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1. Beleid inzake COVID-19 
1.1. Advies Strategic Scientific Committee over het winterplan 2022 

voor COVID-19 
 

CONCLUSIES EN BESLISSINGEN 

1. De leden van de IMC nemen kennis van het advies van de Strategic Scientific 

Committee; er zijn geen specifieke opmerkingen. 

 

1.2. Advies RMG over het winterplan 2022 voor COVID-19 
 

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

2. Algemeen beschouwd, volgt de IMC het advies van de RMG: er worden enkele nuances 

aangebracht: 

 Met betrekking tot het punt over de boostervaccinatie: 

a. De beslissing over de noodzaak van meer communicatie - o.m. via de ministers 

zelf - om de boosterprik te halen, wordt onderschreven; er moet een duidelijke 

boodschap komen waarin mensen van 50 jaar en ouder worden uitgenodigd 

een afspraak te maken voor de boosterprik; 

b. Voor wat betreft de woonzorgcentra, de rust- en verzorgingstehuizen en de 

ziekenhuizen, waar de afwezigheidsgraad van het zorgpersoneel hoog is, door 

o.m. coronabesmettingen, zullen de ministers van de deelentiteiten overleg 

organiseren met de sector om de campagne voor deze doelgroep te 

dynamiseren. 

 

Met betrekking tot het testbeleid: 

c. Het is belangrijk een algemene communicatie te behouden, zonder specifiek in 

te gaan op de doelgroep kinderen; 

d. Het concept "symptoom" moet meer worden benadrukt; 

e. In het kader van de verantwoording van de afwezigheid/afwezigheidsattesten 

in de onderwijssector, zal de RMG een initiatief nemen voor overleg met de op 

dit niveau verantwoordelijke ministers; 

f. Wat de kinderopvangsector betreft, is het niet nodig de regelgeving te 

wijzigen, gezien het specifieke karakter van deze sector in administratief en 

financieel opzicht. 
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2. Communicatie 
 

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

3. Op communicatievlak zal er vrijdag een vraag-en-antwoordsessie worden 

georganiseerd met de deelname van de deelentiteiten. Er zullen ook experten worden 

uitgenodigd.  De communicatie met de pers (inclusief opmaken van persmededelingen 

van de IMC) wordt voortaan verzorgd door de 

woordvoerders/communicatieverantwoordelijken van de verschillende ministers.  

 
 

3. Volgende vergadering: 19 oktober 
 
 

 
 


