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1. COVID-19 beleid
1.1. Principes, criteria en doelgroepen in fases 1B en 2 in de COVID-19
vaccinatiestrategie : debat en beslissingen
Dirk Ramaekers licht de discussienota ‘Elementen voor de bespreking van de principes, criteria en
doelgroepen van de COVID-19 vaccinatiestrategie nav het advies van de HGR dd 15/4/2021’ toe.
Deze nota bevat een samenvatting van voorgaande besprekingen binnen de IMC-préparatoire.
De deelnemers aan de IMC geven volgende reacties :
-

-

De Hoge Gezondheidsraad maakt geen onderscheid tussen zorg en niet-zorg collectiviteiten.
De situatie in de Belgische gevangenissen is zeer risicovol : mensen leven zeer kort op elkaar,
adequate ventilatie is quasi onmogelijk, het aantal bedden op medische afdelingen van
gevangenissen is beperkt. Verschillende gevangenissen werden reeds geconfronteerd met
virusuitbraken, lockdowns, en ziekte onder het personeel, waaronder een mogelijks COVID-19
gerelateerd overlijden in de gevangenis van Gent. Vakbonden vragen al geruime tijd een
prioritaire vaccinatie van gevangenispersoneel en gedetineerden, en hebben een
stakingsaanzegging ingediend. Indien de staking doorgaat, dient de politie de bewaking van de
gevangenissen over te nemen. Vermits niet alle politieagenten gevaccineerd zijn, maakt dit de
situatie precair.
Dirk Ramaekers bevestigt dat ook geïnterneerden deel uitmaken van de prioritaire groepen; in
dit kader zijn personeel en patiënten van de forensisch-psychiatrische centra reeds
gevaccineerd.

-

Met betrekking tot fase 2 wordt ervoor gepleit de strategie te behouden, en dus geen prioritaire
groepen af te bakenen. Indien toch prioritering wordt overwogen, zijn onder meer leeftijd, al
dan niet aanwezigheid van co-morbiditeiten en het al dan niet leven/werken in collectiviteiten,
inclusief onderwijs en kinderopvang, genoemde criteria. Minister Linard vraagt haar pleidooi
te noteren voor de vaccinatie van personeel in de opvang van kleine kinderen na de 65+’ers en
de personen met co-morbiditeiten. Wat leeftijd betreft wordt ook gevraagd te overwegen de
jongeren niet noodzakelijk als laatste groep te vaccineren. Gezien de vakantieperiode en plannen zou men ook méér keuzevrijheid kunnen geven aan burgers voor het inboeken van hun
vaccinatie-afspraak. Er dient ook rekening gehouden te worden met de verwachte analyses
rond het vaccin van Johnson & Johnson en AstraZeneca, en de implicatie naar de uitrol van de
vaccinatiecampagne.

-

Arbeidsgeneeskundige diensten hebben ruime ervaring in brede vaccinaties van
bedrijfspersoneel en worden aangehaald als mogelijk circuit voor het bereiken van een hogere
vaccinatiegraad, naast de vaccinatiecentra. Eventuele valkuil is het organiseren van parallelle
circuits (nl vaccinatiecentra naast arbeidsgeneeskundige diensten), met daarmee gepaard
gaande logistieke complexiteit, administratieve overlast, … Indien deze arbeidsgeneeskundige
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diensten worden ingezet, moet dit in elk geval gebeuren in functie van een sneller bereik van
een hogere vaccinatiegraad. De TF plant een globale analyse mbt de voor- en nadelen, en
randvoorwaarden, van het inzetten van arbeidsgeneeskundige diensten (inclusief voor de
herhalingsvaccinatie). De resultaten van deze analyse worden meegedeeld aan de IMC.
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
1. De IMC Volksgezondheid gaat akkoord met volgende fasering voor wat betreft de
penitentiaire sector
• Onmiddellijk starten met de vaccinatie van het gevangenispersoneel, en van de
gedetineerden van 65+ en/of met comorbiditeiten (naar analogie met dezelfde groepen in de
vrije samenleving)
• Vaccinatie van alle andere gedetineerden aan het begin van fase 2.
De vaccins worden verrekend in het federale aandeel van de vaccins.
De Ministers Van Quickenborne, Morreale, Maron en Vandenbroucke laten optekenen
voorstander te zijn van gelijktijdige vaccinatie van gevangenispersoneel en alle gedetineerden,
maar zijn bereid deze fasering als compromis te aanvaarden.
2. De IMC Volksgezondheid gaat akkoord met de aparte vaccinatie van scheepvaartpersoneel
dat gedurende lange tijd samenleeft op een schip. Dit is conform de definitie van gesloten
collectiviteit en in lijn met het advies van de HGR.

1.2. Brief van de Ministers van Sport aan de IMC Volksgezondheid mbt
de vaccinatie van atleten die deelnemen aan de Olympische en
Paralympische Spelen 2021 : debat en beslissingen
CONCLUSIE EN BESLISSING
3. De IMC Volksgezondheid gaat akkoord met de onmiddellijke vaccinatie van de atleten die
kandidaat zijn om deel te nemen aan de Olympische en Paralympische Spelen. Het gaat in
totaal om 225 personen. Zij worden gevaccineerd in het vaccinatiecentrum op de Heizel.

2. Varia
De adviezen van de HGR mbt Johnson & Johnson en AstraZeneca worden deze week verwacht.

3. Communicatie
Het secretariaat en het Regeringscommissariaat stellen een ontwerp van persbericht op.
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