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Rekening houdend met de onbeschikbaarheid van Minister Morreale aan het begin van de
vergadering wordt, op voorstel van de Minister, de secretaris van de IMC gemandateerd om de
vergadering voor te zitten. Minister Morreale heeft de vergadering tegen het einde vervoegd en
heeft dus de beslissingen gevalideerd.

1. Globale test-, tracing- en quarantainestrategie COVID-19
1.1. Meest recente cijfers van de stand van de epidemie en de situatie in de
ziekenhuizen: presentatie door Sciensano en de FOD Volksgezondheid
Naar aanleiding van de presentatie worden enkele opmerkingen geformuleerd:
-

-

-

Er wordt op gewezen dat de gisteren door het Overlegcomité genomen maatregelen pas hun
vruchten zullen afwerpen over een tweetal weken. Dan zal de impact op de ziekenhuiscijfers
zichtbaar zijn;
De getoonde modellen zijn heel gevoelig voor de diverse gedragspatronen inzake contacten;
aangezien die laatste sterk zijn toegenomen, moet onmiddellijk een duidelijke boodschap aan
de bevolking worden gebracht die hen vraagt om terug te keren naar de basisregels (hygiëneen afstandsmaatregelen, beperken van contacten, contacten bij voorkeur buiten, … );
men stelt een enorme impact vast van de vaccinatie bij de 12-17-jarigen: er wordt een oproep
gelanceerd om de inspanningen voor vaccinatie bij deze leeftijdscategorie nog te verhogen;
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1.2. Ontwikkeling
van
de
COVID-19-zelfevaluatietool
en
de
arbeidsrechtelijke regeling in afwachting van de testresultaten:
presentatie
De tool en de ondernomen stappen mbt de arbeidsrechtelijke regeling worden ter zitting
voorgesteld. Naar aanleiding van deze presentatie worden enkele vragen/opmerkingen
geformuleerd:

-

In verband met de mogelijkheid om de tool te gebruiken voor HRC of bij het verlaten van de
quarantaine, zal de besluitvorming op dat niveau niet wijzigen door deze tool: de tool kan
mensen helpen die niet werden opgebeld door de callcenters;

-

Voor kwetsbare personen, die mogelijk geen internettoegang hebben, verandert er niets aan
de mogelijkheid om naar een staalafnamecentrum te gaan; men wil enkel vermijden dat er zich
te veel mensen aanbieden bij zulke centra.

-

Deze, niet-verplichte, tool is een aanvulling op wat reeds werd ingevoerd qua toegankelijke
testingtools; hij wordt in de volgende dagen nog getest bij een kleine groep om de
begrijpelijkheid na te gaan;

-

Wat de mogelijkheid betreft van de automatische aflevering van een afwezigheidsattest, werd
een adviesaanvraag ingediend bij de Nationale Arbeidsraad en zijn er besprekingen aan de gang
met de FOD Werkgelegenheid: in geval van een akkoord, zal het attest automatisch kunnen
worden afgeleverd; zo niet, dan kan de tool worden gebruikt zonder die functionaliteit;

-

Aan de werkgevers werd de vraag gesteld om deze mogelijkheid om het attest (met
gewaarborgd loon) af te leveren, tijdelijk te aanvaarden; zelfs als dit systeem hier en daar tot
misbruik zou leiden, is de druk op de huisartsen zodanig groot dat die maatregel welgekomen
zou zijn.

-

Wat de communicatie betreft, leggen het IFC en het Commissariaat samen met een
communicatiebureau de laatste hand aan de fiches bestemd voor het publiek; die informatie
zal overigens aan het secretariaat van de interministeriële conferentie worden bezorgd dat het
op zijn beurt beschikbaar zal kunnen stellen aan de leden van de voorbereidende vergadering.
De selfassessment-tool zal uiterlijk op 3 november worden gelanceerd.

