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1. PV IMC
Het verslag van de IMC van 2 september 2020 wordt goedgekeurd.

2. Follow-up werkzaamheden
quarantainebeleid

RMG

m.b.t.

testing-

en

Wat de testing betreft heeft de RAG zijn rapport voorgesteld op de RMG van 10/09 die het op 17/09
zal bespreken.
Wat de quarantaine betreft werd de planning bijgewerkt. Een rapport van de situatie 'As Is' is
gepland voor 24/09 en het eindrapport 'As Is' & 'To Be' is gepland voor 08/10.

3. Testing & contactopsporing: stand van zaken
Karine Moykens rapporteert aan de hand van een PowerPointpresentatie (beschikbaar op
SharePoint). Enkele kernelementen:
Het IFC geeft de stand van zaken van een aantal werven waarop zij werken:
• Een reservatietool voor de triagecentra
Pedro Facon vraagt dat de uitwerking van de reservatiemodules goed wordt doorgesproken met de
in eerste lijn betrokken actoren om te vermijden dat er eventueel een overvloed aan tools is.
Minister De Block dringt erop aan dat de informatie voldoende wordt meegedeeld aan alle actoren
en dat deelnemers aan werkgroepen ook zorgen voor een goede doorstroming van de beslissingen
en informatie.
Minister De Backer vindt dit een uitstekend initiatief. Hij vindt het belangrijk om de laboratoria te
ondersteunen. Hij vraagt daarnaast aandacht voor mensen die geen INSZ-nr. hebben en dus
mogelijk geen toegang hebben tot de diverse platformen.
Wat de reservatiemodule betreft, dit is een tool die het materiaalbeheer bevordert en een beter
zicht biedt op de capaciteit van elk centrum. Het is belangrijk om een continue stroom te behouden.
De minister vraagt of het niet relevant is om in het geval van grote steden in bijkomende
testafnamecentra te voorzien om de wachttijd voor een testafname te vermijden. Dit zou
ondersteuning bieden aan huisartsen en bestaande triagecentra en moeten kunnen worden
geactiveerd indien nodig.
Mevrouw Moykens sluit hierop aan door erop te wijzen dat in Brussel de situatie onder druk komt
te staan. Men moet de stress verminderen die voor frustratie zorgt bij mensen die zich moeten
laten testen. In die zin zou een reservatietool de frustratie kunnen verminderen.
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Minister Linard vraagt m.b.t. het systeem om aandachtig te zijn bij het aanleggen van een wachtlijst.
Men moet ervoor oppassen mensen naar de volgende dag te verplaatsen en een vicieuze cirkel te
creëren. Ze vraagt ervoor te zorgen dat de reservatieslots realistisch zijn zodat er voldoende
capaciteit is.
Men moet ook de digitale kloof niet negeren en eventueel enkele slots vrijhouden voor mensen
zonder internet. Ze vraagt ook ervoor te zorgen dat schoolartsen activatiecodes kunnen afleveren
in geval van een collectieve besmetting zodat de betrokkenen meteen naar het
staalafnamecentrum kunnen.
De heer Lardennois stelt vragen bij het concept van een redelijke of aanvaardbare wachttijd. In
verschillende situaties kan dat concept verschillende dingen betekenen.
Mevrouw Moykens herinnert eraan dat de wachttijd tussen de afname en het resultaat op dit
moment ongeveer 24 uur is en soms 48 uur. Er werd hard gewerkt en nog steeds om die wachttijd
tot een minimum te beperken.
Minister De Block dringt erop aan dat in geval van een cluster of besmetting van een groep of in
een kmo, snelle resultaten essentieel zijn.
Minister De Backer wijst erop dat de investeringen die men toekent voor nieuwe centra vooral op
lange termijn een impact zullen hebben. Het is van belang te anticiperen op een mogelijke implosie
van de centra en dus in secundaire testafnameplekken te voorzien. Hoe dat moet worden
georganiseerd, blijft nog te bepalen.
Mevrouw Moykens meldt dat dit voorstel een antwoord wil bieden op zulke situaties. De
reservatiemodule zal zowel centra zonder systeem als centra met een bestaand systeem helpen
om de capaciteit beter te beheren. Het is daarbij wel van belang dat men over goede datakwaliteit
kan beschikken om de betrouwbaarheid en werking van dat systeem te kunnen garanderen.
De heer Robben stelt ook dat die tool zou kunnen helpen om een beter overzicht te krijgen van de
beschikbare capaciteit en de zones waar er nog reservatiemogelijkheden zijn.
Minister Beke wil weten of het mogelijk is meer mensen de bevoegdheid tot staalafnames te geven.
De minister vraagt ook wat de planning is om andere vormen van testing op te nemen in dit circuit.
Minister De Backer meent dat het al mogelijk is om studenten in te schakelen voor de testafnames
zolang zij onder toezicht staan van een professioneel begeleider. Dit moet wel worden nagevraagd
bij het RIZIV. Minister De Block bevestigt de optie van de studenten.
Minister de Backer vraagt of de IMC deze kwestie op kan nemen.
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De heer Facon wijst erop dat dit in de eerste plaats een politieke kwestie is in verband met de
declassering van die interventie. Deze vraag werd reeds geformuleerd voor het geval van het
laboratoriumpersoneel.
Minister De Block herinnert eraan dat men met een KB tot wijziging was begonnen maar dat dit op
luide kritiek werd onthaald en daarom niet werd voortgezet. Het thema brengt veel polemiek
teweeg.
De heer Facon meldt dat als de NVR of de ministers een duidelijk politiek mandaat geven, de
administratie het werk kan voorbereiden.
De heer Facon vervolgt met de vraag om poolshoogte te nemen m.b.t. deze kwestie. Het betreft
niet alleen de verpleegkundigen en artsen maar ook het laboratoriumpersoneel. Het is ook van
belang te weten waarom er niet voldoende personeel beschikbaar is.
Minister De Backer haalt de speekseltesten aan. Die testen vragen evenveel tijd en worden
momenteel geanalyseerd door de RAG. Hun gevoeligheid is daarbij een van de issues. Er moet dus
worden geëvalueerd of we een bepaalde drempel van mensen kunnen aanvaarden, a priori weinig
besmettelijk, die onder de radar blijven. Momenteel lopen er ook twee testen in Luik en in
Antwerpen vooraleer die optie met de omstandigheden op het terrein wordt getest. Momenteel
wordt dus enkel de neustest gebruikt. Voor een screening zou dit een relevante optie kunnen zijn.
De RAG boekt vooruitgang met deze kwestie. Er moet dus in het beleid worden opgenomen dat
men bepaalde mensen niet detecteert.
Minister Linard wijst op het minder intrusieve karakter van de speekseltest, vooral voor kinderen
en jongeren.
Minister Beke wil graag een overzicht vanaf juni m.b.t. de verbetering in de contact tracing om de
verbeteringen dankzij de diverse updates in perspectief te kunnen plaatsen. Mevrouw Moykens zal
hiervoor zorgen.
Minister Linard zou willen weten of het niet opportuun is om het concept van hoogrisicocontacten
opnieuw te definiëren rekening houdend met de context van collectiviteiten bijvoorbeeld. Welke
aanpak in het kader van een begeleider. De minister wijst erop dat ook de lengte van de quarantaine
zeker een impact heeft op de informatie-overdracht. Hoe langer de quarantaine, hoe minder
mensen geneigd zijn zich daaraan te houden.
Minister De Block stelt voor dat deze vraag wordt uitgediept door de RMG/RAG. Wat de
quarantaine betreft, die vraag wordt momenteel besproken in de RMG.
Mevrouw Moykens vraagt of het IFC van de IMC het mandaat krijgt om voortgang te maken met de
reservatiemodule. De ministers gaan akkoord. Minister Morreale geeft haar akkoord mits een
overleg met de sector.
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BESLISSINGEN
1. De IMC keurt de vraag van het IFC goed om een reservatiemodule te creëren voor de

