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hoofdstuk 1

ALGEMENE
ORGANISATIE

1.1. ORGANISATIE OP BELGISCH NIVEAU BUITEN DE
CRISISPERIODE
De wetenschappelijke kennis verandert, net als de internationale context en de
bestrijdingsmiddelen. Het is dan ook noodzakelijk om over een structuur te beschikken
die moet instaan voor het up to date houden en het operationeel houden van dit plan
in de tijd.
Daartoe zijn drie onderdelen onontbeerlijk: een beslissingsstructuur, hier «Stuurgroep
Influenza» (SI) genoemd, een structuur met als naam «Interministerieel
Coördinatiecomité influenza» (ICCI) die instaat voor de dagelijkse opvolging van de
bijwerking van het plan, het jaarlijks organiseren van oefeningen, de organisatie en de
begeleiding van externe audits door het ECDC, en een wetenschappelijk comité
Influenza (WCI) dat zowel de epidemiologische als de wetenschappelijke situatie moet
volgen.
Deze organisatiestructuur
23 juni 2006.
1.1.1.

werd

door

de

federale

regering

goedgekeurd

op

DE STUURGROEP INFLUENZA (SI)

De
stuurgroep Influenza vormt de
beslissingsstructuur
en bestaat
uit
vertegenwoordigers van de politieke overheden die in de eerste plaats betrokken zijn
bij de problematiek. Zij worden nominatief aangeduid door hun respectievelijke
Minister (tevens wordt een vervanger bij naam aangeduid). De SI rapporteert aan de
Minister die bevoegd is voor de volksgezondheid die op zijn beurt verslag uitbrengt bij
de «Interministeriële Conferentie Volksgezondheid».
De opdrachten van dit comité zijn:






toezien op de goede werking van de voorbereidings- en reactiestructuur
ICCI en op de voortgang van de werkzaamheden,
de voorstellen met betrekking tot de opdrachten van het ICCI valideren,
de planning voor grieppandemie opzetten en de geregelde opvolging
ervan garanderen (zowel op het niveau van de coördinatie in federale
fase als in elke betrokken dienst op alle bevoegheidsniveaus),
de budgettaire gevolgen en voorstellen coördineren.
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1.1.2.

HET INTERMINISTERIEEL COÖRDINATIECOMITÉ INFLUENZA (ICCI)

Vanwege de verscheidenheid van de institutionele partners die moeten bijdragen aan
de goede werking van het influenzaplan wordt een coördinatiestructuur voorgesteld
met de belangrijkste partners die moeten instaan voor de coherentie van de
werkzaamheden op de verschillende erbij betrokken operationele niveaus. Er wordt
daartoe aan de Gemeenschappen en de Gewesten gevraagd vertegenwoordigers aan
te duiden voor de verschillende functies die met hun bevoegdheden (i.v.m.
gezondheidszorg of algemeen) overeenstemmen.
Deze structuur wordt ondersteund door een groep van ambtenaren van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en kan een beroep
doen op de departementale crisiscellen die zijn opgericht in overeenstemming met
artikel 5 van de bijlage bij het Koninklijk besluit van 31 januari 2003 tot vaststelling
van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie of een
beheer op nationaal niveau vereisen.
Het ICCI zal instaan voor de coördinatie en het dagelijks beheer van de
pandemievoorbereiding.
Ermee
rekening
houdend
dat
het
in
wezen
volksgezondheidsprobleem betreft, wordt voorgesteld dat dit comité werkzaam is
binnen de crisiscel van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu en beheerd wordt door diezelfde FOD.
De samenstelling van het ICCI is vastgesteld.
Om de efficiëntie te garanderen van de reactie op een eventuele pandemie, is het van
het grootste belang dat wordt voorzien in:















een voortgangsbewaking van de voorbereidende activiteiten van de
departementale crisiscellen (hiervoor staat het CGCCR in),
de voortdurende training van de partners die nodig zijn om met een
pandemie om te gaan, door het uitvoeren van oefeningen die erop gericht zijn
zowel de operationaliteit van het plan in zijn geheel te meten, als het vermogen
van de verschillende betrokkenen om hun rol op te nemen,
het instandhouden van de databanken van de verschillende
noodzakelijke contacten,
de voorbereiding van de specifieke werkingsbudgetten die aan de
verschillende voogdijoverheden zullen worden doorgegeven,
het opzetten van een communicatieplan om het publiek te informeren
over het verloop van de gebeurtenissen,
het opzetten van de lange termijn communicatie zoals beschreven in het
communicatieplan en goedgekeurd door de partners,
de instandhouding van de kennis van beroepsmensen en publiek met
betrekking tot het bij problemen aan te nemen gedrag,
een verspreiding van het operationele plan bij de partners (publiek,
bedrijven),
een externe audit door het ECDC die op geregelde basis wordt
uitgevoerd (2 jaar) en tot doel heeft de globale coherentie van het plan op
nationaal en internationaal niveau te verzekeren,
de internationale coördinatie ter bevordering van een meer
gecoördineerde aanpak op zowel Europees als internationaal niveau,
de vertegenwoordiging van België op de internationale vergaderingen,
alle andere taken die nodig zijn om het plan operationeel te houden.
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1.1.3.

HET WETENSCHAPPELIJK COMITÉ INFLUENZA (WCI)

Het WCI verleent wetenschappelijke adviezen aan de SI en aan het ICCI. Het werkt
daarvoor samen met de Hoge Gezondheidsraad en met het Wetenschappelijk Comité
van het FAVV.
De samenstelling en de opdrachten zijn dezelfde als die van het bestaande
wetenschappelijk comité dat werd opgericht in aansluiting op de interministeriële
conferentie van 20 oktober 2005.
1.1.4.

SECRETARIAAT

Voor het secretariaat van de drie comités (stuurgroep, coördinatie en
wetenschappelijke ondersteuning) wordt ingestaan door de influenzacel bij het ICM
van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
1.1.5.

ECONOMISCHE EN SOCIALE TASK FORCE INFLUENZA

Voor het formuleren van aanbevelingen inzake de meest efficiënte maatregelen
(kosten/batenverhouding) is het wenselijk een groep op te richten die de sociaaleconomische weerslag van de verschillende mogelijke maatregelen moet inschatten.
Met het oog daarop wordt een Economische en Sociale Task Force Influenza opgericht
met de opdracht om op basis van het operationele plan:





1.1.6.

de sociaal-economische weerslag te onderzoeken van de in het plan
voorgestelde maatregelen, rekening houdend met de gevolgen van de
pandemie zonder deze maatregelen,
alternatieve maatregelen voor te stellen om de sociaal-economische
gevolgen minimaal te houden,
verslag uit te brengen bij de SI zodat die de vereiste maatregelen kan
treffen.
PERMANENTE STRUCTUUR BINNEN ELK FEDERAAL DEPARTEMENT

Elk departement moet een departementale crisiscel oprichten conform artikel 5 van de
bijlage bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van het noodplan voor de
crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal
niveau vereisen van 31 januari 2003.
Een gelijkaardige structuur is wenselijk op het niveau van de Gewesten en de
Gemeenschappen.