Door Domus Medica werd aangekondigd om te stoppen met het testen van HRC; er vond deze
namiddag een vergadering plaats tussen het kabinet Vandenbroucke en de vertegenwoordigers van
de huisartsen; er zal in geen geval een beleid tegen het terrein worden opgezet.
CONCLUSIE EN BESLISSINGEN
1. Wat de communicatie betreft, leggen het IFC en het Commissariaat samen met een
communicatiebureau de laatste hand aan de fiches bestemd voor het publiek. Die informatie
zal aan het secretariaat van de IMC worden bezorgd dat het op zijn beurt aan de préparatoire
zal bezorgen.
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1.3. Voorstellen voor de wijziging van de globale test-, tracing- en
quarantainestrategie COVID-19, met inbegrip van collectiviteiten voor
kinderen: discussie en goedkeuring
Een discussienota, met concrete voorstellen, werd opgesteld door de préparatoire en wordt
voorgelegd aan de IMC.
Vlaamse Gemeenschap, Onderwijs:
- Herhaalt de problematiek van de moeilijkheden in de eerste lijn, de CLB’s, de positie van Domus
Medica; alles samen creëert dit in de Vlaamse Gemeenschap een enorme druk om de regels
voor de 6-12-jarigen te versoepelen;
- Anderzijds valt het niet te ontkennen dat de besmettingscijfers een vlucht nemen; als er in dat
verband versoepeling komt, moet die gepaard gaan met aanvullende maatregelen gericht op
de beheersing van de viruscirculatie: in dat kader en ondanks de eerste terughoudende
contacten, wordt er voorgesteld om een mondmaskerplicht op te leggen in het vijfde en het
zesde leerjaar van het lager onderwijs in Vlaanderen, in combinatie met een aanpassing van de
strategie, i.c. het niet meer testen van asymptomatische -12 jarige hoogrisicocontacten in de
klas.
- Wat de 'emergency break' betreft, is minister Weyts bereid om het advies van de RMG daarover
in te voeren (vanaf vier besmette kinderen moet de klas in quarantaine).
Federatie Wallonië-Brussel, Onderwijs:
- De cijfers uit de presentatie tonen aan dat het vandaag in de vierde golf niet opportuun is om
de strategie aan te passen. De FWB zet de contacttracing van de hoogrisicocontacten in
schoolcollectiviteiten verder.
- De Federatie Wallonië-Brussel is erkentelijk dat de IMC de problematiek inzake de aangetoonde
geestelijke gezondheidsrisico's bij jongeren en de toenemende schooluitval heeft gehoord en
erkend. De activiteiten in functie van een paradigmawijziging moeten zich op middellange
termijn verderzetten.
- Naast dat zij voorstander is om de globale strategie op middellange termijn in overweging te
nemen, wordt gewezen op de genomen maatregelen in het domein van de ventilatie en de
versterking van het aspect van de communicatie;
- In tegenstelling tot Vlaanderen heeft Wallonië nooit de mondmaskerplicht opgelegd aan 1011-jarigen; hiervoor is geen draagvlak bij beleidsmakers en de mensen op het terrein;
- De problematiek van de mondmaskerplicht was geen agendapunt; dus kan men hierover
vandaag geen beslissing nemen.
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Federatie Wallonië-Brussel, Gezondheid:
- De Federatie Wallonië-Brussel is erkentelijk dat de IMC de globale problematiek bij de 6-12jarigen in aanmerking neemt (cfr. hoger aangehaalde problematiek);
- De rendez-vousclausule zoals die werd geformuleerd in de nota en goedgekeurd in de
préparatoire is een goede formule;
- Wat betreft het dragen van het mondmasker door 11-12-jarige kinderen, wordt erop gewezen
dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat het nut van het dragen van een masker door
kinderen van die leeftijd aantoont. Men moet ook rekening houden met andere paramaters,
zoals het correct gebruik van mondmaskers gedurende de hele dag, wat moeilijk is, of andere
moeilijkheden (hoofdpijn, leermoeilijkheden, en zo meer).
- Er wordt herinnerd aan een brief die binnenkort zal worden verstuurd aan de 12-17-jarige
Waalse jongeren om hen aan te moedigen zich te laten vaccineren;
- De PSE-diensten hebben te kampen met dezelfde problematiek als de CLB's in Vlaanderen; er
werd een samenwerking tussen de PSE's en de callcenters ingevoerd om de druk op de PSE's te
trachten te verlichten;
Vlaamse Gemeenschap, Gezondheid:
- De problematiek moet in zijn geheel worden aangepakt;
- Het voorstel van de collega van Onderwijs over de mondmaskerplicht is een moeilijke, grote
stap, en het is een maatregel die niet gemakkelijk aanvaard zal worden; de cijfers in Vlaanderen,
op het vlak van mortaliteit, vaccinatiegraad (85% bij de jongeren), zijn goed.
Federale overheid:
- We moeten voorzichtig blijven met eventuele aanpassingen van de teststrategie; zoals
aangegeven, moeten er aanvullende maatregelen worden genomen om de viruscirculatie te
beheersen
- Er is een indruk van status quo bij de Franstalige collega's, zelfs al werd er gewag gemaakt van
acties ter versterking van concrete maatregelen; er wordt gevraagd de mondmaskerdracht ook
bij min12jarigen te overwegen.
Sciensano:
- Gezien de cijfers wordt ervoor gepleit om niets te wijzigen aan de huidige strategie;
- De mondmaskerplicht voor 10-11-jarigen zou slechts een gedeeltelijke oplossing bieden; er
wordt voorgesteld om het RAG-advies over het dragen van een masker up te daten;
Commissariaat:
- De cijfers uit de presentatie tonen aan dat de situatie in Wallonië zorgwekkender is dan in
Vlaanderen;
- Er werd ongetwijfeld te weinig aandacht besteed aan hoe de CLB's en de eerste lijn de zaken
beleefden: we moeten hier vooruitgang boeken;
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-

