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1. Beleid inzake COVID-19
1.1. Operationalisering vaccinatiestrategie COVID-19
1.1.1. Uitrol van de vaccinatiestrategie: stand van zaken
De uitrol wordt gepresenteerd aan de hand van een PDF-presentatie (beschikbaar op sharepoint).
Volgende elementen worden toegevoegd:
-

-

De details over de vaccinatie-aantallen van personen met co-morbiditeiten zijn beschikbaar op
https://observablehq.com/@tf-vaccination/belvax;
De stand van zaken mbt de productieproblemen rond JJ-vaccin wordt toegelicht; voorlopig is
er geen impact op de vaccinatiecampagne. Er is wel impact indien problemen volgende week
niet zijn opgelost.
De indruk leeft op sommige plaatsen dat jongere mensen eerder worden gevaccineerd dan
oudere mensen. Het centrale uitnodigingssysteem (inclusief QVAX) voor vaccinaties volgt de
strategie zoals bepaald door de IMC. Bij grotere overschotten in een vaccinatiecentrum is het
mogelijk dat ook jongere leeftijdsgroepen relatief snel worden uitgenodigd, met name wanneer
geen oudere personen op de reservelijst staan. Vaccinatiecentra kunnen ook werken met eigen
lijsten, die per definitie niet gekend zijn door het centrale uitnodigingssysteem. F. Robben kan
gecontacteerd worden voor preciezere analyses bij eventuele problemen.

1.1.2.

Vaccinatie Rode Duivels

CONCLUSIE EN BESLISSING
2. De IMC gaat akkoord met de vaccinatie van de Rode Duivels en hun begeleiders in functie van
het Europees voetbalkampioenschap. Er is het engagement dat alle spelers zich zullen laten
vaccineren. De voetbalbond en de betrokken spelers hebben zich geëngageerd om de
communicatie te verzorgen, oa via hun eigen sociale mediakanalen. Het gaat in totaal om
maximum 50 personen. Voorkeur gaat uit naar JJ-vaccin.
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1.2.

Ziekenhuiscapaciteitsanalyse 2de golf en preliminaire raming
gecumuleerde zorgachterstand 2020 : presentatie en Q&A

De auditequipe ziekenhuizen van RIZIV, FOD en FAGG presenteert de resultaten van de analyse (ppt
op sharepoint).
De vaststellingen over de in te halen zorg, en de daartoe benodigde middelen, zijn eveneens
relevant voor de ambulante zorg, inclusief op het niveau van de eerstelijn. Men onderlijnt dat een
interfederale aanpak of een ‘inhaalplan’ waarschijnlijk noodzakelijk is.
Er wordt voorgesteld de communicatie van deze auditresultaten te laten coördineren door de
communicatiediensten van FOD, RIZIV en FAGG, in afstemming met VBS, huisartsenverenigingen,
ziekenfondsen, patiëntenverenigingen.

CONCLUSIE EN BESLISSING
3. De communicatiediensten van FOD, RIZIV en FAGG organiseren een communicatie over de
gepresenteerde analyses.
4. De bevoegde federale en deelstatelijke administraties worden uitgenodigd hun visies,
ideeën, en eventuele plannen voor de aanpak van de uitgestelde zorgen (verder) te
ontwikkelen en te communiceren. Van zodra voldoende informatie beschikbaar is wordt
een coördinatieproces geagendeerd op de préparatoire.

1.3.

Testing & tracing

1.3.1. IFC testing & tracing : update summary
CONCLUSIE EN BESLISSING
5. De IMC neemt kennis van de presentatie.

1.3.2. Vraag om federale financiering voor testevent Rode Duivels
bespreking en beslissing

:

De Koninklijke Voetbalbond vroeg de overheid de testen in het kader van de wedstrijden van de
Belgische voetbalploeg op 3 en 6 juni te financieren. Minister Glatigny wenst deze vraag te
bespreken op de IMC.
CONCLUSIE EN BESLISSING
6. De IMC is niet bereid deze testen te financieren.
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2. Goedkeuring verslagen per e-mail
CONCLUSIE EN BESLISSING
7. De verslagen van de IMC-vergaderingen van 12 en 17 mei zullen elektronisch goedgekeurd
worden volgens de afspraken op de préparatoire.

3. Varia
3.1. De Coronacommissaris herinnert aan de OCC beslissingen mbt ventilatie. Een nota is
overgemaakt aan de préparatoire. De RMG coördineert de opdracht voor wat betreft de
gezondheidszorginstellingen. Er wordt reeds gewaarschuwd voor de financiële of infrastructurele
moeilijkheid of onmogelijkheid.
3.2. Er wordt eerstdaags een communicatie verwacht van de Europese Commissie mbt de 3 de
Purchase Agreement met Pfizer/BioNTech.

4. Communicatie
Geen persbericht.

5. Volgende vergadering : 26 mei 2021 van 8u-10u30
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