1.2. KANTELMOMENT OM OVER TE GAAN NAAR DE
CRISISCONFIGURATIE
Het KB van 31 januari 2003 stelt dat de Minister van Binnenlandse Zaken het
vooralarm of het opstarten van een fase van coördinatie op nationaal niveau uit eigen
beweging of op verzoek van de betrokken Minister, in dit geval de Minister van
Volksgezondheid, kan activeren.
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Onverminderd de maatregelen die eigen zijn aan de uitbouw van de crisisstructuren
van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, stemt het
vooralarmstadium van de fase van nationale coördinatie overeen met een
waakzaamheid- en wachtfase (of een stand by-fase) van de leden van de beheers- of
coördinatiecellen, op alle betrokken niveaus, nationaal, provinciaal en lokaal.
De hierna volgende tabel geeft aan welke strategie zal worden gevolgd bij de
overgang naar het vooralarm en het opstarten van de fase van coördinatie op
nationaal niveau. De afkondiging van de nationale coördinatiefase gebeurt door de
Minister van Binnenlandse Zaken.

WGO

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

België
Geen gevallen in de
Europese Unie
Gevallen in de
Europese Unie maar
niet in België of
aangrenzende
gebieden
Vermoedelijk of
waarschijnlijk humaan
geval in België of
aangrenzende
gebieden
Bevestigd humaan
geval in België of
aangrenzende
gebieden
Uitbraak pandemische
griep

Waakzaamheid Waakzaamheid

Vooralarm

Fase van
nationale
coördinatie

Waakzaamheid Vooralarm

Fase van
nationale
coördinatie

Fase van
nationale
coördinatie

Waakzaamheid Vooralarm

Fase van
nationale
coördinatie

Fase van
nationale
coördinatie

Vooralarm

Fase van
nationale
coördinatie

Fase van
nationale
coördinatie

Fase van
nationale
coördinatie

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Fase van
nationale
coördinatie

Fase van
nationale
coördinatie

1.3. ORGANISATIE OP BELGISCH NIVEAU TIJDENS DE
CRISISPERIODE
1.3.1.

CENTRALE COÖRDINATIE

1.3.1.1. Beheerscel
De beheerscel neemt elke nuttige maatregel die vereist wordt door de ernst van de
situatie en stuurt op die manier het crisisbeheer aan.
Het voorzitterschap van de beheerscel wordt waargenomen door de Minister van
Binnenlandse Zaken hierin bijgestaan door en in nauw overleg met de Minister van
Volksgezondheid. De voorzitter legt de wijze van werking van de beheerscel vast.
1.3.1.2. Evaluatiecel
De evaluatiecel is verantwoordelijk voor de operationele aspecten van de crisis en
voor de opvolging van de evolutie van de crisis en analyse van de situatie. Deze cel
brengt verslag uit bij de beheerscel, bereidt de beslissingen voor en zorgt ervoor dat
de door de beheerscel genomen beslissingen worden uitgevoerd.
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Het voorzitterschap van de evaluatiecel wordt waargenomen door de directeurgeneraal van de FOD VVVL die de directie Crisisbeheer onder zijn bevoegdheid heeft.
Hij wordt bijgestaan door een vice-voorzitter. De voorzitter legt de werking van de
evaluatiecel vast.
1.3.1.3. Informatiecel
De informatiecel is verantwoordelijk voor het communiceren van de door de
beheerscel genomen beslissingen aan de bevolking. Ze onderneemt hiertoe al de
nodige stappen. Ze is eveneens verantwoordelijk voor de aansturing van het influenza
callcenter en voor de regelmatige actualisering van de influenza website.
Het voorzitterschap
van de
evaluatiecel
wordt waargenomen door
de
communicatieverantwoordelijke van de Minister van Volksgezondheid. De voorzitter
legt de werking van de informatiecel vast.
1.3.1.4. EcoSoc-cel
De beheerscel kan beslissen over de gepastheid om een specifieke cel, EcoSoc, belast
met de evaluatie van de sociaal-economische gevolgen van de crisissituatie samen te
brengen. Deze cel zal moeten instaan voor de analyse van de gevolgen van de
verschillende maatregelen die door de beheercel werden genomen en voor elk nuttig
voorstel dienaangaande. De Task Force Influenza, opgericht buiten crisisperiode, zal
tijdens de crisisperiode deel uitmaken van deze EcoSoc-cel, die kan aangevuld worden
met andere personen afhankelijk van de noodzaak.
De Task Force Influenza zal een externe evaluatie maken van de sociaal-economische
impact van de crisis, en houdt daarbij rekening met de verschillende maatregelen
waartoe de beheerscel heeft besloten. De Task Force Influenza bezorgt geregeld een
overzicht van zijn analyses en projecties aan de beheerscel en aan de evaluatiecel.
1.3.1.5. Informatiedoorstroom en secretariaat
De doorstroom van informatie en communicatie tussen de verschillende cellen
onderling wordt verzekerd door de vertegenwoordigers van de CGCCR. Er worden in
de verschillende cellen logboeken bijgehouden door een aangestelde die het
secretariaatswerk op zich neemt.
1.3.2.

DEPARTEMENTALE CRISISCELLEN

De verschillende departementale crisiscellen worden, zoals in de wetgeving bepaald,
belast met het uitvoeren van de op hun competentiegebied betrekking hebbende
taken waartoe door de beheerscel is besloten.
Beslissingen van de beheerscel die acties vereisen op het niveau van de federale
departementen of van alle Gemeenschappen en Gewesten worden voor
tenuitvoerlegging aan die instanties medegedeeld door de evaluatiecel.
1.3.3.

PROVINCIALE EN LOKALE COÖRDINATIE

Beslissingen van de beheerscel die acties vereisen op lokaal niveau worden door de
evaluatiecel medegedeeld aan de provinciale crisiscentra (conform hetgeen bepaald is
in het KB van 31 januari 2003).
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1.4. INTERNATIONAAL KADER
De Belgische regering heeft aangestipt dat elk ministerieel departement al naargelang
van de bevoegdheden die eraan zijn toegekend, verantwoordelijk is ten aanzien van
de betreffende internationale instellingen en dat het Belgisch standpunt over het
Europese en internationale beleid tot stand komt via de coördinatie-instrumenten van
de FOD Buitenlandse Zaken.
Elk departement moet overigens de in zijn
respectievelijke gebieden voorhanden zijnde informatie en vastgelegde voorschriften
doorgeven via de bestaande communicatiekanalen. Er is niettemin een coördinatie
vereist. Het internationale raamdocument geeft een visuele voorstelling van de
belangrijke internationale instanties die bij de pandemie betrokken zijn.
Wat de menselijke gezondheid betreft, is de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) de
bevoorrechte partner van België overeenkomstig de International Health Regulations.
Met betrekking tot de volksgezondheid gebeurt de overdracht van informatie aan de
WGO door toedoen van een nationaal focal point dat moet zorgen voor een
operationele link tussen het land en de WGO op het stuk van de International Health
Regulations. Dat punt moet 24 uur per dag beschikbaar zijn voor communicatie met
de WHO IHR Contact Points. Het Belgische focal point voor deze materie is het ICM
(Incident en Crisis Management) van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu.

