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Directoraat-generaal Gezondheidszorg 
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1. Beleid inzake COVID-19 
 

1.1. Advies van de HGR en van de taskforce Vaccinatie betreffende de 
vaccinatie van 0,5-5-jarigen: goedkeuring 

 

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

1. Het advies wordt goedgekeurd. 

 
1.2. Advies van de HGR en van de taskforce Vaccinatie betreffende de 

herhalingsvaccinatie van 6-12-jarigen: goedkeuring 
 

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

2. Het advies wordt goedgekeurd. 

 

1.3. Opportuniteit van een winterbooster voor mensen ouder dan 80 jaar 
en immuungecompromitteerden die meer dan 3 maanden geleden 
een booster kregen: informatie en goedkeuring 

 

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

3. De IMC is het eens met het standpunt van de taskforce: er is geen wetenschappelijk bewijs 

voor een winterbooster voor mensen ouder dan 80 jaar en immuungecompromitteerden 

die meer dan 3 maanden geleden een booster kregen. De IMC bevestigt hiermee haar 

eerder genomen beslissing: niets belet deze mensen om op vrijwillige individuele basis een 

boosterprik te halen. 

4. Op de IMC van 7 december 2022 zal een stand van zaken worden gepresenteerd van de 

vaccinleveringen en -voorraden in België én Europa. Gezien de vertraging van de 

pandemie, wordt deze problematiek ook reeds op Europees niveau besproken.  

 

1.4. Boostervaccinatiecampagne – round-up & lessons learned: 
presentatie & debat 

 

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

5. De leden van het IMC vragen dat de werkgroep onder leiding van het FAGG dringend van 

start gaat om een oplossing te vinden voor het probleem van de levering van vaccins aan 

de eerste lijn, zowel logistiek als qua regelgeving. Dit probleem moet apart worden gezien 

van de financiële kwesties die nog binnen het Overlegcomité moeten worden besproken. 
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1.5. Uitbreiding van de doeleinden van het samenwerkingsakkoord van 
12 maart 2021 om de vaccinatiegraad van de bevolking en 
bevolkingssegmenten te kunnen berekenen: bespreking 

 
CONCLUSIES EN BESLISSINGEN 

6. Het doel van de uitbreiding van de doeleinden van het samenwerkingsakkoord van 12 

maart 2021 om de vaccinatiegraad van de bevolking en bevolkingssegmenten te kunnen 

berekenen, zoals geformuleerd in het voorstel, moet juridisch worden uitgeklaard en 

gepreciseerd. Het gaat om de specificering van de nagestreefde doelen en de toegevoegde 

waarde van deze uitbreiding.  

7. De juridische werkgroep heeft het mandaat om het document te herwerken, met als doel 

dit punt opnieuw op de agenda van de IMC te plaatsen over twee maanden. Daarnaast 

moet ook de problematiek van de terugwerkende kracht op het vlak van de 

rechtszekerheid worden opgelost. 

8. Gezien de uiteenlopende standpunten van de deelstaten zou een asymmetrische aanpak, 

wat betreft het kruisen van gegevens, tot de mogelijkheden behoren. Iedereen werkt 

niettemin mee om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen.  

9. De IMC verleent haar goedkeuring aan de twee andere doelstellingen die in het 

ontwerpakkoord zijn opgenomen; deze moeten in dit verband snel in een 

samenwerkingsakkoord worden geregeld. 

 

2. Epidemiologische situatie en politieke beslissingen inzake de 
apenpokken: presentatie 

 

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

10. De leden van de IMC nemen kennis van de stand van zaken. 

 

3. Communicatie  
 

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

11. Een voorstel voor een bedanking van de vrijwilligers in de vaccinatiecentra is klaar en zal 
worden gepubliceerd zodra het is goedgekeurd. 

 

4. Varia 
 

CONCLUSIE EN BESLISSINGEN 

12. Wat betreft de herinnering van minister Vandenbroucke m.b.t. het initiatief om door de 

OESO een onafhankelijke evaluatie te laten uitvoeren van de Belgische aanpak van de 

pandemie, wordt binnenkort een informele vergadering van de ministers georganiseerd.  

 

5. Volgende vergadering: 7 december 2022 


