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Sciensano

1. Beleid inzake COVID-19
1.1. Vaccinatie
1.1.1. Stand van zaken van de implementatie van de campagne: informatie
(doc. C)
CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
1. De IMC neemt kennis van de stand van zaken.
2. Wat betreft de vaccinvoorraad op Europees niveau vragen de leden van de IMC dat de
besprekingen voor de heronderhandeling van de contracten kunnen worden
voortgezet; er wordt ook gevraagd om door te gaan met de bewustmaking van landen
met een lage vaccinatiegraad om hen te responsabiliseren en de vaccindonaties te
doen aanvaarden.

1.1.2. Aanpak betreffende de individuele aanvragen voor een tweede
boosterprik in het kader van reizen
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
3. De aanpak zoals vermeld in het document wordt goedgekeurd door de leden van de
IMC; de IMC zal niet officieel communiceren over dit punt: de deelstaten zullen
instaan voor de communicatie.

1.1.3. Advies van de Advisory Board over het HIPRA-vaccin
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
4. De leden van de IMC gaan akkoord met een opt-in voor de non-binding agreement.
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1.1.4. Derde amendement overeenkomst Europese Commissie met
Pfizer/Biontech
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
5. De interministeriële conferentie heeft geen bezwaar tegen het derde amendement
zoals voorgesteld.

1.1.5. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de honoraria voor
de bereiding, aflevering en toediening van Covidvaccins &
standpunten van de deelstaten over de financiering van de
eerstelijnsvaccinatie
CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
6. De IMC neemt kennis van de stand van zaken zoals vermeld in de fiche bij dit
agendapunt.
7. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de techniek en de boeking van de
financiering, wetende dat ze deels verband houden met elkaar.
8. Er wordt beslist een werkgroep te gelasten om de verschillende voorzieningen die al
werden ingevoerd in de deelstaten te evalueren;
9. Het geniet sowieso de voorkeur dat dit debat gevoerd wordt door de ministers van
Begroting, in overleg met en de steun van de ministers van
Gezondheid/Volksgezondheid. De leden van de IMC delen dit standpunt mee aan
hun regeringsleiders.

1.2.

Mogelijkheid om de voorwaardelijke en tijdelijke optie tot staalname
en vaccinatie door personen die daartoe door of krachtens de wet van
10
mei
2015
betreffende
de
uitoefening
van
de
gezondheidszorgberoepen niet wettelijk bevoegd zijn, te verlengen
(max. 6 maanden)

CONCLUSIE EN BESLISSING
10. Gelet op het feit dat - in het kader van pandemic preparedness - zowel voor het
vervolg van de COVID-19-vaccinatiecampagne (herhalingsdosissen met al dan niet aan
nieuwe varianten aangepaste vaccins) als de COVID-19-testing & -tracing, tijdig een
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afdoend wettelijk kader beschikbaar moet zijn om voldoende en goed opgeleid
personeel in te zetten, en gelet op de grote penurie aan gezondheidsprofessionals, is het
creëren van de mogelijkheid tot het stellen van bepaalde medische handelingen (in het
kader van de COVID-19-vaccinatie of -staalafnames) door personen die daartoe door of
krachtens de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen niet wettelijk bevoegd zijn noodzakelijk, en dit onder specifiek
omschreven voorwaarden en als tijdelijke maatregel. De IMC Volksgezondheid wenst
daarom een verlenging van 6 maanden (i.e. tot 31.12.2022) van de artikelen in
hoofdstukken 6 en 7 van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale
maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie.

1.3. RMG
1.3.1. RMG-advies betreffende reizigers en PLF
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
11. De leden gaan akkoord met dit advies; dit advies zal aan het Overlegcomité worden
bezorgd zodat dit de inhoud van het advies kan bekrachtigen.

1.3.2. RMG-advies over de mondmaskerdracht in zorginstellingen:
goedkeuring
CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
12. De leden gaan akkoord met dit advies; met betrekking tot de sterke aanbeveling van
de mondmaskerdracht, moeten ook de psychiatrische ziekenhuizen worden
toegevoegd;
13. Wat de communicatie betreft, moet er een duidelijke, instructieve tekst voor de
zorgsector komen; de officiële communicatie over dit punt zal simultaan verlopen met
de communicatie van het Overlegcomité over zijn vergadering deze vrijdag 20 juni.

2. Varia
Geen varia.

3. Communicatie
Geen communicatie.
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4. Volgende vergadering
De volgende vergadering is gepland op 15 juni.
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