1.5. EUROPESE COÖRDINATIE
Om alle mogelijke situaties bij een pandemie van vogelgriep aan te kunnen, lijkt
samenwerking op zowel Europees als internationaal vlak absoluut noodzakelijk om een
eventuele wereldwijde crisis te bestrijden en onder controle te krijgen. In die optiek
werd dan ook binnen de Europese Unie een gemeenschappelijk standpunt ingenomen.
Zoals vermeld in de nota’s aan de Ministerraad van 2 december 2005 en van 23 juni
2006 is de Belgische regering voorstander van een coördinatie en harmonisatie van de
maatregelen bij een crisis met betrekking tot de volksgezondheid en van de
totstandbrenging van een solidariteitsmechanisme tussen de lidstaten. De Belgische
regering zal dit standpunt actief blijven verdedigen tijdens de besprekingen op
Europees niveau. België stelt daarnaast een Europese coördinatiestructuur voor die tot
doel zou hebben de bevoegdheden onder de verschillende bestaande organen te
verdelen :
Structuur
Raad

Betreffende raden zowel op
het vlak van gezondheid als
van veiligheid

Raad +
Commissie

HSC (administraties
lidstaten + Commissie)

Commissie

ECDC + DG SANCO

Bevoegdheden
Coördinatie van door de lidstaten getroffen
maatregelen, met name verkeer van personen,
consulaire maatregelen en economische
maatregelen
Planning en coördinatie van specifieke
maatregelen betreffend volksgezondheid
Coördinatie epidemiologische bewaking,
communicatie over risico’s, uitwisseling van
informatie en coördinatie van maatregelen
(EWRS)

De uitwisseling van informatie over getroffen maatregelen en de kennisgevingen
geschieden volgens het « Early Warning and Response System » (EWRS). Het
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document over de Europese coördinatie geeft een schematisch overzicht van de
voorgestelde structuur (algemene EWRS procedure en FOD). Het Belgische focal point
voor deze materie is het ICM (Incident en Crisis Management) van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
De coördinatie van de maatregelen op Europees niveau moet worden voorbereid in het
« Health Security Committee » en worden gevalideerd door de Raad van de Ministers
van Volksgezondheid.
De Belgische regering raadt ook aan te streven naar bilaterale akkoorden die
ongetwijfeld tot een betere samenwerking tussen de lidstaten zullen leiden. Er worden
met het oog daarop thans besprekingen gevoerd met de buurlanden van België
(Nederland, Duitsland, Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk). De uitwisseling van
informatie betreffende de vraag om bijstand op vlak van civiele bescherming en de
bijhorende antwoorden worden georganiseerd via het « Monitoring and Information
Centre » (MIC) van de Europese Unie. Het CGCCR is in dit mechanisme het Belgische
contactpunt.

1.6. BELGEN IN BUITENLAND
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Belgen die binnen de Europese Unie
verblijven en zij die buiten de EU verblijven. Wat betreft militairen in operatie in het
buitenland wordt er evenwel geen onderscheid gemaakt of deze operatie binnen of
buiten de EU plaatsgrijpt en wordt er rekening gehouden met de specifieke
levensomstandigheden ter plaatse.
1.6.1.

VOOR BELGISCHE BURGERS DIE BINNEN DE EU VERBLIJVEN (DIE
DAAR AL DAN NIET WONEN)

De strategie steunt op het streven naar een gecoördineerde en eenvormige
benadering. De landen van de Unie worden gevraagd een gelijkaardig standpunt in te
nemen als België met betrekking tot de opvang van buitenlandse onderdanen op hun
grondgebied.
Voor de opvang door het gastland wordt dezelfde strategie toegepast als voor de
eigen onderdanen. Het lijkt dan ook niet zinvol andere maatregelen voor te stellen.
Er wordt thans geen enkel algemeen reisadvies voor de lidstaten van de EU gegeven
op initiatief van België, behalve dan met betrekking tot uitzonderlijke gebeurtenissen.
Bij aanwezigheid van een pandemiecrisis zal België evenwel instaan voor
informatieverstrekking over de epidemiologische toestand en de aanbevelingen van de
WGO en eventueel van de EU doorgeven.
De Belgische staat zal aan DG Sanco vragen welke de eventuele wettelijke
voorschriften zijn die de lidstaten ertoe verplichten op het stuk van de gezondheid in
te staan voor de Europese onderdanen op hun grondgebied.
België zal op de Europese fora (ongeacht wat de aard daarvan is) pleiten voor een
Europese coördinatie dienaangaande en zal alle initiatieven van dezelfde strekking als
het voorgestelde standpunt steunen.
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1.6.2.

VOOR BELGEN DIE BUITEN DE EU VERBLIJVEN (DIE DAAR AL DAN
NIET WONEN)

De Belgische staat voorziet niet in enige opvang of repatriëring. Er wordt de Belgen in
het buitenland dan ook aangeraden een verzekeringspolis af te sluiten die de
gezondheidszorg en eventuele kosten bij repatriëring dekt.
De Belgische staat overweegt geen evacuatiemaatregelen en elkeen (particulier,
zelfstandige, werkgever, instellingen) zal op grond van zijn beoordeling van het
gezondheidssysteem, de beschikbaarheid van geneesmiddelen, het door het gastland
gevoerde gezondheidszorgbeleid, de bepalingen van de verzekeringspolis moeten
uitmaken hoe hij zich zo efficiënt mogelijk kan voorbereiden en organiseren.
In overeenstemming met de richtsnoeren van de WGO zal België de Belgen – vanaf
fase 4 – afraden zich te begeven naar landen waar een mens op mens overdracht is
vastgesteld en de Belgen wier aanwezigheid in het getroffen gebied niet onmisbaar is,
aanraden vrijwillig terug te keren. In fase 5 worden niet absoluut noodzakelijke reizen
afgeraden, ongeacht de bestemming.
België zal bij de vreemde landen van buiten de EU pleiten voor de opvang van de
Belgen door derde landen als daarin nog niet is voorzien en daarbij verwijzen naar het
beleid dat het zelf voert ten aanzien van buitenlanders op het Belgische grondgebied.
1.6.3.

