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1. Beleid inzake COVID-19
1.1. Volksgezondheid en Onderwijs
1.1.1. Ventilatiebeleid in de scholen
Een samenvattend document met de verschillende binnen de gefedereerde entiteiten genomen
maatregelen wordt toegelicht. Dit wordt gevolgd door volgende opmerkingen:
Onderwijs, Vlaamse Gemeenschap:
-

-

-

-

Bijkomende inspanningen in het raam van Ventilatiekader 2.0 (het plan voor het beleid
inzake en de invoering van ventilatiemaatregelen op school) hebben tot uitstekende
resultaten geleid: de cijfers zijn goed;
Wetenschappers wijzen op de zeer geringe impact van de terugkeer naar school op de
dalende incidentiecijfers; het is een uitzonderlijke sector waarin strenge test- en
quarantainevoorschriften gelden;
De Vlaamse Gemeenschap beschikt reeds over tal van gegevens (zie onderzoek UGent en
VITO);
De verwijzing naar de sport- en horecasector (zoals weergegeven in de vragen van het
Commissariaat) dient te worden geschrapt; dat mag niet leiden tot een soort sluipende
besluitvorming;
Gebrek aan duidelijkheid over wat men bedoelt wanneer men spreekt over het nut van het
dragen van een mondmasker bij de productie van aerosolen".

Onderwijs, Federatie Wallonië-Brussel:
-

Er bestaan tal van omzendbrieven in het regelgevingskader;
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-

De huidige situatie in de onderwijsinstellingen is goed;

-

De opgelegde drempel van 900 ppm is onder bepaalde omstandigheden niet passend:
flexibiliteit is nodig;
Er komt weldra een op alle scholen gerichte screening, waardoor de steeds vaker gehekelde
administratieve overlast kan worden voorkomen;
Het belangrijkste punt van zorg is het "traceren”: bovenop het feit dat de PSE’s (diensten
voor gezondheidspromotie op school) hun grens hebben bereikt, is in het werkveld de
bereidheid steeds zwakker;

-

Onderwijs Duitstalige Gemeenschap:
-

C02-detectoren in alle klaslokalen;
Er bestaat een omzendbrief en de vermelde procedures worden gevolgd;

Federaal:
-

-

-

-

Er worden gedifferentieerde/op maat toegesneden/ geïndividualiseerde/aan de entiteit
aangepaste strategieën ontwikkeld, wat een goede zaak is; het Waals Gewest wordt
verzocht haar beleid op dit gebied verder te formaliseren;
Met betrekking tot de ongegronde vrees dat een „sluipende” besluitvorming zou ontstaan
in de sport- en horeca-sector: die oefening is onderdeel van de wens om informatie uit te
wisselen tussen sectoren waarin men nog vooruitgang moet boeken op het gebied van de
preventie van (huidige maar ook toekomstige) pandemieën; het betreft veeleer een
„leertraject” voor alle belanghebbenden; uitwisselings-, samenwerkings- en
ervaringsprocessen (bijvoorbeeld: ingezette mobiele apparatuur kan tevens worden
uitgebreid tot andere sectoren), de onlangs aangevatte gegevensverzameling moet worden
voortgezet; het is nuttig dat we over enkele weken de balans kunnen opmaken van de
voortgang in dit dossier;
Met betrekking tot de opmerking over de verschillende standaarden (cfr 900 ppm versus
de door het Waalse Gewest aanbevolen drempel van 1000-1250 ppm) rijst de vraag hoe
geloofwaardig die zijn.
Aan de meermaals (ook tijdens eerdere IMC’s) herhaalde vraag om de test- en
quarantainestrategie te bekijken, kan worden voldaan, maar dat vergt reflectie en
voorbereiding.

Vlaamse Gemeenschap:
-

De wens om een inhoudelijk debat te voeren over de quarantaine en tests wordt herhaald.

