
PVDA stelt plan voor om België uit de testcrisis te halen

Om uit de huidige gezondheidscrisis te geraken, hebben we nood aan een 
ambitieuze strategie die de testcapaciteit uitbreidt en de wachttijden voor 
de testresultaten sterk inkort. Dat is niet alleen dringend nodig, de 
multinational Synlab, die net over de Franse grens een heuse testfabriek 
opent, bewijst dat het perfect mogelijk is.

1. Hoe komt het dat een van de grootste laboratoria van ons land een groot
testcentrum opent in Frankrijk, op een moment dat het Belgische 
systeem in elkaar stort?

De gezondheidssituatie in ons land is ernstig. De coronapandemie is opnieuw in alle hevigheid 
losgebroken en de tweede golf is een feit. En net op dat moment stort de testing volledig in 
elkaar. De voorbije weken steeg het aantal uitgevoerde testen sterk, maar werd de wachttijd 
voor de resultaten wel steeds langer. Volgens de laatste cijfers worden drie op de vier tests niet 
binnen de 24 uur na de afname geanalyseerd en gecommuniceerd. Dat brengt alle verdere 
fases van de strategie van testen, contactonderzoek en quarantaine in gevaar.

De situatie in de laboratoria is erg gespannen. Het labopersoneel stuurt al wekenlang 
alarmsignalen dat de werklast onhoudbaar is. Steeds vaker draaien ze dubbele shifts. 
Laboratoria melden dat ze compleet overspoeld worden en aan hun maximale capaciteit zitten. 
Sommige labs aanvaarden tijdelijk zelfs geen tests meer om hun achterstand te kunnen inhalen.

Wat hier niet mogelijk is, is net over de grens, in het Franse Rijsel, blijkbaar wel mogelijk. De 
Duitse multinational Synlab, een van de grootste labo’s actief in ons land, kondigde eind 
september aan dat het in Rijsel een heuse “testfabriek” zou oprichten. Synlab was al actief in 
Rijsel, waar het een screeningcentrum beheert waar ze zo‘n 120 tests per dag uitvoeren. Nog 
geen twee weken later, op 16 oktober, huldigde Synlab het nieuwe covid-19-testcentrum in. Op 
twee weken tijd maakte de Duitse multinational een miljoen euro vrij om nieuwe machines aan 
te schaffen en extra personeel aan te werven. Synlab belooft dat het dagelijks tot duizend 
mensen kan testen en dat de testresultaten binnen 24 uur beschikbaar zullen zijn.

Het toont aan dat het mogelijk is om de testcapaciteit in een laboratorium op te voeren. Dat is 
goed nieuws omdat het de politici concrete ideeën aanreikt om het aantal tests en de 
testsnelheid op zeer korte termijn uit te breiden. Maar dat zou de politiek wel dwingen om tegen 



de logica van de markt in te gaan. Want: wat bepaalt op welke plek een multinational investeert 
in meer testcapaciteit ? 

De voorbije weken zijn de epidemiologische indicatoren in Noord-Frankrijk verslechterd en 
moest er actie worden ondernomen. In Rijsel steeg het aantal gevallen van 201,2 per 100.000 
inwoners op 18 september tot 302,4 gevallen op 23 september (+ 50%), om op 7 oktober 309,2 
gevallen per 100.000 te bereiken. Alarmerende cijfers, zeker, maar vergelijkbaar met de 
indicatoren die we momenteel in België in de provincie Limburg zien. In de provincie Luik, waar 
Synlab ook een laboratorium heeft, zijn er 1.615 gevallen per 100.000 inwoners (voor de 
periode van 4 tot 17 oktober). In de provincie West-Vlaanderen liggen de percentages ook 
hoger, maar is vooral de toename de laatste dagen opvallend groot.

De keuze van Synlab om meer te investeren in Frankrijk in plaats van in Luik of zelfs Kortrijk 
houdt dus geen verband met de behoeften, maar lijkt eerder te zijn ingegeven door financiële 
redenen. Het bedrag dat de ziekteverzekering terugbetaalt bedraagt in Frankrijk immers 73,59 
euro, tegenover 46,81 euro in België.

Voor alle duidelijkheid: het is niet zo dat de klinische labo's in ons land hun broek scheuren aan 
het uitvoeren van covidtests. Integendeel, het is een zeer winstgevende activiteit. De kosten van
een test worden geschat op zo’n 30 euro (bevestigd door de Koninklijke Belgische Vereniging 
voor Laboratoriumgeneeskunde). Een interessant zaakje voor laboratoria, als je weet dat het 
Riziv per test een forfaitair bedrag van 46,81 euro terugbetaalt. De winstmarge van 16 euro is 
niet automatisch nettowinst, maar volgens experts zou dat voor sterk geautomatiseerde 
laboratoria, zoals bij multinationals, wel het geval zijn. En dan is de rekening snel gemaakt.