OPVANG
VAN
RIJKSPERSONEEL

IN

HET

BUITENLAND

TEWERKGESTELD

In de mate waarin het standpunt van de regering erin bestaat Belgische onderdanen
buiten de EU aan te raden zich voor te bereiden op een eventuele pandemie, worden
privé-werkgevers verzocht de opvang van hun werknemers te regelen. De regering zal
in haar hoedanigheid van werkgever dezelfde oefening maken.
Voor het rijkspersoneel in het buitenland (buiten de EU) zullen bijzondere
voorschriften worden vastgelegd om een bescherming te garanderen die zo goed
mogelijk overeenstemt met de bescherming die zij in België zouden kunnen krijgen.
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zal met het
oog daarop aan de federale en gefedereerde entiteiten de vereiste therapeutische
doses beschikbaar stellen die in toereikende hoeveelheden uit de nationale voorraad
virusremmers kunnen worden genomen om in de behoeften te voorzien. Daarbij is het
wel zo dat elke overheid de daaraan verbonden kosten voor zijn eigen werknemers
moet dragen.
1.6.4. COMMUNICATIEBELEID
BUITENLAND

TEN

AANZIEN

VAN

BELGEN

IN

HET

Wat de communicatie betreft, verstrekt de FOD Buitenlandse Zaken, in nauwe
samenwerking met de Belgische ICCI, het Europese ECDC en de internationale WGO
instellingen de landgenoten in het buitenland zo correct mogelijke informatie over de
evolutie van de toestand en de eventuele vooruitzichten.
Concreet houdt dat het volgende in:


Zaken,

de publicatie van reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse
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de publicatie van een aantal documenten op de site van de FOD
Buitenlandse Zaken in de rubriek “Alles weten over Influenza” waar iedere
belanghebbende de gewenste informatie kan vinden
over de geldende
voorzorgsmaatregelen, de lijst van thans door het virus getroffen landen,
medische adviezen,
incidentele mededelingen aan Belgen in het buitenland via onze
diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen overal ter wereld, via gepaste
kanalen (website van de FOD BUZA en van de post, e-mail, mededelingen
ophangen in kanselarij).

1.7. BUITENLANDERS IN BELGIË
De maatregelen ter beperking van de gevolgen van een pandemie in België beogen
aan een kant de opvang van patiënten en aan de andere kant het beheersen of
vertragen van een eventuele epidemie die wordt veroorzaakt door een potentieel
pandemisch influenzavirus. Er werd in dat verband een voorraad virusremmers en
persoonlijke beschermingsmiddelen aangelegd en er werd vastgelegd hoe deze
moeten worden gebuikt (hoofdstuk 4 - Case management en hoofdstuk 5 - Logistiek).
De opvang van buitenlanders wordt gerechtvaardigd door het streven naar billijkheid
maar ook door de noodzaak om de Belgische bevolking een efficiënte sanitaire
bescherming te bieden tegen de risico’s die zij eventueel kan lopen bij aanwezigheid
van zieke buitenlanders op het grondgebied die geen opvang zouden kunnen krijgen.
Er is dan ook beslist dat:





België op zijn grondgebied zal instaan voor de opvang van
buitenlanders, ongeacht welk verblijfs- of reisstatuut zij hebben (diplomaat,
internationaal ambtenaar) op dezelfde wijze als voor de eigen burgers,
buitenlanders in België worden onderworpen aan dezelfde maatregelen
als die voor Belgische burgers,
België op EU-niveau een gecoördineerde benadering van deze
problematiek zal verdedigen.

1.8. GRENSPROBLEMATIEK
Er bestaan bilaterale akkoorden met de buurlanden die van toepassing zijn voor het
transport en voor het hospitaliseren van dringende gevallen evenals voor de opvang
van specifieke gevallen (bv. personen met zware brandwonden).
Tijdens een pandemie bestaat er vooral een risico op “medical shopping” als de criteria
voor hospitalisatie en behandeling verschillend zouden zijn van land tot land. Ook
bestaat het risico dat een land medisch personeel zou opeisen dat op zijn grondgebied
woont maar in een aangrenzend land is tewerkgesteld, waardoor het crisisbeheer en
de gezondheidszorg in dat laatste land in het gedrang zou kunnen komen.
Momenteel zijn er hieromtrent gesprekken aan de gang met de buurlanden Nederland,
Duitsland, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg. Deze gesprekken moeten
toelaten om binnen afzienbare tijd tot afspraken te komen die de voornoemde
grensproblemen kunnen beperken.
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hoofdstuk 2

PREVENTIE

2.1. VACCINATIE TEGEN SEIZOENSGRIEP
Jaarlijks definieert de WHO in de loop van de maand februari de samenstelling van het
jaarlijks vaccin dat de drie menselijke griepstammen bevat die het meest
waarschijnlijk zullen circuleren. In België is het vaccin beschikbaar in september en
duurt de verdeling tot de maand november.
De overheid die bevoegd is voor volksgezondheid volgt de aanbevelingen van de Hoge
gezondheidsraad (HGR) die de risicogroepen definieert, namelijk:






alle personen ouder dan 65 jaar,
personen die verzwakt zijn door een chronische aandoening,
kinderen die een langdurig met aspirine behandeld worden,
het verzorgingspersoneel,
personen die beroepshalve het risico lopen om in contact te komen met
het vogelgriepvirus.

Voor de campagnes 2005-2006
risicogroepen aangeduid:





en

2006-2007

werden

volgende

bijkomende

de beroepsfokkers van gevogelte en varkens alsook hun familieleden die
onder hetzelfde dak wonen,
personen die door hun beroep met levend gevogelte en levende varkens
in contact komen,
personen die belast zijn met het toezicht op trekvogels,
personen tussen 50 en 64 jaar, zelfs indien ze niet aan een
risicoaandoening lijden, want er is één kans op drie dat ze ten minste één
complicatierisico vertonen, vooral personen die roken, veel drinken en
zwaarlijvig zijn.

In 2004 was 63.4 % van de 65-plussers gevaccineerd. Van de risicopersonen tussen
15 en 64 jaar was er 26.1 % gevaccineerd. Van de niet-risicopersonen van dezelfde
leeftijdsgroep was er 10.3 % gevaccineerd.
De WHO wil 80 % van de risicopersonen en 30 % van de totale bevolking vaccineren.
Dit objectief is belangrijk omdat de voorbereiding van een pandemisch vaccin nauw
verband houdt met de productiecapaciteiten van het interpandemisch vaccin. België
moet zijn globale dekking dus verhogen en er tegelijk voor zorgen dat 80 % van de
doelgroepen daadwerkelijk het vaccin ontvangt.
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2.2. VACCINATIE TEGEN PNEUMOKOKKEN
Streptococcus pneumoniae (doorgaans pneumokokken genoemd) is de klassieke
bacteriële complicatie van een infectie met influenza, vooral bij bejaarde personen.
Tijdens de interpandemische periode is deze verantwoordelijk voor 2.000 overlijdens
per jaar in België.
Bij volwassenen wordt de vaccinatie tegen pneumokokken door het 23-valent
polysaccharide pneumokokkenvaccin aanbevolen door de Hoge gezondheidsraad. De
risicogroepen zijn ongeveer dezelfde als deze voor influenza, maar er wordt
aanbevolen om de vaccinatie om de 5 à 7 jaar te doen vanaf 60 jaar. In België worden
slechts ± 200.000 dosissen per jaar afgeleverd, wat doet vermoeden dat de
vaccindekking veel te klein is. De vaccinatie tegen pneumokokken zou aangemoedigd
moeten worden door de Gemeenschappen. Ze wordt terugbetaald door het RIZIV.
Ook kinderen, die bij een pandemie risico kunnen lopen, zijn een groot slachtoffer van
deze kiem tijdens de interpandemische periode vermits pneumokokken de eerste
ookzaak van invasieve bacteriëmie is. De Hoge gezondheidsraad beveelt een nieuw
geconjugeerd vaccin aan. Het wordt aanbevolen voor gezonde zuigelingen tot de
leeftijd van 2 jaar en voor risicokinderen tot de leeftijd van 5 jaar. De systematische
vaccinatie van deze groepen kinderen gaat van start in 2007 en terwijl men op korte
termijn een positief effect voor hen mag verwachten, mag men op lange termijn een
onrechtstreeks effect op de volwassenen verwachten door de afname van de dragers,
zoals dat waarschijnlijk al het geval is voor Haemophilus Influenzae.