Franse Gemeenschap, Gezondheid:
-

Het is nuttig te worden geïnformeerd over de initiatieven van andere gefedereerde
entiteiten;
De scholen worden het meest gemonitord voor clusters; uit onderzoek naar de impact van
clusters op een toename van het aantal ziekenhuisopnamen blijkt dat hun effect nihil is,
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-

terwijl de PSE’s in het dagelijks beheer een zekere mate van verzadiging hebben bereikt,
ondanks voorstellen inzake personeelsinzet;
De quarantaine die vereist wordt na opsporing van een cluster heeft ingrijpende gevolgen
voor de kinderen;
Rekening houdende met die factoren vraagt men een algehele analyse van de toestand,
specifiek toegepast op de school en pleit men ervoor om iedere vorm van „tracing” voor
basisschoolkinderen stop te zetten.

Waals Gewest:
-

Andere sectoren (horeca, woonzorgcentra) hebben hun eigen beperkingen die niet in de
schoolsector voorkomen; in dat verband lijkt het niet redelijk om zich sterker op die sector
te concentreren dan op een andere;

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
-

Alle sectoren kampen met grote uitdagingen: men moet operationele oplossingen vinden
en men kan het zich niet veroorloven de waakzaamheid te verlagen;
Opletten dat er geen verantwoordelijkheden worden overgedragen naar andere actoren
(zie de tracing-verantwoordelijkheid van de PSE’s naar de callcenters).

Commissariaat:
-

-

Het vormt geen probleem om de verwijzingen naar de horeca- en sportsector te schrappen;
De kwestie van de luchtkwaliteit is voldoende ernstig om te overwegen een platform voor
gegevensuitwisseling, goede praktijken, enz. op te zetten; in dat verband wordt Sciensano
verzocht een voorstel terzake te formuleren; in het kader van de te realiseren besparingen
moet evenwel worden nagegaan wat mogelijk is: dat voorstel kan echter aan het document
van het Commissariaat worden toegevoegd;
Met betrekking tot de wens van de minister van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
om alle quarantaine- en testingmaatregelen voor basisschoolkinderen af te schaffen, wordt
herinnerd aan het fragiele karakter van de epidemiologische situatie.

CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
1. De IMC en de ministers van Onderwijs nemen nota van het beleid en van de acties van de
ministers van Onderwijs op het gebied van ventilatie in de scholen, en zetten beleidslijnen
uit voor de mogelijkheid van verdere stimulansen inzake luchtkwaliteit op school (meetplan,
risicoanalyse, actieplan). Zij vergelijken, op basis van de voorgestelde aanbevelingen, het
beleid van de gefedereerde entiteiten, trekken conclusies en zullen indien nodig nieuwe
aanbevelingen
formuleren
tijdens
een
volgende
IMC.
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2. De mogelijkheid om, onder coördinatie van Sciensano en in nauwe samenwerking met alle
bevoegde diensten op federaal niveau en bij de gefedereerde entiteiten, een interfederaal
platform op te richten voor informatie-uitwisseling/gegevensverzameling en kennisopbouw
inzake ventilatie (in scholen en daarbuiten) wordt momenteel bestudeerd en een voorstel
wordt voorbereid;
3. De ministers van Onderwijs verstrekken de ministers van Volksgezondheid van de
gefedereerde entiteiten meer actuele informatie over het ventilatiebeleid, opdat die info
binnen
de
IMC
Volksgezondheid
zou
kunnen
worden
verspreid.

1.1.2.

RMG-advies over „Emergency break”: goedkeuring

CONCLUSIE EN BESLISSING
4. De IMC-leden keuren het RMG-advies goed.