testafnamecentra in overleg met de betrokken actoren.
2. Het IFC zal aan de hand van grafieken rapporteren over het contactonderzoek sinds juni tot
heden.
3. De IMC mandateert de RMG om het concept van een hoogrisicocontact te bestuderen en
herzien indien nodig.

4.

Opvolging van de PLF's

De heer Claes stelt de resultaten voor van de opvolging van de PLF's en de indicaties aan de hand
van de gegevens voor bijvoorbeeld de positiviteitsratio voor bepaalde zones.
De ministers geven een compliment voor het geleverde werk.

5.

Presentatie van de app

De professoren Axel Legay en Bart Preneel stellen de werking van de Coronalert-app voor.
Professor Legay wijst als specialist in cyberveiligheid op de kwaliteit van het uitgevoerde werk en
het respect voor de privacy die de app garandeert.
Om de lancering van de app te omkaderen werd een speciaal team van een tiental medewerkers
opgericht om hulp te bieden bij specifieke vragen in verband met de app.

6.

Varia

Mevrouw Pottiez wijst op het OCC dat op maandag 21 september plaatsvindt ter voorbereiding van
de NVR die zou moeten plaatsvinden op woensdag 23 september - datum te bevestigen. Er wordt
gevraagd ervoor te zorgen dat de nota van de RMG over de quarantaine tijdig wordt bezorgd.
De heer Winnen signaleert een punt dat werd aangehaald door de virologen over artikel 12 voor
evenementen - de adviesaanvraag voor afwijking. Er wordt gevraagd mee te werken aan een
harmonisering van de richtlijnen. Er zijn heel veel aanvragen voor uitzonderingen.
Er wordt voorgesteld dat de virologen een nota voorbereiden. De Kanselarij en de beleidscel De
Block zullen deze kwestie opnemen.
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De heer Winnen wijst ook nog op het probleem met dat artikel, aangezien viroloog geen beschermd
beroep is.
Minister Beke heeft een vraag over de mogelijkheid van de tenlasteneming van mensen van over
de grens voor testing. In Nederland is er minder testcapaciteit en bepaalde grenszones in België
zouden kunnen helpen. Welke regels gelden er?
BESLISSINGEN
7. De Kanselarij en de Beleidscel De Block zorgen dat er contact wordt opgenomen met de

virologen om hen te vragen een nota voor te bereiden.

7. Communicatie
Geen communicatie.

8. Volgende vergadering
De volgende digitale IMC is gepland op 30 september 2020 van 8.00 tot 10.00 uur.
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