-

het voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs i.v.m. de mondmaskerplicht voor 10-11jarigen, gelinkt aan de bijbehorende inspanningen die moeten worden gedaan (communicatie
met de ouders, in de scholen, ventilatie, enz.), lijkt gezien de huidige context, een werkbaar
compromis In het kader van een compromis is de grote politieke weerstand tegen de
mondmaskerplicht bij 10-11-jarige kinderen dan ook moeilijk te begrijpen. Een bijkomende
reflectie dringt zich op.
Alles moet in het werk worden gesteld om meer 12-17-jarigen te overtuigen zich te laten
vaccineren.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
- Er wordt onderlijnd dat verschillende regels in het Nederlandstalig dan in het Franstalig
onderwijs in het Brussels Gewest zeer moeilijk is.
- De inspanningen om de vaccinatiegraad op te krikken worden voortgezet;
- Aangezien er geen daling van de besmettingen wordt verwacht in de komende dagen/weken,
wordt ervoor gepleit om tot na de kerstvakantie niets te wijzigen aan de strategie.
Vlaamse Gemeenschap, Onderwijs:
- De minister herhaalt dat de druk op de CLB's en de eerste lijn te groot is om niets extra's te
doen;
- Hij heeft alle respect voor de realiteit in het Franstalige landsgedeelte;
- In dat verband, verklaart hij dat hij vandaag in Vlaanderen aan de sector zal aankondigen dat
er maatregelen i.v.m. de mondmaskerplicht voor 10-11-jarige jongeren op stapel staan, evenals
de aanpassing van de emergency break procedure, en dit gepaard gaande met het stoppen van
testen van asymptomatische hoogrisicocontacten in de klas.
Federale overheid:
- Herinnert aan de nota waarin een aantal maatregelen werden besproken (emergency break,
belang van communicatie naar de ouders, ventilatie, ...). Het is belangrijk om zulke
multidimensionale strategie uit te werken. Rekening houdend met de enorme druk, wordt
voorgesteld dat die strategie binnen de 48 uur op de agenda van een IMC wordt geplaatst.
Sciensano stelt voor om een literatuuronderzoek uit te voeren over de doeltreffendheid van
mondmaskers bij kinderen. Na dat literatuuronderzoek kan aan het RAG worden gevraagd om een
nieuwe aanbeveling te formuleren, aangezien de laatste aanbeveling dateert van januari 2021.
Naast een mogelijke update van de mondmaskerproblematiek door het RAG en de door iedereen
gedeelde bezorgdheid om het dossier in zijn geheel aan te pakken (cfr. ventilatie, communicatie
met de ouders, school, enz.) en dat er op communicatiegebied door iedereen een duidelijke lijn zou
moeten worden gevolgd, is een IMC binnen de 48 uur verdedigbaar; bovendien evolueert alles erg
snel op het terrein, en het biedt de gelegenheid om een beter zicht te krijgen op welke bijkomende
maatregelen elke entiteit gaat nemen en om na te denken over nog te nemen maatregelen in de
toekomst.
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CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
2.Er wordt een IMC gepland op zaterdag 30 oktober om 9u met de volgende agenda:
Deel 1: 9.00-9.30 uur
Advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie over de vaccinatie met een
derde dosis tegen COVID-19 voor zorgverleners en de bevolking in het algemeen: presentatie,
discussie, goedkeuring.
Deel 2: 9.30-11.00 uur
Voorstellen voor de wijziging van de globale test-, tracing- en quarantainestrategie COVID-19,
met inbegrip van collectiviteiten voor kinderen: vervolg van de discussie van 27/10. Deze
discussie zal plaatsvinden op basis van de documenten van de IMC van 27/10, aangevuld met de
literatuurstudie over mondmaskers van Sciensano en, indien mogelijk, informatie van het
Interfederaal Comité Testing & Tracing over de testcapaciteit, verwerkingstijd laboanalyses, enz.

2. Varia
2.1.

Advies van de Hoge Gezondheidsraad over de vaccinatie met een
derde dosis voor zorgverleners en de bevolking in het algemeen:
stand van zaken

De adviezen van de HGR en de taskforce zullen eerstdaags beschikbaar zijn voor discussie en
validering door de IMC. Dit dossier zal dus ook op de IMC van zaterdag 30/10 worden gebracht.

3. Communicatie.
Geen communicatie

4. Volgende vergadering
30 oktober 2021 om 9.00 uur
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