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1. PV IMC 13.10.2020
CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
1.
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Beleid inzake COVID-19
2.1. Health Workforce Support Plan
CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
2.
De IMC keurt de fiche goed.
3.
Minister Vandenbroucke vult aan dat een dringend wetsinitiatief zal worden genomen mbt
het delegeren van bepaalde handelingen, onder bepaalde voorwaarden en binnen beperkte
periode, door verpleegkundigen aan andere personen in de zorg.
4.
Minister Beke informeert de IMC over het cascadesysteem en vraagt om dit op te nemen in
de werkzaamheden.

2.2. Testing & tracing
2.1.1. IFC testing en tracing : update
Karine Moykens stelt de update voor aan de hand van een ppt (beschikbaar op sharepoint).

2.1.2. Implementatie teststrategie : aanduiding SPOC’s deelstaten
werkgroep operationele testingstrategie COVID-19
5.

De IMC keurt de fiche goed.

2.1.3. Déclaration du groupe de travail stratégie opérationnelle COVID-19
du testing en matière de l'utilisation des tests salivaires et des tests
antigènes rapides pour la détection du SARS-CoV-2 dans les MRS :
adoption (fiche A) & 2.1.4. Voorstel werkgroep ‘operationele strategie
testing COVID-19’ en Commissariaat mbt de teststrategie en het gebruik
van snelle antigeentesten op korte en zeer korte termijn: ter info (fiche C)
Beide dossiers worden samen behandeld. Het commissariaat heeft twee nota’s opgesteld
(beschikbaar op sharepoint) en stelt een fasering voor aan de hand van onderstaande slide :
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CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
6.
De IMC benadrukt dat een snel een beslissing moet genomen worden geeft de taskforce
“operationele strategie testing COVID-19” de opdracht een voorstel uit te werken en ten
laatste morgen voor te leggen aan een E-IMC. Het moet gaan om een totaalvoorstel;
partiële beslissingen zijn uitgesloten.
7.
Het Commissariaat stelt voor een pedagogische communicatie op te stellen en te
verspreiden naar alle betrokkenen, inclusief media. De IMC gaat akkoord en wijst deze
opdracht toe aan het Commissariaat.

2.3. Beschikbaarheid van oxyconcentratoren voor woonzorgcentra :
opdracht interfederale taskforce : goedkeuring
CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
8.
De IMC keurt de fiche goed en benadrukt dat het zowel gaat om zuurstofbehandelingen
voor bewoners van woonzorgcentra als in de thuissituatie. Het gaat ook niet zozeer om
oxyconcentratoren dan wel over voldoende infrastructuur (inclusief leidingen) om
personen de nodige zuurstofbehandelingen te geven.
9.
De historiek van het dossier zal méér gedetailleerd worden opgenomen.
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2.4. Kaderovereenkomst voor de opvang van COVID-19 patiënten in
niet-acute algemene ziekenhuizen of psychiatrische ziekenhuizen :
princiepsakkoord en werkafspraken.
CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
10. De IMC keurt de fiche goed.

3. Communicatie
CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
11. Zie punt 3. Geen verdere communicatie.

4. Volgende vergadering
De volgende vergadering van de IMC vindt plaats op woensdag 11/11 om 8u.

4

