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1. PV IMC’s
-

27.5.2020 : reeds per email goedgekeurd, ter kennisgeving aan de IMC
29.5.2020 : reeds per email goedgekeurd, ter kennisgeving aan de IMC
4.6.2020 : goedgekeurd
10.5.2020 : goedgekeurd

2. Testing & tracing
2.1. Ontwerp van samenwerkingsakkoord in het kader van een
contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus
COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano
Alle betrokken partijen hebben intens gewerkt om tijdig een ontwerpversie te kunnen bezorgen
aan de preparatoire en de IMC. Echter, de finale versies in NL en FR zijn erg laat bezorgd waardoor
de IMC-leden de teksten niet grondig konden analyseren. Een integrale goedkeuring van de tekst
op de IMC is dus niet mogelijk.
Pedro Facon stelt volgende werkmethode en fases voor :
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(a) de grootste knelpunten, die zijn opgenomen in de fiche, worden behandeld in de IMC van
17 juni
(b) een IKW doorloopt en finaliseert de integrale tekst na afloop van de IMC
(c) deze tekst wordt, met begeleidende nota, overgemaakt aan het Overlegcomité (van 17.6
om 17u) met vraag om finale validatie
(d) de door het Overlegcomité goedgekeurde tekst wordt vervolgens overgemaakt aan de
vertegenwoordigers van de Kern+10, en vormt de basis voor het volmachten KB.
De leden gaan akkoord met dit voorstel.
Meester Feys verontschuldigt zich voor de timing van oplevering van de teksten in NL en FR.
Zij licht de twee grootste discussiepunten toe:
1. de retroactiviteit van het akkoord
De argumenten pro en contra staan vermeld in de begeleidende fiche. Chris Decoster stelt voor
om, in voorkomend geval, de suggestie uit het advies van de Raad van State hierrond op te nemen
in de overwegingen : ‘In de gegeven omstandigheden, mede gelet op de omstandigheid dat het
koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 reeds in de praktijk wordt toegepast, kan aan het
samenwerkingsakkoord terugwerkende kracht worden verleend tot 4 mei 2020, namelijk de dag
waarop het betrokken besluit in werking is getreden”1. Dit is ook de meest rechtszekere oplossing.
Voor Minister De Block is de terugwerkende kracht van het akkoord noodzakelijk gezien het
unaniem advies van alle betrokken juristen. Aan de parlementen kan enkel gevraagd worden een
stabiel
juridisch
kader
goed
te
keuren,
i.e.
met
retroactieve
werking.
Minister De Backer sluit zich aan bij Minister De Block. De suggestie van de Raad van State moet
gevolgd worden.
Voor Minister Morreale is dit ook een politieke kwestie. De IMC neemt geen beslissing en vraagt
het OCC hierover te beslissen.
2. de omschrijving van de bevoegdheden van de federale overheid en deelstaten mbt het beheer
van pandemieën en contactopsporing
Chris Decoster stelt voor om te verwijzen naar de voorbereidende werken van de 6de
Staatshervorming, meer bepaald parlementair document 5-2232/5 van de Senaat, zitting 20132014 dat het volgende stelt : “Het is dus zo dat de federale overheid op grond van haar residuaire
bevoegdheid niet exclusief bevoegd is voor het crisisbeleid wanneer een (acute) pandemie dringende
maatregelen vereist. De federale overheid is bevoegd binnen de grenzen van haar materiële

1

Raad van State, afdeling Wetgeving, adviezen 67.425/3, 67.426/3 en 67.427/3 van 26 mei 2020.

