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1. IMC-verslagen
De verslagen zullen per mail worden goedgekeurd. Er moet gereageerd worden vóór 14/11, 12 u.

2. Beleid inzake COVID-19
2.1. Covid-vaccinatie: financiering en organisatie (dossier A)
Minister Vandenbroucke wenst eerst de volgende zaken op te merken:
-

We moeten ons eerst en vooral buigen over het onderdeel 'organisatie'.
Daarnaast moet er tegelijkertijd een kort en duidelijk debat worden gevoerd over het
financiële plaatje: in het kader daarvan moet gedacht worden aan het vastleggen van een
verdeelsleutel. Het idee is om dat punt snel af te handelen zodat we ons kunnen focussen
op de essentie, nl. het organisatorische aspect.

Minister Beke heeft een slechte herinnering aan de aanpak van het dossier rond de
contactopsporing in april. Dit moet ten allen koste worden vermeden. Hij dringt aan op duidelijke
afspraken voor een geïntegreerde en eenvormige aanpak van de COVID-19 vaccinatie. Hij stemt
ermee in dat er vrijdag e.k. een uitgebreide vergadering wordt gehouden, waar het IFC ook aan zou
moeten deelnemen. Hij vraagt om de tweede paragraaf van de conclusies in de fiche te schrappen.
Minister Maron en minister Morreale denken in dezelfde richting. De kwestie van de financiering is
minder prioritair, de organisatie zal complex zijn en alle bevoegdheidsniveaus zullen erbij betrokken
zijn: laten we samen een organisatiemodel uitwerken.
Minister Antoniadis preciseert dat deze kwestie op besluitvormingsniveau moet worden beheerd.
Daarnaast moet beroep worden gedaan op een logistiek expert. Het is niet ideaal om steeds een
beroep te doen op adviesbureaus, maar gezien de specifieke uitdagingen en problemen in verband
met de verspreiding van de vaccinatie zou het nuttig zijn om met externe deskundigen te werken.
Minister Maron herinnert aan de ethische vraag die de bevolking zal stellen: waarom is de
vaccinatie niet verplicht? Er zal een maatschappelijk debat worden gevoerd.
De Hoge Gezondheidsraad werd ermee belast de verschillende doelgroepen te verfijnen en zich te
buigen over de ethische aspecten. Wat het aspect van het maatschappelijk debat betreft, komt de
aanpak van een parlementair debat ter sprake.
Minister Antoniadis meent dat het geen zin heeft om dit aan bovengenoemde Raad voor te leggen
als iedereen tegen een verplichte vaccinatie is.
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CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
I.
De tweede paragraaf van de beslissingen uit de fiche wordt geschrapt. Voor het overige
wordt de fiche goedgekeurd.
II.
De IMC benadrukt dat de prioriteit moet gaan naar de interfederale akkoorden met
het oog op de operationalisering van de COVID-19-vaccinatie.
III.
De IMC stemt ermee in dat er een vergadering van de IKW Preventie wordt gehouden,
uitgebreid met de leidend ambtenaren en de leden van de préparatoire, het IFC en het
Commissariaat: het doel van de vergadering is om de basis te leggen voor een
gemeenschappelijke strategie met betrekking tot de organisatie van de vaccinatie. Er
moet bijzondere aandacht worden besteed aan doeltreffende communicatie
gedurende het hele vaccinatieprogramma, zowel naar de gezondheidssectoren als
naar de burgers toe.

2.2.