2.3. HYGIENEMAATREGELEN
2.3.1.

MASKERS

Maskers spelen een belangrijke rol in de preventie van de overdracht van het virus. De
context en de beste manier om ze te gebruiken, worden beschreven in het advies van
het Wetenschappelijk comité.
Er zijn twee maskertypes beschikbaar:




het chirurgisch masker (of verzorgingsmasker) dat wordt gedragen door de patiënt
wanneer hij niet alleen is en door het verzorgingspersoneel in situaties zonder
aërosolvorming. De overheid zal tweeëndertig miljoen maskers ter beschikking
stellen, zowel voor ambulante situaties als voor de gezondheidszorg in instellingen.
het ademhalingsmasker (FFP2) dat wordt gedragen door het verzorgingspersoneel
bij blootstelling aan een microbiële aërosol. Er zullen zes miljoen maskers
beschikbaar zijn, naast deze waarover de instellingen al beschikken. Voorbeelden
van aërosolvormende situaties zijn het nemen van neus- en keeluitstrijkjes voor
diagnose, bronchoalveolaire lavage, ademhalingskinesitherapie.

2.3.2.

HANDSCHOENEN EN HANDHYGIËNE

De handschoenen worden in de instellingen gebruikt volgens de standaardprocedures.
Het werd niet nuttig geacht om een bijkomende voorraad te voorzien omdat ze
gemakkelijk verkrijgbaar zijn en omdat ze niet moeten worden gebruikt in andere
omstandigheden dan deze die de instellingen vandaag voorzien voor het manipuleren
van de patiënten.
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Ze zouden trouwens het nadeel hebben dat ze een vals gevoel van veiligheid geven en
dat men vooral het wassen van de handen zou kunnen vergeten, terwijl dit een
essentiële preventiemaatregel tussen twee zieken blijft.
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hoofdstuk 3

SURVEILLANCE

3.1. PRE-PANDEMISCHE PERIODE: FASE 3, 4 EN 5 VAN
DE WGO
3.1.1.

BENODIGDE INFORMATIE

3.1.1.1. Virusinformatie
Hoe evolueert het genoom van circulerende influenzavirussen zowel in België als in de
rest van de wereld ?
3.1.1.2. Epidemiologische informatie






3.1.2.

Influenza A: kandidaat pandemievirussen
o Opsporen van gevallen en clusters,
o Een gevalsdefinitie die de symptomen en de expositie nodig om besmet te
worden beschrijft moet beschikbaar zijn. Deze definitie moet continu
aangepast worden in functie van de ervaring die men op wereldschaal met
de ziekte heeft,
o Risico factors en beschermende factoren moeten opgevolgd worden.
Seizoensgriep: de trend van het aantal gevallen beschrijven in (plaats) tijd en
persoon
Vaccinatiegraad voor seizoensgriep
Algemene sterfte
Absenteïsme op het werk
SURVEILLANCE SYSTEMEN

3.1.2.1. Virusinformatie


Het Nationaal Influenza Centrum (NIC) dat behoort tot het WIV, is aangeduid en
maakt deel uit van het European Influenza Surveillance Scheme (EISS) en is
wetenschappelijk gevalideerd.



Het laboratorium van het NIC, dat gesitueerd is in de dienst Virologie via het WIV
werkt routinegewijs in een BSL2+ laboratorium maar heeft indien nodig ook BSL3
faciliteiten ter beschikking. Zij gebruiken nested RT-PCR en/of real time PCR voor
typering en subtypering. De identificatie van de verschillende stammen gebeurt
door sequencering. Via een netwerk van peilpraktijken en vanuit drie universitaire
laboratoria worden stalen ingezameld die geanalyseerd en gesubtypeerd worden.
Een deel van deze stalen wordt ook gesequenceerd. Na analyse in het NIC wordt
een representatief aandeel van deze stalen doorgestuurd, volgens een vastgelegde
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procedure, naar het WGO referentielaboratorium. Daar worden alle stalen, zowel
die van seizoensgriep als de influenza A/kandidaat pandemievirus stalen
vergeleken met andere in de wereld circulerende influenzastammen (virologische
surveillance). Bij influenza A/H5N1 stalen worden ook de resultaten bevestigd.


Onderlinge uitwisseling van informatie binnen het EISS netwerk en samenwerking
met het ECDC en de WGO laat ons toe de evolutie van het virus op wereldschaal
op te volgen.

3.1.2.2. Epidemiologische informatie
De dienst epidemiologie van het WIV is verantwoordelijk voor de epidemiologische
surveillance. Zij vertegenwoordigt de interface tussen de gezondheidsinspecties van
de gemeenschappen, verantwoordelijk voor de opvolging en controle van
infectieziekten, en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu.
Een wachtdienst (0479.45.95.49) is permanent beschikbaar, 7 dagen op 7 en 24 uur
op 24. Deze wachtdienst staat, samen met de gezondheidsinspectie van de
gemeenschappen en de dienst ICM van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu, in voor het transport van de stalen naar het NIC en voor
de epidemiologische aspecten van de afhandeling van de procedure in geval van een
vermoeden van Influenza A/H5N1 en andere kandidaat-pandemievirussen.