- In de periode van 14 tot 20 oktober waren er gemiddeld 64.000 tests per dag. Ongeveer 
de helft, 32.000 tests, werd uitgevoerd door private laboratoria. Als we die winstmarge 
van 16 euro hanteren, dan komt het erop neer dat de privélaboratoria dagelijks 512.000 
euro winst opstrijken, ongeveer 15 miljoen per maand en 180 miljoen per jaar.

- Wat betekent dit voor Synlab? In diezelfde periode voerde Synlab gemiddeld 2.600 tests
per dag uit. Goed voor een winst van 41.000 euro per dag, of meer dan een miljoen euro
per maand, dankzij de pandemie. 

Maar dat is dus nog niet genoeg voor privélaboratoria, ze willen gaan waar de winst het hoogst 
is. En daarom opent het grootste lab van Franstalig België liever een groot testcentrum in Rijsel 
dan in Luik, want het Franse ministerie van Volksgezondheid is nog vrijgeviger en levert een 
winstmarge van 43 euro per test. Voor de geplande duizend tests in het nieuwe testcentrum 
Rijsel betekent dat dus 43.000 euro winst per dag, tegenover 16.000 euro in België. 

Dit is een zware klap voor het labopersoneel in ons land, dat van de directies te horen krijgt dat 
extra investeringen om de werklast te verminderen niet mogelijk zijn. Het is ook een harde klap 
voor patiënten die dagen wachten op hun resultaten.



2. Private laboratoria zijn vaak in handen van grote internationale financiële
kapitalen

De Synlab Groep heeft internationaal een omzet van 2 miljard euro. Zo’n laboratorium moet 
toch in staat zijn om in volle gezondheidscrisis extra middelen vrij te maken. We moeten het 
vandaag durven hebben over het financiële kapitaal dat op die markt van klinische laboratoria 
actief is. Daar ligt een deel van de oplossing om uit de crisis van de testcapaciteit te geraken.

Synlab is overigens geen uitzondering. Ons land heeft een groot en wijdverspreid netwerk van 
ziekenhuislabs, maar een kwart van de markt is al volledig in handen van commerciële groepen.
Onder die privélaboratoria bevinden zich een aantal machtige spelers die een groot deel van de
markt in handen hebben. De voorbije decennia was er een opvallende trend in de sector waar 
te nemen: een aantal grote internationale commerciële (investerings)groepen zijn op de markt 
gekomen en kopen meerdere klinische laboratoria op. Achter deze internationale 
investeringsgroepen gaan zeer grote kapitalen schuil.

- De Synlab Groep, zelf het resultaat van meerdere fusies en overnames, is in handen 
van het private investeringsfonds Cinven en bestaat uit 470 labs in 40 landen. Als een 
van de Europese leiders op het gebied van medische analyse heeft de groep een omzet 
van twee miljard euro. In België draait het bedrijf een omzet van 51 miljoen euro.

- Het Centrum voor Medische Analyse en het Medisch Labo Medina, twee van de grootste
laboratoria van het land die een groot deel van de covidtesten uitvoeren, zijn eigendom 
van de Straco Investment Group. Dit investeringsvehikel wordt beheerd door het 
echtpaar Frederica Verheyden en Gino De Raedt, dat met een gezamenlijk fortuin van 
710 miljoen euro op de 43e plaats op de lijst van de rijkste Belgen prijkt. In 2019 
genereerden deze twee labs een omzet van respectievelijk 75,5 en 59,7 miljoen euro. 
Verheyden en De Raedt hebben onlangs hun labs verkocht voor 1 miljard euro.

- Het Algemeen Medisch Labo (AML) is eigendom van de Medhold Groep, die enkele 
jaren geleden is overgenomen door de Australische investeringsgroep Sonic Healthcare,
een van 's werelds grootste medische laboratoriumbedrijven. In 2019 draaide AML een 
omzet van 52,3 miljoen euro.

- Het laboratorium Luc Olivier maakt deel uit van de Duitse groep Amedes Holding, die 
sinds 2015 deel uitmaakt van het investeringsfonds Antin Infrastructure Partners, een 
Frans fonds dat actief is in infrastructuur op het domein van energie en milieu, 
telecommunicatie, transport en welzijn. Het Antin-fonds is ruim winstgevend en heeft in 
2019 9 miljoen euro aan dividenden uitgekeerd aan zijn aandeelhouders. De Laboratoria
Luc Olivier hebben als zodanig in België een omzet van 32 miljoen euro.

