
 
 
 
 
 
 

1 
 

 

 

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid 

 

14 september 2022 

 

Verslag 

Aanwezig 

Leden 

 

o Minister Alain Maron (voorzitter IMC) 

+ Miguel Lardennois, Adviseur 

 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 

Franse Gemeenschapscommissie en Vlaamse 

Gemeenschapscommissie  

o Minister Hilde Crevits 

o Katrien Van Kets, Kabinetschef 

o Smit Bavo 

 

Vlaamse regering 

o Minister Frank Vandenbroucke 

+ Ri De Ridder, Adviseur 

+ Jan Bertels, Kabinetschef 

+ Isabel Moens, Adviseur 

 

Federale regering 

o Minister Antonios Antoniadis 

 

Regering van de Duitstalige Gemeenschap 

o Minister Bénédicte Linard 

 

Regering van de Federatie Wallonië-Brussel 

o Baudouin Byls, Adviseur  

o Nathalie Irebe, Adviseur, ter vervanging van 

Minister Valérie Glatigny 

 

Regering van de Federatie Wallonië-Brussel 

o Dirk Ramaekers, Voorzitter Focal Point COVID-19 
 

FOD Volksgezondheid  

o Marcel Van der Auwera, Voorzitter HTSC 
 

FOD Volksgezondheid 

o Kurt Doms, Adviseur 

o Vincent Hubert, Adviseur 

 

Secretariaat van de Interministeriële Conferentie 

Volksgezondheid 

 

  

Directoraat-generaal Gezondheidszorg 

Secretariaat Interministeriële Conferentie 

Volksgezondheid 

 

 

 



 
 

2 
 

Uitgenodigd 

 

o Karine Moykens, Secretaris-generaal  Voorzitter van het Interfederaal Comité Testing en 

Tracing 

o Laura Cornelissen 

o Koen Blot 

o Karin De Ridder 

 

Sciensano 

o Pierre Van Damme 

o Jean-Michel Dogné 

 

Hoge Gezondheidsraad 

o Niel Hens 

 

UZ Hasselt 

o Xavier De Cuyper Administrateur-generaal FAGG 

 

 

  



 
 

3 
 

 
1. Beleid voor epidemische noodsituaties 
1.1. Epidemiologische situatie inzake COVID-19 en Monkeypox 

 
 

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

1. De IMC-leden nemen kennis van de twee dossiers. 

2. Wat de COVID-situatie betreft, zal de discussie over de nota inzake preparedness voor 

herfst en winter 2022 worden voortgezet in het bevoegde IKW en in de voorbereidende 

vergadering. 

3. Een feedback van de werkgroep zal worden gegeven tijdens de volgende voorbereidende 

vergadering binnen 15 dagen.  

4. Dit dossier zal tijdens de volgende IMC opnieuw aan bod komen wat betreft de evolutie 

van de besprekingen en de meer concrete stappen die snel moeten worden gezet; over een 

aantal gevoelige elementen (die in de nota worden vermeld, zoals het al dan niet verlengen 

van de toestemming voor het vaccineren door niet-verpleegkundigen) moet immers snel 

een beslissing worden genomen zodat de federale regering de nodige wetswijzigingen kan 

doorvoeren. 

5. De IMC-leden worden verzocht in hun respectieve regeringen hun collega's op de hoogte 

te brengen van de situatie. 

 
 
1.2. Resultaten modellering evolutie COVID-19-epidemie voor herfst en 
winter 2022 

 
 

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

6. De IMC-leden nemen kennis van de resultaten van die modellering. 
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1.3. Uitvoering van de COVID-19-vaccinatiecampagne en gevolgen van de 
versnelde goedkeuring aangepast bivalent vaccin Ba4/5 Pfizer/BioNTech 

 
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

7. Na gedachtenwisseling over de verschillende overwegingen van het dossier, ook met de 

aanwezige deskundigen, (bij snelle overschakeling op Ba4/5 leveringen van 

Pfizer/BioNTech, geen gevolgen voor de kosten, contract blijft ongewijzigd; ook belang van 

goede communicatie om bezorgdheid over verkeerde perceptie te voorkomen, nadruk op 

het belang van timing van vaccinatie in plaats van type vaccin...) beslist de IMC de 

aangepaste Ba4/5 Pfizer/BioNTech-vaccins te laten leveren, net als de meeste andere 

Europese lidstaten. 

8. Het ontwerp-persbericht zal worden ingekort. 

 
1.4. Integratie van COVID-19-monitoring en ontwikkeling van structurele 
en duurzame monitoring: presentatie en bespreking van de opties inzake 
afvalwateranalyse 
 

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

9. In verband met de diverse indicatoren vermeld in het dossier 'COVID-19-monitoring', heeft 

de voorbereidende vergadering van 12 september, net als die van 11 juli, geen akkoord 

bereikt over de frequentie waarmee de afvalwateranalyse zou moeten plaatsvinden, met 

name een- of tweemaal per week. 

10. Tijdens de voorbereidende vergadering van 12 september 2022 heeft een lid van Sciensano 

de ins en outs van dit dossier gepresenteerd aan de hand van een aantal slides. Die 

presentatie wordt ook op deze IMC getoond. 

11. Na afloop van de presentatie beslissen de IMC-leden dat de indicator afvalwateranalyse 

een analysefrequentie van tweemaal/week behoeft, dit met het voorbehoud dat er 

voldoende budget beschikbaar moet zijn (dat wordt door de diverse ministers aan hun 

respectieve regering gevraagd). 

 

 
2. Beleid inzake geestelijke gezondheidszorg 
2.1. Transversaal traject : eetstoornissen als « proefterrein” voor de 
geïntegreerde zorg: aanname van een zorgmodel en kennisgeving van 
federale en deelstatelijke initiatieven 
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CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

12. Binnen het COMGGKJ (Comité voor het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen 

en jongeren) werkte een werkgroep Eetstoornissen van oktober 2021 tot mei 2022 aan 

concrete voorstellen voor een doordachte nieuwe zorgorganisatie bij eetstoornissen. 

13. De fiche hierover wordt goedgekeurd door de IMC.  

 
 

3. Ziekenhuisbeleid 
3.1 Protocolakkoord voor actualisering ziekenhuisnoodplanning » 
 

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

14. Het protocol wordt goedgekeurd. 

 
4. Varia 

 
Geen varia. 
 
 

5. Communicatie 
 

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

15. Het ontwerp van mededeling zal deze voormiddag worden aangepast naar aanleiding van 

de aanbevelingen/beslissingen van de IMC; vervolgens zal het voor definitieve 

goedkeuring worden voorgelegd aan de voorbereidende vergadering. 

 
 
6. Volgende vergadering: 19 oktober 2022 