3

bevoegdheden, net zoals de Gemeenschappen en Gewesten dit zijn binnen de grenzen van hun
materiële bevoegdheden. De federale overheid is op grond hiervan, ook in elk geval bevoegd voor
de coördinatie en het beheer van een crisissituatie met betrekking tot een pandemie.
In die zin hebben de federale overheid en de deelstaten, elk binnen de grenzen van hun eigen
materiële bevoegdheden, de bevoegdheid om maatregelen aan te nemen inzake de strijd tegen een
crisis die raakt aan de volksgezondheid.”2
Minister Beke verwijst eveneens naar dit verslag, met name de passus: “De federale overheid blijft
tevens bevoegd voor het crisisbeleid wanneer een acute pandemie dringende maatregelen vereist.”3
De Raad van State heeft hierover advies gegeven. Hij stelt voor om de elementen uit beide teksten
op te nemen in het ontwerp van Samenwerkingsakkoord. Op die manier wordt volgens Minister
Beke duidelijk dat de contactopsporing een regionale bevoegdheid is, terwijl de crisisbeheersing
van de pandemie een federale bevoegdheid is. De Ministers Morreale en Maron steunen dit
voorstel. Minister De Block dringt aan om expliciet ‘met respect voor ieders bevoegdheden’ te
vermelden, in lijn met het Senaatsverslag.
De kwestie over de omschrijving van de bevoegdheden wordt voor tranchering verwezen naar het
Overlegcomité.
Ministers Glatigny en Linard vragen om de verwijzing naar de Franse Gemeenschap te schrappen in
de tekst, vermits zij ter zake geen bevoegdheden heeft.

2.2. Gemeenschappelijke tijdslijn goedkeuringen samenwerkingsakkoord:
bespreking en goedkeuring
Naast de tekst van het samenwerkingsakkoord wordt de IMC gevraagd een ambitieuze tijdslijn te
valideren ifv een gemeenschappelijke publicatie van de instemmingsaktes. Dergelijke tijdslijn is
voor de federale overheid een noodzakelijk voorwaarde om vanaf 1 juli in een tijdelijk federaal
wettelijk kader te voorzien. De IKW en préparatoire hebben een tijdslijn opgesteld; deze is
opgenomen in de begeleidende fiche.
Minister Morreale vraagt of het advies van de GBA op 7 dagen beschikbaar kan zijn, en of de tekst
al dan niet zal behandeld worden in de bevoegde Commissie van de Kamer. Minister De Backer
deelt mee dat het advies over het KB nr. 18 binnen de 5 dagen beschikbaar was. De GBA is
bovendien vertrouwd met de teksten, dus deze timing lijkt mogelijk. De tekst kan op maandag of
dinsdag behandeld worden in de Commissie, en vervolgens plenair gestemd. Minister Morreale zal
de haalbaarheid van deze parlementaire timing voor het Waals Gewest bekijken.

2
3

Verslag 5-2232/5 van de Belgische Senaat, zitting 2013-2014, 26 november 2013, p. 248.
Verslag 5-2232/5 van de Belgische Senaat, zitting 2013-2014, 26 november 2013, p. 20.
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Minister Beke onderschrijft het dringend karakter, maar wijst op de afhankelijkheid van factoren
zoals de timing en de inhoud van het advies van de GBA (en de eventuele aanpassingen die dienen
te gebeuren). Hij stelt de vraag of de federale regering zich tot deze timing kan engageren zonder
parlementaire meerderheid. Ofwel is er een juridisch vacuüm, ofwel niet. Het vacuüm wordt
afgedekt door de verlenging van het federale kader en vervolgens door het samenwerkingsakkoord.
Voor dit akkoord dient rekening gehouden te worden met de werking van de parlementen en hun
zetelaantallen.
Minister De Backer legt de nadruk op publicatie van de instemmingsaktes vóór het parlementair
reces. De crisis is niet voorbij en een heropflakkering van de epidemie in juli is mogelijk. Op dat
moment moet het juridisch kader stabiel zijn. Een federale parlementaire meerderheid zou logisch
moeten zijn vermits alle betrokken politieke partijen het akkoord (op federaal of op
deelstaatniveau) zullen hebben goedgekeurd in het Overlegcomité.
Minister De Block sluit zich hierbij aan en beklemtoont de rol van contactopsporing in het
voorkomen en beheersen van de tweede golf. Een eventuele opschaling van de contactopsporing
kan in dat geval ook nodig zijn. Zij merkt ook op dat in geval van verkiezingen het Parlement
ontbonden, het parlement een nieuwe samenstelling krijgt waarvan de visies en prioriteiten niet
gekend zijn, waardoor het dossier mogelijk ook opnieuw ab initio wordt herbekeken. Dergelijke
situaties moeten dus vermeden worden in het belang van alle betrokken regio’s en overheden. Zij
dringt aan op 21 juli als uiterste datum voor de publicatie van alle instemmingaktes.
Minister Morreale bevestigt dat alles zal gedaan worden om de timing te respecteren. Indien het
advies GBA binnen de vijf dagen beschikbaar is, kan de timing voor het Waals Gewest worden
herzien.
Zij wijst daarnaast op de slechte kwaliteit van de Franstalige versie van het akkoord en dringt aan
op een review. De vertaling is extern gebeurd. De vertaaldienst van de FOD zal onmiddellijk starten
met de review zodat deze kan worden opgenomen in de tekst voor het Overlegcomité.
De data voor de Duitstalige Gemeenschap zijn realistisch. Minister Antoniadis bekijkt of de
procedure nog kan versneld worden en vraagt een Duitstalige versie van het akkoord. De FOD zal
de vertaling naar het Duits voorzien.
De einddata vóór het reces van het Brussels Parlement zijn nog niet gekend. Minister Maron bekijkt
eveneens of de procedure kan versneld worden, rekening houdend met interne procedures van de
GGC.
BESLISSINGEN
1. Gezien de laattijdige beschikbaarheid van de Franstalige versie van de tekst kan de IMC van

