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Uitgenodigd 

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

Tracing 
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o Dirk Ramaekers, Voorzitter van de taskforce 

Vaccinatie  
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taskforce Vaccinatie 

 

Coronacommissariaat van de regering 
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1. Beleid inzake COVID-19 
1.1. Epidemiologische situatie inzake COVID-19 

 
CONCLUSIES EN BESLISSINGEN 

1. De IMC-leden nemen akte van de situatie. De situatie stabiliseert zich, het virus 

blijft echter op grote schaal circuleren en de druk op de ziekenhuizen blijft reëel. 

 
 
1.2. Advies GEMS « Swot analysis of the actual defense lines and overall 
pandemic preparedness”: presentatie en Q&A  
 

CONCLUSIES EN BESLISSINGEN 

2. Aangezien enkele leden zich afvragen wat er in het buitenland gebeurt, qua 

organisatie/financiering van het contactonderzoek en regels voor het 

overbrengen van patiënten van hun huis naar het ziekenhuis (naargelang het 

aantal bedden op intensieve zorg), wordt er beslist Dirk Ramaekers te vragen 

de SWOT-analyse te verfijnen en te zorgen dat er antwoorden kunnen worden 

gegeven op de door dr. Vlieghe gestelde vragen. Dit zal in samenwerking met 

de deelstaten gebeuren. Het is de bedoeling dat het Overlegcomité kennis kan 

nemen van de resultaten van deze verfijning. 

3. Naast de evaluatie van de contacttracing, moet het contactonderzoek worden 

geëvalueerd. Hoe kunnen we dit organiseren op optimaal kostenefficiënte 

wijze? In dit verband kan een beroep worden gedaan op de expertise van 

UZO(?). 

4. Het opnamebeleid bij intensivecareafdelingen wordt naast het ethische aspect 

(verschillende aanpak naargelang het land) ook beïnvloed door de cultuur van 

het land en de organisatie van de zorg in haar geheel. Aan Pedro Facon, dr. 

Vlieghe, Dirk Ramaekers wordt gevraagd om (met de medewerking van externe 

organen - Sciensano /KCE ...) een onderzoek te voeren naar wat er op 

internationaal niveau gebeurt. 
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1.3.  Wetenschappelijk advies over de beheerstrategie en 
beleidsvoorbereiding in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis 

 
CONCLUSIES EN BESLISSINGEN 

5. De IMC-leden keuren het dossier goed. 

 
1.4.  Vaccinatie 
1.4.1.  Stand van zaken uitvoering beslissing over de campagne voor 
vrijgave van de Novavaxvaccins 

 
CONCLUSIES EN BESLISSINGEN 

6. De IMC-leden keuren de donatie/vrijgave van 450.000 dosissen Novavax goed; 

7. Het is noodzakelijk dat er een publieke verklaring komt naar landen met een 

lage vaccinatiegraad, zodat zij de voorgestelde donaties aanvaarden; een 

mededeling van de Europese Commissie hierover wordt voorbereid. 

 
1.4.2.  Advies NITAG en taskforce Vaccinatie over de tweede 
boostervaccinatie COVID-19 

 
CONCLUSIES EN BESLISSINGEN 

8. De aanbevelingen van het advies, zoals geformuleerd, zijn niet te vertalen in 

een politieke boodschap. 

9. Aangezien het Waals Gewest het succes van de tweede boostercampagne 

nastreeft, kan het niet afwijken van het advies van de HGR, die de tweede 

vaccinatie momenteel niet aanbeveelt. 

10. Afgezien van de extra last die dit voor hen kan betekenen, lijkt het inzetten van 

de huisartsen niet opportuun, vooral omdat zij geen richtsnoeren hebben op 

grond waarvan zij een standpunt kunnen innemen. 

11. Er wordt beslist de beslissing enkele dagen uit te stellen. 
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1.5. Testing, tracing & quarantaine 
1.5.1. Indicatoren en resultaten binnen het IFC testing & tracing: 
presentatie en Q&A 

 
 

CONCLUSIES EN BESLISSINGEN 

12. De doeleinden van de app zijn correct vastgesteld; aangezien de app alleen 

wordt gebruikt in het kader van COVID-19, is de IMC in dat opzicht wel degelijk 

de bevoegde instantie.  

 
 

1.5.2. Gebruik federaal platform voor COVID-19-testen sinds 1.4.2022 
 
 

CONCLUSIES EN BESLISSINGEN 

13. Dit dossier werd goedgekeurd door de voorbereidende vergadering. Geen 

opmerkingen. 

 
 
2. Varia 
 
Geen varia. 

 

3. Communicatie 
 
Een ontwerpmededeling die reeds aan de leden is bezorgd, zal zo snel mogelijk ter 

goedkeuring worden aangepast.  

 

 

4. Volgende vergadering: te bepalen 
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