Testing & Tracing - Strategie

De adjunct-commissaris geeft een korte toelichting bij het document dat op dinsdag 10 november
werd verstuurd. Een FR-versie volgt zo snel mogelijk.
Er zijn nog een aantal vragen over de duur van de quarantaine (vraag van de RMG om naar 10 dagen
over te gaan). Bovendien zijn vele sectoren vragende partij om onder de uitzonderingen op de
quarantaine te vallen. Minister Antoniadis stelt dat indien alle verzoeken van de sectoren worden
ingewilligd, de quarantaine zal zijn als een Zwitserse kaas, vol gaten. Uitzonderingen zouden de
regel worden.
Ze bevestigt ook dat er, wat de sneltests betreft, al protocollen zijn uitgewerkt, zowel voor de eerste
lijn als voor de scholen en de bedrijven.
Minister Maron wenst dat de bijkomende strategie met betrekking tot de antigeentests
opgenomen wordt in de nota over de globale strategie. Daarnaast zou het nuttig zijn om een
duidelijk schema te hebben met betrekking tot de teststrategie.
De Task Force werkt momenteel aan een tabel die een overzicht geeft van de strategie.
Minister Glatigny vestigt de aandacht op de problematiek van het universitair onderwijs, waar
examens soms noodzakelijkerwijze fysiek moeten plaatsvinden (vb geneeskunde, verpleegkunde,
…) . Het afstuderen komt er danig in gevaar. Zou er geen antigeenstrategie voor die doelgroep
kunnen worden uitgewerkt?
Er wordt aan herinnerd dat volgens de strategie waartoe hier in de IMC werd besloten, het
momenteel niet toegelaten is om een pre-screening te doen bij asymptomatische personen. De
IMC beslist om de problematiek aan de Task Force voor te leggen.
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Minister Antoniadis merkt op dat we, voordat we om het even welke versoepeling overwegen,
zeker moeten zijn dat alle problemen van de baan zijn, en dit voor het hele proces, van de
staalafname tot het verkrijgen van de resultaten. Hij herinnert eraan dat de wetenschappelijke
aanbevelingen moeten worden gevolgd en dat een aanpassing zonder wetenschappelijke basis op
dit moment niet noodzakelijk is.
Karine Moykens vraagt of mensen die terugkomen uit een rode zone in het buitenland ook onder
de 'HR contacts' vallen. Als dat zo is, moet dat vermeld worden bij het hervatten van de testing.
Bovendien mogen we niet vergeten dat de beslissing om opnieuw te gaan testen een IT-aanpassing
vergt (script, sms, ...). Ten slotte benadrukt ze dat het belangrijk is dat alle testresultaten, ongeacht
het soort test, opgenomen kunnen worden in de databank van Sciensano.
Minister Morreale wil vooral dat de situatie beheersbaar is en dat de laboratoria niet overbelast
worden. Net zoals haar collega minister Maron vraagt ook zij om de problematiek van de scholen
te behandelen.
Minister Maron herinnert eraan dat, wat de antigeentests betreft, veel privé-initiatieven een
screening organiseren voor hun werknemers, en dit volledig los van de strategie waartoe de IMC
besloten heeft. Om die opnieuw in het systeem te kunnen opnemen zou er het best een officiële
antigeentesting in de collectiviteiten worden opgezet.
Aangezien dit een dringende kwestie is en de recente strategiewijziging op 16/11 ten einde loopt,
spreken de leden van de IMC af om een IMC te houden op 14 november, om 9.00 u.
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
IV.
Het Commissariaat zal het ontwerp van strategie aanpassen op basis van
bovengenoemde elementen. Dat ontwerp zal besproken worden op de IMC van 14/11.
V.
De Task Force zal zich buigen over de problematiek van de fysieke examens in de
universiteiten.

2.3.

Ontwerp van kaderovereenkomst voor de behandeling van
covid-patiënten in niet-acute algemene ziekenhuizen en in
psychiatrische ziekenhuizen.

De fiche wordt goedgekeurd.

2.4.

IFC Testing & Tracing: update en beslissingen

Karine Moykens geeft een korte stand van zaken van de situatie.
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Er wordt een voorstel van brief, in antwoord op de brief van de Gegevensbeschermingsautoriteit
die een paar dagen geleden is toegekomen, ter goedkeuring aan de leden van de IMC voorgelegd.
Het voorstel wordt goedgekeurd.

3. Varia
Geen varia.

4. Communicatie
Er wordt beslist om voorlopig nog niet te communiceren. Hier zal op 14 november over
gedebatteerd worden. Wat de teststrategie betreft, wordt er naast de communicatie naar de
gezondheidswerkers toe (1e fase) voorgesteld om drie dagen te laten tussen die communicatie en
de communicatie naar het grote publiek toe.
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