17 juni 2020 geen beslissing nemen over het akkoord. De bevoegde IKW zal vergaderen op 17
juni, namiddag, om de volledige tekst te doorlopen en, waar nodig, aanpassingen te doen.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

De op basis van deze vergadering gefinaliseerde tekst wordt voorgelegd aan het
Overlegcomité voor goedkeuring;
De IMC heeft ivm de bevoegdheidsverdeling beslist om in de “Gelet op….” van het
samenwerkingsakkoord” te verwijzen naar desbetreffende passages in de voorbereidende
werken van de Zesde Staatshervorming;
De IMC heeft geen definitief akkoord gevonden over de retroactieve toepassing van het
samenwerkingsakkoord. Dit punt is voor beslissing doorverwezen naar het Overlegcomité.
Wel werd voorgesteld om in de overwegingen van het samenwerkingsakkoord te verwijzen
naar het advies van de Raad van State waarbij gesuggereerd wordt om aan het
samenwerkingsakkoord terugwerkende kracht te verlenen tot 4 mei 2020, datum waarop het
KB nr 18 in voege trad;
De bevoegde leden van de IMC valideren de tijdslijn voor de goedkeuringen van het
volmachten KB, het samenwerkingsakkoord en de instemmingsaktes en stellen als in het
werk om deze te realiseren in afstemming met de bevoegde parlementen. Er is evenwel
bezorgdheid over de doorlooptijden voor de te vragen adviezen, voor de aanpassingen die
desgevallend nodig zijn, en de parlementaire werkzaamheden en agenda’s;
De IMC gaat akkoord met een nieuw volmachten besluit waarin de inhoud van het
samenwerkingsakkoord wordt opgenomen, zodat een juridisch vacuüm vermeden wordt in
afwachting van de publicatie van de instemmingsaktes met het samenwerkingsakkoord;
De bevoegde IMC-leden analyseren de voor hen relevante regelgevingen en passen deze aan
waar nodig ifv de tijdige implementatie van het samenwerkingsakkoord;
De IMC is van mening dat de ingediende wetsvoorstellen en amendementen mbt dit thema
dienen ingetrokken te worden.

2.3.

Beroepsgeheim klinisch psychologen contactopvolging, antwoord
Minister De Block : ter info

Dit punt wordt verdaagd.

