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Mededeling van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het 

Regeringscommissariaat Corona aan de huisartsen 

 

22.10.2021 

 

Geachte huisarts, 

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid is woensdag 20 oktober 2021 opnieuw 

samengekomen rond het beheer van de COVID-19-epidemie, en heeft de meest recente epidemiologische 

cijfers en situatie in de ziekenhuizen grondig besproken.   Uit deze cijfers blijkt, onder meer, een hoge en 

stijgende viruscirculatie, die gepaard gaat met méér testafnames en -analyses.  De leden van de IMC zijn 

zich zeer bewust van de druk die dergelijke evoluties bijkomend legt op de eerstelijnsgezondheidszorg en 

de huisartsen en hun medewerkers in het bijzonder.  Samen met experten wordt volop gezocht naar 

manieren om deze druk maximaal te verminderen.  

Reeds enkele weken geleden is in dit kader beslist om de testcentra open te houden, met voldoende 

personeel, en dit tot minstens het einde van de winter.   

Bovendien zullen meer en meer apothekers de toelating krijgen om snelle antigeentesten af te nemen bij 

symptomatische personen.  

Op de IMC van 20 oktober is nu ook beslist om een COVID-19-zelfevaluatietool te creëren waarmee 

burgers zelf een gedegen analyse kunnen maken van de kans op een opgelopen COVID-19 

besmetting.  Deze tool zal aan de burger een eerste advies geven over het belang om zich al dan niet te 

laten testen, en desgevallend een testcode afleveren. De persoon kan zich vervolgens met deze code, en 

een door de tool gegenereerde en anonieme beschrijving van zijn gezondheidssituatie, begeven naar een 

testafnameplaats (bijvoorbeeld een staalafnamepost of een apotheker) en moet dus niet meer in eerste 

instantie langsgaan bij de huisarts.   Er wordt momenteel volop gewerkt aan de uitbouw van deze tool, 

die wetenschappelijk onderbouwd, duurzaam en  gebruiksvriendelijk zal zijn, en via methoden van 

gegevensbeveiliging-bij-ontwerp zal worden uitgewerkt.  Binnenkort zal deze tool gelanceerd worden en 

ontvangt u de nodige informatie via de vertegenwoordigende organisaties.  

De overheidsdiensten, samen met experten en uw vertegenwoordigende organisaties, blijven werken aan 

bijkomende maatregelen en initiatieven die de werkdruk op de eerstelijnsgezondheidszorg verder kunnen 

verminderen.   
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De IMC-leden en het Regeringscommissariaat Corona willen u, tenslotte, allen danken voor de enorme 

inspanningen in het beheer van deze epidemie, en wensen u het allerbeste in de komende weken en 

maanden, 

Hoogachtend, 

De leden van de IMC Volksgezondheid, 

Christie Morreale – Waals Gewest (voorzitster IMC), 

Wouter Beke – Vlaanderen, 

Frank Vandenbroucke – Federale Overheid, 

Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap, 

Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap, 

Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie, 

Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse 

Gemeenschapscommissie, 

Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap, 

 

en het Regeringscommissariaat Corona, 

Pedro Facon 