Influenza A/H5N1 en andere kandidaat-pandemievirussen
o Mogelijk, waarschijnlijk of bevestigd geval
Gevallen van influenza A/H5N1 en andere kandidaat-pandemievirussen kunnen
gedurende de pre-pandemische fases in België ingevoerd worden en moeten door
de behandelende arts snel herkend en correct opgevolgd worden. Alle gevallen
die aan de gevalsdefinitie van een mogelijk, waarschijnlijk of bevestigd geval van
Influenza A /H5N1 of andere kandidaat-pandemievirussen beantwoorden, moeten
opgevolgd worden volgens de betreffende procedure.
o Uitbraak vogelgriep in België
Indien in België vogelgriep zou uitbreken moeten voor personen die in contact
kwamen met de besmettingshaard de gepaste maatregelen getroffen worden
zoals beschreven in de procedure maatregelen na blootsteling in een besmet
bedrijf. De oplijsting van de verschillende personen die blootgesteld werden per
categorie van blootstelling wordt gedaan door de mensen van het
FAVV in samenwerking met de gezondheidsinspecteurs van de gemeenschappen.
De ondersteuning voor de epidemiologische analyse van deze gegevens wordt
gedaan door de afdeling epidemiologie van het WIV.
o Database
De op te volgen gegevens van de gevallen die aan een gevalsdefinitie
beantwoorden en die dus ook voor Influenza A/H5N1 en andere kandidaatpandemievirussen getest worden, worden samen met informatie over hun
contacten in een nationale databasis ingevoerd. Deze databasis, die ontworpen
en beheerd wordt door het WIV, zal worden gebruikt door alle betrokken actoren
en zal operationeel zijn vanaf oktober 2006. De databasis is zo ontworpen dat
eventuele clusters geïdentificeerd kunnen worden.
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o Geografisch Informatie Systeem
Alle gevallen worden vanuit de databasis ook automatisch uitgezet op een kaart
om hun verspreiding In België beter op te kunnen volgen. De gevallen buiten
België worden apart opgevolgd. Dit GIS, dat ontworpen en beheerd wordt door
het WIV, zal operationeel zijn vanaf oktober 2006.
o Wetenschappelijke literatuur
Opvolging van de wetenschappelijke literatuur over Influenza A/H5N1 of andere
kandidaat-pandemievirussen, evenals Epidemic Intelligence over wat er in de
landen getroffen door Influenza A /H5N1 of andere kandidaat-pandemievirussen
gebeurt, moet ons de nodigde informatie verschaffen om de risicofactoren en
beschermende factoren op te kunnen volgen en ook de gevalsdefinitie indien
nodig aan te passen.


Seizoensgriep
o Peilpraktijken
Via de peilpraktijken wordt het percentage van het totaal aantal patiënten dat
voor acute respiratoire aandoeningen en flu-like-illnesses een geneesheer
raadpleegt, uitgezet ten opzichte van een epidemiologische drempelwaarde
berekend voor de betreffende periode. De complete beschrijving van de
methodologie is terug te vinden in het document Epidemiologische surveillance
Influenza - methodiek peilpraktijken influenza en in de projectfiche peilpraktijken.
Dit project wordt door het WIV nog verder uitgewerkt in 2006.Bedoeling is om
het aantal peilpraktijken minstens te verdubbelen.
o Peillaboratoria
Via de peillaboratoria worden het aantal positieve resultaten (snel test, PCR of
cultuur) voor influenza A medegedeeld. Ook andere kiemen die mogelijks ILI of
ARI kunnen veroorzaken worden opgevolgd. Meer informatie is terug te vinden in
het document peillaboratoria en virologische diagnose. Dit project wordt door het
WIV nog verder uitgewerkt in 2006.



Vaccinatiegraad Seizoensgriep
Informatie met betrekking
verschillende kanalen:
o
o



tot

de

vaccinatiegraad

wordt

verzameld

via

De peilpraktijken en de gezondheidsenquête van de dienst epidemiologie van
het WIV,
Gegevens in verband met de verkoop/gebruik van seizoensvaccin worden
ingezameld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu.

Mortaliteit
De algemene sterfte wordt door het WIV continu opgevolgd op basis van de cijfers
van het Rijksregister. Meer informatie hierover is terug te vinden in het document
epidemiologische surveillance Influenza - methodiek continue opvolging van de
mortaliteit in België.



Werk Absenteïsme
De opvolging van het absenteïsme door het WIV zal in de loop van 2006
ontwikkeld worden door de dienst epidemiologie van het WIV. Het WIV werkt
hierover een strategisch document uit tegen 1 oktober 2006.
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3.1.3.

OUTPUT

3.1.3.1. Virusinformatie
De wekelijkse resultaten van de analyses van het NIC zijn beschikbaar via de website
http://www.iph.fgov.be/flu. De complete resultaten worden ter beschikking gesteld via
een jaarlijks rapport.
3.1.3.2. Epidemiologische informatie
De wekelijkse gegevens van de peilpraktijken zijn beschikbaar via de website
http://www.iph.fgov.be/flu. De complete resultaten worden ter beschikking gesteld via
een jaarlijks rapport.
Het invoeren van de gegevens in de databasissen wordt door de afdeling
epidemiologie van het WIV gecoördineerd en geanalyseerd. De rapportage zal
gebeuren via een maandelijks rapport.

3.2. PANDEMISCHE PERIODE: FASE 6 VAN DE WGO
3.2.1.

BENODIGDE INFORMATIE:

3.2.1.1. Virusinformatie
Hoe evolueert het genoom van circulerende influenzavirussen zowel in België als in de
rest van de wereld?
3.2.1.2. Epidemiologische informatie





Influenza
o Er moet een klinische gevalsdefinitie in functie van de symptomen en de
blootstelling beschikbaar zijn. Deze wordt aangeleverd door de WGO,
o Opvolgen van aantal gevallen, absolute cijfers zijn niet nodig maar trends
moeten gekend zijn,
o Aantal gevallen/leeftijd,
o Geografische spreiding van de gevallen,
o Case fatality rate: hoeveelheid overlijdens op het totaal aantal besmette
personen,
o Indien er gevaccineerd wordt moeten er gegevens zijn in verband met de
vaccinatiegraad en vaccine effectiveness.
Algemene sterfte
Absenteïsme op het werk

3.2.2.

SURVEILLANCE SYSTEMEN

3.2.2.1. Virusinformatie
Zie de surveillance voor fase 3, 4 en 5. De procedures die voor deze fases gebruikt
worden verschaffen ook tijdens fase 6 voldoende informatie.
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3.2.2.2. Epidemiologische informatie


Gevalsdefinitie
Een gevalsdefinitie gebaseerd op de meest recente en beschikbare
wetenschappelijke informatie werd door de dienst epidemiologie van het WIV
ontwikkeld, deze wordt telkens er nieuwe elementen zijn aangepast. Voor de
pandemie moet er speciale aandacht gegeven worden aan het op punt stellen van
een definitie die een geval van influenza definieert zonder tussenkomst van een
laboratorium.





Melding van de gevallen van influenza
o

Via de peilpraktijken wordt het percentage van het totaal aantal patiënten dat
voor acute respiratoire aandoeningen en flu-like-illnesses een geneesheer
raadpleegt, uitgezet ten opzichte van een epidemiologische drempelwaarde
berekend voor de betreffende periode. In de loop van 2006 zal het WIV dit
facet van de surveillance nog verder uitwerken en aanpassen aan de
werkomstandigheden en nood aan informatie tijdens de pandemie. Bedoeling
is om het aantal peilpraktijken minstens te verdubbelen.

o

Bij de huisartsen, in de lokale zorgmeldpunten en in de spoedopnamediensten
van de hospitalen worden alle patiënten die zich melden en beantwoorden aan
de gevalsdefinitie van een waarschijnlijk en geconfirmeerd influenza geval
genoteerd (zie document Epidemiologische surveillance Influenza - Formulier
voor huisartsen, zorgcentra en ziekenhuizen) en dagelijks via de
provinciegouverneurs gerapporteerd aan de evaluatiecel.

o

Via de peillaboratoria worden het aantal positieve resultaten (snel test, PCR of
cultuur) voor influenza A medegedeeld. Ook andere kiemen die mogelijks ILI
of ARI kunnen veroorzaken worden opgevolgd. Meer informatie hierover is
terug te vinden in het document peillaboratoria en virologische diagnose. Dit
project wordt door het WIV nog verder uitgewerkt in 2006.