2.4

Tweedelijnsdefensie : stand van zaken - Deuxième ligne de défense
: état des lieux (Chris Decoster)

Pedro Facon signaleert een bezorgdheid die binnen de RMG werd gesignaleerd over de
beschikbaarheid van personeel binnen de gemeenschapsinspecties, o.m. voor de mobiele teams,
ten gevolge van de beperkte personeelscapaciteit en ook de uitval door vermoeidheid en ziekte na
de zware druk van de voorbije maanden.
Chris Decoster geeft een stand van zaken van de implementatie van het kaderakkoord terzake. Het
akkoord voorziet een fasering in de opbouw van de mobiele teams. Bovendien stelt het
kaderakkoord “personeelsversterking worden gevonden via overeenkomsten met collectiviteiten en
6

diensten, en desgevallend met eerstelijnszones en -organisaties. Dit geldt voor de verschillende
competenties die men nodig heeft om de COVID-OST’s te vormen.” Het gaat evenmin om voltijdse
functies.
Daarnaast wijst het akkoord op het belang van noodplannen. Ziekenhuizen hebben hierin ruime
ervaring, maar dit geldt niet voor alle collectiviteiten. C. Decoster stelt voor een nota op te stellen
met krachtlijnen om dergelijke plannen op te maken, en deze te bezorgen aan de RMG.
Tenslotte moeten de clusters snel en correct geïdentificeerd worden in de databanken.
Minister Linard ziet moeilijkheden voor bepaalde collectiviteiten (zoals zomerstages), die geen
medische referent hebben. Ze is vragende partij voor efficiënte formules.
Voor C. Decoster kunnen collectiviteiten samenwerken met ziekenhuizen, of met mobiele teams
(waaraan ook telkens een arts deelneemt). Ook de koepelorganisaties beschikken over veel
expertise op het vlak van noodplannen.
Minister Beke onderlijnt het belang van adequate detectie van uitbraken. Het is voor hem belangrijk
dat Sciensano dergelijke informatie snel meedeelt aan de mobiele teams die dan ter plaatse kunnen
gaan. Voor Minister De Block dient eerst op het terrein gedetecteerd en ingegrepen te worden,
waarna Sciensano kan evalueren of het gaat om clusters. Sciensano kan maar detecteren indien de
informatie vanop het terrein doorstroomt.
C. Decoster beklemtoont dat de informatiestromen inderdaad in twee richtingen moeten gaan.

Minister De Backer legt de nadruk op afspraken over de protocollen in publieke als private
collectiviteiten. Pedro Facon deelt mee dat over de taakverdeling tot opmaak van deze protocollen
afspraken zijn gemaakt tussen GEES en CELEVAL. Op de volgende IMC zal een overzicht gegeven
worden van de bestaande procedures.
BESLISSINGEN
8. De IMC is akkoord dat Chris Decoster een nota bezorgt aan de RMG met krachtlijnen voor de

opmaak van noodplannen in de collectiviteiten.
9. Het overzicht van protocollen in de collectiviteiten wordt geagendeerd op de eerstkomende

IMC.

2.5.

Verdere werking van Interfederaal Comité Testing & Tracing

Karine Moykens is aangesteld als nieuwe coördinator van het Interfederaal comité testing & tracing.
Zij stelt zich voor aan de IMC-leden. Momenteel is zij secretaris-generaal van het departement
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welzijn, volksgezondheid en gezin in Vlaanderen. Op vraag van Minister Beke is zij sinds 7 april ook
coördinator van de taskforce COVID-19 in de Vlaamse zorgvoorzieningen. Zij heeft de rol van
coördinator IFC opgenomen om effectieve antwoorden te kunnen geven op de noden en vragen
die nog leven, en de huidige acties verder te optimaliseren. Voor haar is het interfederaal karakter
van het comité essentieel vermits alle regio’s getroffen worden door het virus. Zij wenst te werken
op twee pijlers : het verbeteren van de werking van de call centesr en de implementatie van een
digitale opsporingsapplicatie. Voor haar kan deze applicatie helpen om een tweede golf te
vermijden.
Minister Linard vraagt om ook vertegenwoordigd te zijn in het IFC om sneller geïnformeerd te
worden en omwille van de implicatie naar bepaalde collectiviteiten die onder haar bevoegdheid
vallen. De IMC gaat akkoord.
Minister De Block verwelkomt Mevr. Moykens en bedankt haar voor haar werk.
Pedro Facon stelt voor dat Mevr Moykens systematisch deelneemt aan de IMC’s voor het
agendapunt testing & tracing, hiervoor een korte presentatie voorziet met kernindicatoren en
eventuele aandachtspunten. Hij zal vragen dat Dr. Pardon met haar contact neemt om de
informatie te stroomlijnen.
Minister Beke stelt voor om de aanstelling van Mevr. Moykens op te nemen in het persbericht van
de IMC. De IMC is akkoord.

