk gebruik van de forfait.  Enkel in deze gevallen het saldo teruggevorderd worden. 

Registratie van de test- en triagefunctie 

Het RIZIV zal een registratieplatform ter beschikking stellen om de triage- en afnamecentra aan te melden. 

Overzicht nieuwe aanpak afname- en triagecentra 

Voor start afnamefunctie 
(4 mei) 

Vanaf start afnamefunctie (4 mei) Vanaf 19 juni 

Triagefunctie Triage- en afnamefunctie Triage- en afnamefunctie 

 Afnamefunctie dagelijks 
beschikbaar, triagefunctie 
gewaarborgd 

Afnamefunctie dagelijks 
beschikbaar, triagefunctie 
gewaarborgd 

  1 per eerstelijnszone of 1 per 100.000 
inwoners 

- Fusie of verhuis 
- Geen nieuwe centra 
- satellieten 

Noodinfrastructuur Noodinfrastructuur Duurzame infrastructuur 
- Lange termijn 
- Exclusief gebruik 
- Medische setting 
- Waarborg privacy en 

hygiëne 
 

Centrale triagepost triage- en afnamecentra triage- en afnamecentra met 
eventuele satellieten 

  Rapportering in centrale 
gegevensbank 

 

1 Meer info over de vergoeding door het RIZIV: https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/vergoedingen-
triagecentra.aspx. 

https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/vergoedingen-triagecentra.aspx
https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/vergoedingen-triagecentra.aspx
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Contact  
- eerstelijn@vlaanderen.be 
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