1.2. Vaccinatie
1.2.1. Uitvoering
van
de
vaccinatiestrategie:
(Commissariaat) (document C)

V&A

Na presentatie van het dossier worden volgende opmerkingen gegeven:
Vlaamse Gemeenschap:
-

Betreurt het dat er geen gemeenschappelijke strategie kon worden gevonden voor het
probleem van de 3de prik voor min-65-jarigen (zie EMA-conclusies);
Vraagt met aandrang om een spoedig HGR-advies op dat vlak;

Taskforce „Vaccinatie”:
-

-

Betreurt eveneens dat er op Europees niveau geen geïntegreerde strategie kon worden
vastgesteld voor mensen jonger dan 65 jaar;
Wat de HGR betreft, werd tijdens een bijeenkomst met de Taskforce Vaccinatie een lijst
opgesteld van domeinen waarover de HGR adviezen zou moeten kunnen uitbrengen over
de wenselijkheid van een 3de prik: chronisch zieke patiënten jonger dan 65 jaar,
zorgpersoneel, de algemene bevolking zonder comorbiditeit, mensen die al over
antilichamen beschikken;
Wat betreft de mogelijkheid van vaccinatie van de algemene bevolking jonger dan 65 jaar
(5 miljoen toe te dienen doses), omvat de planning (in overleg met de gefedereerde
entiteiten) een vaccinatie die verscheidene maanden in beslag zou nemen;
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-

Wat de eerste lijn betreft, is het de bedoeling, voor die 3de dosis, de 1ste lijn meer te
integreren en te responsabiliseren (zie ook de aanpassing van de wetgeving om apothekers
in staat te stellen het COVID-19-vaccin voor te schrijven).

Federaal:
-

-

Betreurt ook dat er geen richtsnoeren tot stand konden komen op Europees niveau: het
zou nuttig zijn om de frustratie van de ministers van Volksgezondheid op dat vlak te
documenteren;
Er wordt gevraagd de voorschrijfmogelijkheid voor apothekers concreet te maken;
Gevraagd wordt te vermijden dat, omwille van tijdsgebrek, adviezen zich dienen te
beperken tot expert opinions. Het belang van met evidence onderbouwde adviezen wordt
benadrukt.

De voorzitster van de IMC vraagt de HGR een uitspraak te doen over het recente EMA-advies, ook
voor diegenen die al over antilichamen beschikken (zie vraag van minister Maron); zoals hierboven
uiteengezet, wordt een verzoek om wetenschappelijk advies ingediend en zal de Raad enige tijd
nodig hebben om dat te formuleren.

1.2.2.

Voorschrijven en toedienen van COVID-19-vaccin door
de apotheker: voorstel en beslissing (F. Vandenbroucke)
(doc. A)

De leden van de IMC steunen deze mogelijkheid; er wordt gevraagd om die mogelijkheid uit te
breiden tot verpleegkundigen.
De administrateur-generaal van het FAGG benadrukt de wens om huisartsen de mogelijkheid van
een collectief voorschrift te bieden.
CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
5. De IMC steunt het voorstel van minister Vandenbroucke m.b.t. het voorschrijven en
toedienen van COVID-19-vaccins door apothekers. De mogelijkheid tot voorschrijven of
toedienen zonder voorschrift van COVID-19 vaccins door verpleegkundigen wordt
onderzocht en besproken in de schoot van de Taskforce Vaccinatie IMC-leden keuren het
RMG-advies goed.
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1.2.3.

Technische oplossing voor mensen die geen tweede
dosis kregen vanwege ernstige medische complicaties na
de eerste dosis: goedkeuring (C. Morreale)

CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
6. Er moet nog een juridisch-technische analyse plaatsvinden; de voorgestelde oplossing zou
geen aanleiding mogen geven tot bezorgdheid.
7. Het dossier wordt goedgekeurd.

1.2.4.

Wederverkoop Pfizer-doses
Vandenbroucke) (doc A)

aan

Thailand

(F.

8. Het dossier wordt goedgekeurd.

2. Varia
Geen varia.

3. Communicatie
Een ontwerp van mededeling gericht naar het werkveld over het instandhouden van de
vaccinatiecentra, de centra voor staalname, de testcapaciteit en de geplande optimalisering van de
teststrategie werd aan de IMC-leden bezorgd (op initatief van het Commissariaat).
Afgezien van een eenvoudige aanpassing zal het ontwerp zo snel mogelijk ter goedkeuring worden
verspreid.
De tekst zal ook worden verstuurd namens het Regeringscomissariaat Corona.

4. Volgende vergadering
20 oktober 2021
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