2.6.

Next steps voor IMC-discussie contactopsporingsapplicatie

Minister Beke deelt mee dat de Vlaamse Regering op 2 juni een omstandige nota heeft
goedgekeurd, onder meer, op basis van het IMC-kaderakkoord tweedelijnsdefensie. Er zijn
beslissingen genomen rond de ondersteuning aan de collectiviteiten, het opstarten van mobiele
teams, … De Vlaamse Regering is ook van mening dat een app hierin een plaats kan hebben en heeft
principieel beslist om deze in te voeren. Deze app moet aanvullend zijn op de manuele tracing.
Vlaanderen hoopt één app te kunnen realiseren met alle regio’s van het land; indien niet mogelijk
zal Vlaanderen een eigen app invoeren. Vermits de implementatie van een app 6 tot 8 weken
vraagt, wil men de applicatie klaar hebben in het najaar. Minister Beke vraagt zo snel mogelijk het
standpunt van de andere IMC-leden te kennen.
Minister De Block vraagt om al de voorbereidende gesprekken te starten met alle regio’s in functie
van een gezamenlijke app.
Ook op EU-niveau lopen immers de gesprekken rond de
interoperabiliteit van de apps. Door de centrale ligging van België is het belangrijk om met een
duidelijk standpunt te kunnen deelnemen aan deze EU-besprekingen.
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Frank Robben deelt mee dat een werkgroep binnen het IFC al bepaalde elementen heeft besproken.
Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en België gebruiken eenzelfde systeem. Het Zwitsers systeem4
functioneert goed en wordt op een interactieve manier geëvalueerd5. In andere landen gebruikt
men een gecentraliseerd systeem, zoals in Frankrijk, met evenwel beperktere privacybescherming.
Hij stelt voor om de ervaringen uit andere landen te gebruiken om een model te kiezen en hiervoor
een marktbevraging te doen. Professoren Bart Preneel en Axel Legay zullen nauw betrokken
worden bij de werkgroep.
Minister De Backer bevestigt dat de meeste landen kiezen voor een gedecentraliseerd systeem. Hij
onderlijnt het belang van een adequaat juridisch kader dat zal worden gestabiliseerd in het
samenwerkingsakkoord en de uitvoerende samenwerkingsakkoorden. Dit moet tijdig en grondig
worden besproken.
Pedro Facon formuleert een voorstel van beslissing : de IMC heeft zich beraad over de stand van
zaken mbt de app, en haar juridische en technische implicaties. De IMC vraagt dat het IFC haar
werkgroep heropstart en voorstellen formuleert aan de IMC. Er moet rekening gehouden worden
met de lopende besprekingen in de regionale regeringen.
Minister Maron heeft geen principieel bezwaar tegen de app, onder bepaalde randvoorwaarden.
Hij is eveneens vragende partij voor één app in heel België, en legt ook de nadruk op de
interoperabiliteit met andere EU-landen. Dit is vooral belangrijk voor Brussel. Hij vraagt ook de
nodige aandacht voor de communicatie naar het publiek over de app opdat deze voldoende breed
zou gebruikt worden.
Minister Beke vraagt ook adequate informatie over regionale besmettingsgraden, zoals men nu
vaststelt in enkele buurlanden. Hij vraagt ook duidelijke afspraken met andere landen rond
manuele tracing en verwijst hierbij naar Buitenlandse Zaken. Het IMC-secretariaat zal hiervoor
contact nemen met de dienst internationale betrekkingen van de FOD Volksgezondheid.
Karin Moykens stelt voor om eventueel de openbare aanbestedingen reeds op te starten, met de
mogelijkheid om andere regio’s om later aan te sluiten.
BESLISSINGEN
10. De IMC vraagt dat het IFC testing & tracing haar werkgroep rond de app heropstart en

voorstellen formuleert aan de eerstkomende IMC. Er moet hierbij rekening gehouden
worden de lopende besprekingen in de regionale regeringen. Openbare aanbestedingen,
waarbij elke regio op een later tijdstip kan aansluiten, kunnen reeds opgemaakt worden.

