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1. Beleid inzake COVID-19
1.1.

Vaccinatie van jongeren van 12- tot en met 15 jaar zonder
comorbiditeiten : bespreking en beslissing op basis van advies HGR,
Regeringscommissariaat en informatie WHO

De documenten zijn ter beschikking gesteld van de leden en besproken op de préparatoire. Deze
laatste heeft een voorstel van beslissing opgesteld in de vorm van een fiche (beschikbaar op
sharepoint).
Volgende reacties worden gegeven :
-

-

Minister Linard vraagt haar bezwaar te noteren over de passus in de fiche die verwijst naar de
operationaliseringsoefening van het Commissariaat. Zij steunt deze operationalisering niet,
vermits deze volgens de Minister het omgekeerde stelt van het advies van de HGR, en op
meerdere punten problematisch is. Zij vraagt schrapping van deze passus uit het document.
Hierover bestaat discussie binnen de IMC vermits deze passus geen deel uitmaakt van de
beslissing en enkel de context schetst van het dossier. Het Commissariaat argumenteert dat
de operationalisering wetenschappelijk onderbouwd is en rekening houdt met de manier van
werken van elke deelstaat.
Zowel het advies HGR als de aanwezige experten bevestigen de positieve
baten/risicoverhouding van COVID-19-vaccinatie bij alle personen, inclusief de 12-15-jarigen,
ook op individueel niveau. Het is belangrijk deze feiten correct weer te geven in alle
communicatie. Enkele bijkomende referenties worden meegedeeld aan de vergadering1. Er
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Use of mRNA COVID-19 Vaccine After Reports of Myocarditis Among Vaccine Recipients: Update from the
Advisory Committee on Immunization Practices — United States, June 2021 | MMWR (cdc.gov)
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-

-

-

wordt eerstdaags ook een analyserapport van het EMA verwacht die de positieve
baten/risicoverhouding verder zal ondersteunen.
Door de experten wordt bevestigd dat telkenmale een persoon vatbaar is voor het virus, het
virus zich zal vermenigvuldigen; bij elke vermenigvuldiging is er een risico op mutatie. Alle
personen, ongeacht de leeftijd, die niet of onvoldoende gevaccineerd zijn zijn vatbaar voor het
virus. Door de viruscirculatie te beperken verkleint dus de kans op vermenigvuldiging en
mutatie van het virus.
Er wordt verduidelijking gevraagd mbt aanbeveling 6, en meer bepaald de notie ‘systematische
vaccinatie’. Impliceert dit een systematische uitnodiging ? Een systematische informatie ? Of
iets anders ? De vertegenwoordiger van de HGR verduidelijkt dat hiermee wordt bedoeld dat
de 12-15-jarigen en hun ouders moeten geïnformeerd te worden, en hen de volledig vrije
keuze moet worden gelaten, i.e. zonder druk.
Het Commissariaat steunt wel de systematische vaccinatie (en actieve outreach terzake) naar
alle 12-15 jarigen. Haar standpunt baseert zich op het advies van de HGR en de basisprincipes
van de vaccinatiestrategie, meer bepaald het wegwerken en vermijden van alle mogelijke
hinderpalen voor een vlotte toegang tot de vaccinatie.
Procedurele hinderpalen of een
passieve aanpak zullen de kans voor kwetsbare jongeren op een vaccinatie sterk reduceren en
een ongelijkheid creëren. Bovendien is het risico op toekomstige varianten die bestand zijn
tegen de huidige vaccins niet onbestaande. Het Commissariaat onderlijnt tenslotte dat de
patiëntenrechten geen onderscheid maken op basis van leeftijd.

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
1. De IMC keurt het voorstel van beslissing uit de fiche goed. Er wordt aan toegevoegd dat alle
Belgische kinderen geïnformeerd moeten worden met een correcte brief. De deelstaten
bepalen zelf de modaliteiten voor de verdere uitrol van deze beslissingen, met name op vlak
van uitnodigingen, informatieverstrekkingen, edm.

1.2.

Modaliteiten voor de registratie van Belgen, gevaccineerd in het
buitenland

Het voorstel van het IFC testing en tracing wordt toegelicht.
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
2. De IMC keurt het voorstel van het IFC goed.
Er wordt meegedeeld dat in Frankrijk en Duitsland het heterologe vaccinatieschema gebruikt
wordt, met name Vaxzevria gevolgd door een mRNA vaccin. In België wordt een dergelijk schema
in het EU COVID Certificaat momenteel niet beschouwd als een volledige vaccinatie. Op niveau van
het IFC is voorgesteld dit heteroloog schema wel te beschouwen als een volledige vaccinatie. Alle
deelstaten dienen hiermee formeel in te stemmen. Een week na deze eventuele goedkeuring zal
het systeem in werking treden; het laatst toegediende vaccin wordt als referentie genomen voor
de vermelding van de volledige vaccinatie. Het Commissariaat steunt het voorstel van het IFC.
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1.3.

Uitrol vaccinatiestrategie : presentatie en Q&A

Het Commissariaat geeft een presentatie.
De voorzitter stelt voor om op termijn een communicatie te verspreiden over de
gemeenschappellijke realisaties van de IMC rond de vaccinatie, en de mensen op het terrein te
danken voor het geleverde werk.
CONCLUSIES EN BESLISSING
3. De IMC neemt kennis van de presentatie.

1.4.

Belgische donaties aan COVAX

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
4. De IMC keurt het voorstel goed.

2. Varia
2.1. Er is nog geen informatie over de EMA-erkenning van Curevac. Dit wordt mogelijks verwacht
in de komende weken.
2.2. De vaccinatiecommissie in Duitsland adviseert een heterologe vaccinatie gezien de eventuele
hogere bescherming tegen de Delta-variant. Er zijn momenteel geen klinische studies zijn over de
werkzaamheid van dit heterologisch schema. Studies ter zake worden verwacht binnen enkele
weken of een maand. De evidentie over de werkzaamheid van een niet-heterologisch schema is
wel beschikbaar. België houdt daarom vast aan de huidige strategie.
2.3. Minister Glatigny wordt regelmatig gecontacteerd door topsporters die tijdens
kampioenschappen regelmatig worden getest op COVID-19, met name wanneer zij in verschillende
landen verblijven. In het bijzonder wanneer zij terugkeren uit VOC-landen worden zij geacht een
quarantaine te respecteren, wat hun training en wedstrijden verstoort. Minister Glatigny staat
momenteel geen uitzonderingen toe, maar vraagt te worden geïnformeerd over eventuele
wijzigingen in het politieke of wetenschappelijke debat terzake.
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3. Communicatie
Een voorstel van persbericht is beschikbaar op sharepoint en wordt verspreid na validatie door de
préparatoire.

4. Volgende vergadering : 14 juli 2021.
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