Databasis
De op te volgen gegevens van de gevallen die aan een gevalsdefinitie
beantwoorden worden in een nationale databasis ingevoerd. Deze databasis, die
ontworpen en beheerd wordt door het WIV, zal worden gebruikt door alle
betrokken actoren en zal operationeel zijn vanaf januari 2007. Meer informatie is
terug te vinden in het document epidemiologische surveillance Influenza –
databasis.



Geografisch Informatie Systeem
Alle gevallen worden vanuit de databasis ook automatisch uitgezet op een kaart
om hun verspreiding In België beter op te kunnen volgen. Dit GIS, dat ontworpen
en beheerd wordt door het WIV, zal operationeel zijn vanaf januari 2007.



Case Fatality Rate
De ziekenhuizen melden dagelijks aan de provinciegouverneurs het aantal bedden
waarover zij beschikken alsook het aantal totale opnames, ontslagen en overlijden
en van grieppatiënten. De provinciegouverneurs spelen deze informatie dagelijks
door aan de evaluatiecel. Meer informatie hierover is terug te vinden in het
document epidemiologische surveillance Influenza - melding ziekenhuizen
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Vaccinatiegraad
Op 7 juli 2006 heeft de Interministeriële Commissaris Influenza een internationaal
colloquium georganiseerd over de vaccinatiestrategie. De conclusies van dit
colloquium moeten toelaten om dit punt verder uit te werken tegen eind 2006.



Mortaliteit
De algemene sterfte wordt door het WIV continu opgevolgd op basis van de cijfers
van het Rijksregister. Meer informatie hierover is terug te vinden in het document
epidemiologische surveillance Influenza - methodiek continue opvolging van de
mortaliteit in België.



Absenteïsme op het werk
De opvolging van het absenteïsme zal in de loop van 2006 ontwikkeld worden door
de dienst epidemiologie van het WIV. Het WIV werkt hierover een strategisch
document uit tegen 1 oktober 2006.

3.2.3.

OUTPUT

3.2.3.1. Virusinformatie
De wekelijkse resultaten van de analyses van het NIC zijn beschikbaar via de website
http://www.iph.fgov.be/flu.
3.2.3.2. Epidemiologische informatie:


In de tweede semester van 2006 zal een lijst met op te volgen indicatoren
ontwikkeld worden door het WIV. Per indicator wordt bepaald welke gegevens
nodig zijn voor de berekening van de indicator, waar, hoe en door wie deze
gegevens verkregen zullen worden, welke formules gebruikt zullen worden, hoe de
data gevalideerd zullen worden, wie verantwoordelijk is voor het opvolgen van
deze indicator.



Op het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid wordt tijdens de pandemie alle
informatie dagelijks gecompileerd, de te volgen indicatoren worden berekend.
Meer informatie hierover is terug te vinden in het document epidemiologische
surveillance Influenza – indicatoren. Via een situation report worden de bevoegde
autoriteiten (waaronder de leden van de Evaluatiecel) dagelijks op de hoogte
gesteld.

3.3. NA
DE
PANDEMISCHE
POSTPANDEMISCH
3.3.1.

PERIODE:

WGO

BENODIGDE INFORMATIE

Meer gedetailleerde informatie moet in deze fase bekomen worden door informatie die
tijdens de pandemie verzameld werd verder te analyseren. Het WIV zal in het tweede
semester van 2006 inventariëren over welke informatie het hier juist gaat.
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3.3.1.1. Virologische informatie
Welk virus veroorzaakte de pandemie en welke was de evolutie van zijn genoom
tijdens die pandemie?
3.3.1.2. Epidemiologische informatie




Seroprevalentie
Welke behandeling/preventieve maatregelen kregen de patiënten
Outcome in funtie van
o de plaats waar men verzorgd werd
o de therapie die men kreeg
o beschermende maatregelen waarvan men genoot

3.3.2.

SURVEILLANCE SYSTEMEN

3.3.2.1. Virologische informatie
Zie pré-pandemische en pandemische fase
3.3.2.2. Epidemiologische informatie


Meer informatie hierover is terug te vinden in de projectfiche indicatoren en in het
document epidemiologische surveillance Influenza – indicatoren. Het WIV zal dit
project verder uitwerk in het tweede semester van 2006.



Meer informatie hierover is terug te vinden in de projectfiche serologische
surveillance. Het WIV zal dit project verder uitwerk in het tweede semester van
2006.

3.3.3.

OUTPUT

3.3.3.1. Virusinformatie
Een compleet rapport met alle bekomen informatie zal ter beschikking gesteld worden
van alle belanghebbenden
3.3.3.2. Epidemiologische informatie
Een compleet rapport met alle bekomen informatie zal ter beschikking gesteld worden
van alle belanghebbenden.
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hoofdstuk 4

CASE MANAGEMENT

4.1. EERSTE VERDACHTE GEVALLEN
4.1.1.

PROCEDURE / MAATREGELEN BINNENLAND

Tijdens de pre-pandemische fases kunnen personen besmet met influenza A/H5N1 of
een ander kandidaat-pandemievirus België binnenkomen vanuit het buitenland. Indien
vogelpest in ons land zou uitbreken kunnen personen die blootgesteld werden
eventueel ook besmet worden. In beide gevallen is het belangrijk om de (mogelijk)
besmette personen zo snel mogelijk te detecteren, de juiste behandeling te geven en
hun contacten te traceren.
Alle maatregelen die in deze gevallen te nemen zijn worden beschreven in de
procedure vermoeden van besmetting met een Influenza A kandidaat-pandemievirus
– eerste gevallen. Voor de gezondheidsinspecteurs werd voor Vlaanderen, Wallonië en
Brussel een handleiding uitgewerkt om deze procedure correct te kunnen toepassen.
De procedure is ook beschikbaar via de website www.influenza.be onder de rubriek
“beroepsleven”.
Specifiek voor de landbouwsector werd een specifieke procedure uitgewerkt met de te
nemen maatregelen na blootstelling in een besmet bedrijf. Deze procedure valt buiten
de scope van dit draaiboek, maar werd opgenomen in het betreffende draaiboek van
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
4.1.2.