4
5

https://www.melani.admin.ch/melani/en/home/public-security-test/infos.html
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/das-bag/aktuell/news/news-04-06-2020.html
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3. Voorbereiding 2e golf
3.1. Paraatheid van de ziekenhuissector en het dringend vervoer voor een
2e COVID-golf: mogelijkheden tot versterking van de locoregionale
ziekenhuisnetwerken als hefboom
Het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL heeft een conceptnota ter zake opgemaakt
(beschikbaar op sharepoint). Pedro Facon licht toe.
Minister Glatigny dankt DGGS voor de nota en onderlijnt het belang van locoregionaal werken met
de ziekenhuizen.
De IMC heeft geen verdere opmerkingen en keurt de nota goed.
BESLISSING
11. De IMC keurt de conceptnota “ Paraatheid van de ziekenhuissector en het dringend vervoer

voor een 2e COVID-golf: mogelijkheden tot versterking van de locoregionale
ziekenhuisnetwerken als hefboom” goed.

3.2.

Open bespreking over aanpak voor overige sectoren binnen de
gezondheidszorg

Wordt verdaagd naar een volgende vergadering.

4. Verslag van de werkgroep kosten en meerkosten binnen de
ziekenhuizen
Annick Poncé licht de nota van de bevoegde interadministratieve werkgroep toe.
BESLISSINGEN
12. De IMC keurt de fiche goed en neemt aldus akte van het feit dat alle kosten en meerkosten

voor lichte en “niet definitieve” infrastructuur die niet voor langere tijd blijven (meer dan een
jaar) of de kosten en meerkosten voor inrichting en uitrusting waarvan het bedrag minder
dan €1.250 bedraagt als werkingskosten worden beschouwd, en dus ten laste zijn van de
federale overheid en van het Budget van Financiële Middelen.
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5. Gemeenschappelijke communicatie
Het IMC-secretariaat maakt een voorstel van persbericht, te valideren door de préparatoire en te
versturen door kabinet van Minister De Block, voorzitter IMC.

6. Diverse
6.1.

Implementatie van het protocolakkoord van 20 mei 2020
betreffende de oprichting, de organisatie en de financiering van
triage- en afnamecentra in het kader van het beheer van de COVID19 gezondheidscrisis

Ter opvolging en ondersteuning van de uitrol van dit protocolakkoord wordt de werkgroep opnieuw
samengeroepen. Prioritaire punten zijn de regelingen mbt de labo’s (omtrent afschakeling van het
federale platform) en de voorbereiding op de tweede golf. (eventuele verankering in deelstatelijke
wetgeving van de triage- en staalafnamefunctie). Er dient ook afstemming te zijn met de
initiatieven en regelgeving op niveau van het RIZIV.

6.2.

