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1. Beleid inzake COVID-19
1.1. Voorstel van de taskforce over de toekomstperspectieven van de
vaccinatiecampagne 2022/2023
CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
1. De leden van de IMC stemmen in met het voorstel van de taskforce;
2. Het is belangrijk om vandaag pedagogisch te communiceren over de beslissingen
die in dit verband worden genomen; er moet worden benadrukt dat wij er continu
naar streven om de evolutie van de situatie zo dicht mogelijk op te volgen en dat
wij ons indien nodig zullen aanpassen;
3. Deze verschillende elementen waaronder de verschillende genoemde scenario's
zullen tijdens de persconferentie van de taskforce op zaterdag 12 maart worden
toegelicht.

1.2. Vervolg Overlegcomité van 4 maart 2022
1.2.1. Strategie voor het beheer van COVID-19 op middellange termijn
(deel 3: Coördinatie van de crisis in de komende maanden en start
van de transformatiepaden): presentatie en bespreking met het oog
op een beleidsoriëntatie voor de IKW Health Emergencies
Preparedness
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CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
4. De leden van de IMC stemmen in met de hoofdlijnen van het voorstel van het
commissariaat; de werkgroep 'Health Emergencies Preparedness' kan het dossier
dus verder beginnen uit te werken.
5. In deze interfederale context wordt eraan herinnerd dat een evenwicht tussen de
federale overheid en de overheden van essentieel belang is voor de
besluitvorming;
6. De leden van de IMC verklaren zich bereid om de strategische processen aan te
passen indien zich een zeer ernstige situatie zou voordoen.

1.2.2. Vereiste reglementaire initiatieven van de ministers van
Volksgezondheid om de mondmaskerplicht in de zorginstellingen
te waarborgen tot het Overlegcomité van 25 maart 2022: stand van
zaken
CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
7. Na de toelichting van de verschillende reglementaire initiatieven op dit vlak door
alle leden van de IMC wordt de volgende beslissing genomen over het al dan niet
verplicht dragen van een mondmasker:
(gemeenschappelijke sokkel voor alle entiteiten):
- Voor de ziekenhuizen, rustoorden, kinesitherapeuten, ambulante
praktijken van specialisten, apotheken: mondmaskerplicht voor de
zorgverleners, patiënten en bezoekers; uitzondering voor de logopedisten
- Voor de welzijnssector en de psychologische bijstand: geen
mondmaskerplicht;
In de sector van personen met een handicap:
- Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Federatie Wallonië-Brussel,
het Waals Gewest: geen verplichting;
- Voor Vlaanderen: binnen de algemene lijnen van de Kaderrichtlijn zijn
uitzonderingen toegestaan op basis van een risicoanalyse.
8. De beleidsinstrumenten voor de uitvoering verschillen van gemeenschap tot
gemeenschap; in het kader van de federale overheid zullen deze beslissingen
worden ondersteund via een brief aan alle ziekenhuizen (HTSC) en een brief aan alle
zorgverleners (FOD Volksgezondheid).
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1.3. Testing, tracing, quarantaine
1.3.1. Advies van de RMG “Testing, isolatie en quarantaine”: een
(middel)lange termijn strategie": bespreking en goedkeuring
CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
9. Voor de test-, isolatie- en quarantainestrategie nemen de leden van de IMC nota
van de overgang naar niveau 2 (lage virulentie);
10. In dit kader is men het erover eens dat een HRC binnen het huishouden niet in
quarantaine moet blijven; de HRC wordt aangeraden om buiten een mondmasker
te dragen en, indien dit niet mogelijk is, om een zelftest af te nemen;
11. De scripts zullen tegen 17 maart worden aangepast;
12. Er wordt gevraagd dat de heer Van Laethem en de heer Van Gucht deze beslissing
tijdens de komende persconferentie duidelijk toelichten;
13. Na de paasvakantie zal worden nagegaan of niveau 2 van de teststrategie moet
worden aangehouden;
14. Er moet voor worden gezorgd dat de testcentra operationeel kunnen blijven;
15. De RMG en Sciensano zullen bekijken of het nodig is om over een maand
symptomatische personen systematisch te blijven testen, dan wel of het beter is
om zich te baseren op de klinische evaluatie van de arts.

1.3.2. Voorstel van het IFC over testing en tracing "Future of testing and
tracing": bespreking en goedkeuring
CONCLUSIES EN BESLISSINGEN
16. De leden van de IMC keuren de 6 punten in het punt 'Voorstel van beslissing' van
de nota van het IFC goed.

2. Varia
Geen varia.
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3. Communicatie
CONCLUSIE EN BESLISSING
17.Een ontwerpmededeling die reeds aan de leden is bezorgd, zal zo snel mogelijk ter
goedkeuring worden aangepast.

4. Volgende vergadering
23 maart (hybride vergadering)
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