3. Hoe geraken we uit de testcrisis?

Begin vorige week, 12 oktober, bedroeg de capaciteit nog 43.330 tests. Op 19 oktober is het 
aantal tests gestegen tot 54.133, en op 20 oktober ging het om 75.413 tests. Dit grote aantal 



tests overtreft duidelijk de huidige capaciteit in de laboratoria die de tests moeten verwerken. 
Dat blijkt uit de steeds langere wachttijden voor de resultaten. Nochtans hadden we vandaag al 
een capaciteit van 90.000 tests moeten hebben. Het is dus dringend noodzakelijk om de 
capaciteit uit te breiden en de inspanningen te concentreren op de zwaarst getroffen steden, 
zoals de stad Luik. 

Als de ministers van Volksgezondheid ons hun nieuwe teststrategie voorstellen – lees: 
strengere testcriteria – stellen ze ons voor voldongen feiten en zeggen ze dat er geen alternatief
is. Maar gezien de extreme gezondheidscrisis die op ons afkomt, moet de regering dringend 
twee grote fouten rechtzetten die tot de huidige toestand hebben geleid.

(1) Gezondheid voor winst: er moet publieke controle komen over de private laboratoria 
De eerste fout is dat de federale regering de markt volledig heeft laten spelen in plaats van 
direct dwangmaatregelen op te leggen aan privélaboratoria. Deze vrijheid leidt ertoe dat labo’s 
hun investeringen concentreren waar ze het meest opleveren, en niet waar de nood het hoogst 
is. Het is hoog tijd om gezondheid boven winst te stellen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de 
regering het heft in handen neemt met een bindend nationaal plan. Professor Herman 
Goossens (UZ Antwerpen) stelde dat probleem ook aan de kaak: “Het probleem is dat de 
overheid weinig vat heeft op de sector van de labo's. Als een labo beslist om voortaan veel 
tests uit Nederland te analyseren omdat die meer opbrengen, heb je daar geen zeggenschap 
over.”1

De regering moet private laboratoria verplichten om extra personeel in dienst te nemen en hun 
testcapaciteit te vergroten. Dat zou het huidige personeel ontlasten en tegelijkertijd de 
wachttijden van de patiënten voor de resultaten verkorten. Uit de analyse van de jaarrekeningen
van de grote laboratoria blijkt dat zij over de middelen beschikken om dit te doen, en door de 
gunstige terugbetalingsvoorwaarden hebben deze laboratoria de afgelopen maanden met de 
covidtests ook aanzienlijke winst kunnen maken.

Deze kwestie moet ook op Europees vlak worden aangepakt. Bedrijven als Synlab zijn 
multinationals die actief zijn in verschillende Europese landen. Maar feit is dat het centrum van 
de epidemie nu in Luik en Brussel ligt. Waar is de Europese solidariteit als je die nodig hebt?

(2) De oprichting van het nationale platform moet dringend worden versneld.
De tweede fout is dat de invoering van het nationale testplatform nog op zich laat wachten. 
Toenmalig minister Philippe De Backer kondigde vorige zomer al de oprichting van dit platform 
aan. Het zou 40.000 tests per dag kunnen uitvoeren, op acht verschillende plaatsen in België, 
onder het toezicht van de universitaire ziekenhuislaboratoria. De minister beloofde tegen eind 
september een totale capaciteit van 90.000 tests per dag te bereiken. De federale regering 
maakte 50 miljoen euro vrij om in machines, reagentia en personeel te investeren om deze 
extra capaciteit veilig te stellen. 

Beloofd voor eind september, lopen de procedures vandaag nog steeds en zijn de bestelde 
machines en reagentia nog niet allemaal aangekomen op het terrein. De lancering zou daarom 

1� https://www.standaard.be/cnt/dmf20201020_97606167 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20201020_97606167


worden uitgesteld tot november, maar sommige robots zullen pas begin volgend jaar toekomen.
Dit is niets meer of niets minder dan een politiek falen, dat te wijten zou zijn aan de zeer 
complexe en trage procedures die de regering koos te volgen voor deze aanbesteding. In 
augustus waarschuwden alle experts nochtans dat we ons moesten voorbereiden op de tweede
coronagolf. Hoe kan het dat geen enkele minister de ernst van de situatie inzag en eiste dat de 
procedures werden versneld om te garanderen dat de apparatuur zo snel mogelijk kon geleverd
worden? Dit is een ernstige politieke fout, die zo snel mogelijk moet worden rechtgezet. De 
universitaire labo’s staan al maanden klaar, maar moeten nu wachten omwille van politieke 
keuzes die het proces nu doen aanslepen. Men moet vandaag alles in het werk stellen om de 
procedures zo snel mogelijk te versnellen.
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