Teststrategie

Minister Beke komt terug op de discussie over de teststrategie, vermits deze geagendeerd staat op
het Overlegcomité van 17 juni. Hij stelt voor om in functie hiervan al een akkoord te hebben binnen
de IMC.
Pedro Facon deelt mee dat hij contacten heeft gehad met het secretariaat van het OCC om de
situatie uit te klaren: er zijn geen notificaties van de laatste vergadering van het OCC en een nieuwe
vergadering is nog niet gepland. Hij heeft de drie voorstellen (van OCC, van Dr. Quoilin en van IFC)
overgemaakt aan het OCC-secretariaat met de vraag om een finale beslissing te nemen.
Minister De Backer licht toe dat het OCC een beslissing heeft genomen op 30 mei, die daarna licht
aangepast is door de IMC (met name dat personen die positief testen moeten gezien worden als
symptomatische personen). Hij stelt voor om de combinatie van de OCC en IMC-beslissingen te
behouden.
Hierin worden wetenschappelijke inzichten, economische verzuchtingen en
psychologische zekerheid en omkadering gecombineerd. Hij is niet akkoord met het voorstel van
het IFC.
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Minister Beke is voorstander van een inkorting van de 14-dagen quarantaine indien dit wordt
geadviseerd door de virologen en/of wordt aangetoond door een test. De vraag is wat de relevantie
is van de tweede test ?
Minister De Backer antwoordt dat in de contactopsporing een symptomatische patiënt gevraagd
wordt zijn/haar contacten van de voorbije twee dagen op te geven. Men is ongeveer gedurende
11 dagen besmettelijk. Het is dus belangrijk om van een asymptomatische patiënt te weten of die
na 10 of 11 dagen nog drager is van het virus. Een te vroege eerste test zou een vals negatief
resultaat kunnen geven. Een tweede test is nodig om te garanderen dat de quarantaine kan
stopgezet worden. Minister De Backer begrijpt in die zin de reactie van de huisartsenverenigingen
niet. De bedoeling is de quarantaine zo kort mogelijk te houden met de garantie dat
asymptomatische personen op dat moment ook geen drager meer zijn van het virus.
Voor Minister Beke kan de tweede test niet verplicht worden en stelt zich de vraag hoe een langere
quarantaine kan “opgelegd” worden na een positief resultaat bij de tweede test.
Minister De Backer licht toe dat op dit moment een quarantainecertificaat voor 14 dagen (na het
laatste contact met de indexcase) wordt afgeleverd. In een systeem met eventuele kortere
quarantaine dient het formulier aangepast.
David Hercot licht toe dat de kritiek van de huisartsenverenigingen slaat op het interval van 48 uur
tussen de twee testen. Dit korte interval heeft geen zin. Indien het interval wordt verlengd, en
indien een tweede test kan gevraagd worden door ofwel het call center ofwel de huisarts, is aan de
kritiek tegemoet gekomen.
Voor Minister De Backer wordt de test afgenomen op de dag dat de persoon wordt gecontacteerd
of de dag erna. Het resultaat is in de meest gevallen binnen de 36 of 48 uur beschikbaar, en de
tweede test wordt slechts afgenomen op dag 8. Dit impliceert dus dat méér dan 48 uur tussen de
twee testen wordt voorzien. Voor David Hercot heeft het enkel zin indien de tijd tussen de detectie
van de indexcase en de contactopvolging verkort wordt naar 24 uur. Momenteel duurt het te lang
vooraleer wordt gestart met contactopvolging, waardoor een tweede test niet zinvol is. Minister
De Backer gaat akkoord.
Pedro Facon vraagt om tot een IMC-beslissing te komen over de teststrategie ifv het Overlegcomité;
daar kunnen in de loop van de dag nog afstemmingen over plaatsvinden.
Minister Beke stelt voor om zich te baseren op het akkoord binnen het IFC. Minister De Backer stelt
voor om te vertrekken vanuit de IMC-beslissing en te kijken welke problemen zich stellen voor de
implementatie. Voor Minister Beke heeft het IFC deze analyse reeds gemaakt en een voorstel voor
remediëring opgesteld.
Voor Pedro Facon moet het voorstel van het IFC méér gealigneerd worden met de OCC- en IMCbeslissing. Dit betekent dat de elementen ‘tweede test’ en ‘serologische test’ moeten ingebouwd
worden. Minister De Block stelt vast dat de IMC een strategie had goedgekeurd, die daarna nog is
gewijzigd maar nog geen finale goedkeuring kreeg. Vermits dit verwarring blijft veroorzaken op het
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terrein en aanleiding geeft tot talloze parlementaire vragen, dringt zij aan om op de IMC of het OCC
een finale beslissing te nemen. David Hercot zal pogen een gecoördineerd voorstel op te stellen in
naam van de IMC aan het OCC van 17 juni. Het IMC-secretariaat en Minister De Backer zijn bereid
te helpen, indien nodig.
BESLISSINGEN
13. David Hercot zal pogen een gecoördineerd voorstel van teststrategie op te stellen in naam
van de IMC aan het OCC van 17 juni. Dit voorstel dient gealigneerd te zijn met vorige
beslissingen van de IMC terzake.

6.3.

Volgende IMC : 1 juli 2020 om 8u
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