PROCEDURE / MAATREGELEN HAVENS EN LUCHTHAVENS

Het risico dat een kandidaat-pandemievirus ons land wordt binnengebracht via
reizigers die gebruik maken van onze luchthavens is reëel. Daarom werden hiervoor
een aantal specifieke procedures uitgewerkt, die moeten toelaten om de (mogelijk)
besmette personen zo snel mogelijk te detecteren, de juiste behandeling te geven en
hun contacten te traceren.
In samenwerking met de luchthavenuitbaters werd voor elke luchthaven met
internationale vluchten een specifieke procedure uitgewerkt voor gebruik tijdens WGOfase 3. Het gaat hem daarbij om de volgende luchthavens:






Brussel Nationaal (Zaventem),
Charleroi (Brussels South),
Luik (Bierset),
Antwerpen (Deurne),
Oostende.

Voor gebruik tijdens WGO-fas 4 en 5 en eventueel de aanvang van fase 6 werd een
algemeen plan uitgewerkt, het Belgian internationl airports pandemic influenza
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preparedness and response plan, dat niet specifiek is en door elke luchthaven vertaald
moet worden naar een eigen specifiek plan, dat tegen eind 2006 aan de
Interministeriële Commissaris ter validatie moet worden voorgelegd.
Wanneer het virus in België wijdverspreid is (WGO-fase 6) is het zinloos om nog
dergelijke maatregelen op te leggen aan onze luchthavens. Daarom wordt er voor
WGO-fase 6 geen procedure voorzien.
Het risico dat besmette reizigers via onze havens het land binnenkomen ligt lager
omdat de reistijd meestal langer is dan de incubatieperiode. Daarom werd voor de
havens van Antwerpen en Zeebrugge een eenvoudige procedure uitgewerkt
(handleiding bij een mogelijke besmetting met een kandidaat-pandemievirus aan
boord van een schip).
De documenten waarnaar hierboven verwezen wordt, zullen steeds geactualiseerd
moeten worden in functie van de karakteristieken van het kandidaat-pandemievirus
(aanpassen van de gevalsdefinitie en dergelijke).
4.1.3.

GESELECTEERDE ZIEKENHUIZEN

In de aanloop naar een pandemie is er nood aan referentieziekenhuizen. Er is
momenteel één referentieziekenhuis in België voor de opvang van personen die
waarschijnlijk besmet zijn met influenza A/H5N1 of een ander kandidaatpandemievirus. Dit ziekenhuis, het St-Pieterziekenhuis te Brussel, voorziet in een
professionele opvang en behandeling van dergelijke patiënten met minimale risico’s op
besmetting van derden.
Het wetenschappelijk comité influenza keurde een document goed dat weergeeft
welke de veiligheidscriteria zijn voor een referentieziekenhuis.
Bij uitgebreide uitbraken van influenza A/H5N1 in de vogelpopulatie en zeker bij
evolutie naar WGO-fase 4 of 5 met gevallen in België, bestaat de mogelijkheid dat de
capaciteit van één referentieziekenhuis voor België niet volstaat. Daarom evalueert de
Interministeriële Commissaris Influenza een voorstel om vanaf begin 2007 het aantal
referentieziekenhuizen uit te breiden tot 8.
In de pandemische fase (WGO-fase 6), zal er gezien het grote aantal patiënten geen
gebruik meer gemaakt worden van zogenaamde referentieziekenhuizen en zullen alle
ziekenhuizen influenzapatiënten opnemen.

4.2. EERSTELIJNSZORG
Het draaiboek voor de eerstelijnsgezondheidszorg beschrijft, naast de verschillende
beroepsgroepen die de eerstelijn uitmaken, welke rol deze beroepsgroepen zullen
spelen bij de aanpak van de grieppatiënten tijdens een pandemie, hoe ze zich kunnen
informeren over de situatie en via welke kanalen zij instructies zullen krijgen tijdens
de pandemie.
Er werden verschillende informatiekanalen uitgebouwd zoals het
internet, een callcenter en de algemene en medische pers. Instructies tijdens de
pandemie worden gegeven vanuit de nationale crisiscel en de provinciale crisiscellen.
Er wordt beschreven hoe de aanpak zal zijn op het niveau van de eerstelijn tijdens de
verschillende fases van de WGO.
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4.2.1.

TIJDENS WGO-FASE 3

In de aanloop naar een pandemie, tijdens WGO fase 3, speelt de huisartsgeneeskunde
vooral een rol in de vroegtijdige erkenning van potentieel besmette patiënten met
influenza A/H5N1 of een ander kandidaat-pandemievirus. Hiervoor is er de procedure
vermoeden van besmetting met een Influenza A kandidaat-pandemievirus – eerste
gevallen. Voor de gezondheidsinspecteurs werd voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel
een handleiding uitgewerkt om deze procedure correct te kunnen toepassen..
De procedure is ook beschikbaar via de website www.influenza.be onder de rubriek
“beroepsleven”.
Zolang er geen vogelgriep is in België betreft het reizigers die tijdens hun bezoek aan
een getroffen land in nauw contact kwamen met besmet gevogelte. Eens er ook in
België vogelgriep uitbreekt, zullen de huisartsen ook alert moeten zijn bij
pluimveehouders, mensen die betrokken zijn bij het beheersen van de uitbraak in
pluimvee of mensen die met besmet wild gevogelte in contact kwamen zoals bvb.
jagers.
Elk vermoeden van een potentieel besmette patiënt wordt onmiddellijk
gemeld aan de gezondheidsinspecteur van de Gemeenschap. Een staalname voor
laboratoriumonderzoek
gebeurt
in
samenwerking
met
het
nationaal
referentielaboratorium van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid.
4.2.2.

TIJDENS WGO-FASE 4 EN 5

In WGO-fase 4 en 5, waarbij respectievelijk kleine en grote clusters voorkomen van
mensen besmet met een kandidaat-pandemievirus, zal de eerstelijnsgezondheidszorg
zich voorbereiden op de pandemie.
Elke gouverneur zal in zijn provincie met de in het draaiboek voor de
eerstelijnsgezondheidszorg beschreven organisaties en met de lokale overheden
overleg plegen om de crisisstructuur voor te bereiden en alles in gereedheid te
brengen voor WGO-fase 6.
Voor wat de huisartsen betreft, zijn het de
huisartsenkringen die de gesprekspartners zullen zijn.
4.2.3.

TIJDENS WGO-FASE 6

Tijdens de pandemie (WGO-fase 6) zal de aanpak erin bestaan om waar mogelijk de
gewone gezondheidsorganisatie te laten bestaan maar deze flexibel aan te vullen met
andere organisatievormen. Een buitengewone flexibiliteit van het zorgpersoneel zal
nodig zijn indien we de ziekte en sterfte door de pandemie zoveel mogelijk willen
beperken.
Er wordt voorzien in de oprichting van lokale zorgmeldpunten op het niveau van
steden en gemeenten. Deze zorgmeldpunten vervullen vier functies:





een lokaal callcenter,
een consultatiefunctie specifiek voor grieppatiënten (consultaties op één
centrale plaats en huisbezoeken),
een datacentrum waar gegevens worden geregistreerd over de
pandemisch situatie op lokaal vlak,
een thuiszorgcoördinatie waar vrijwilligers en thuiszorgplatformen
samenwerken om de zorg voor patiënten thuis optimaal te ondersteunen.

De praktische organisatie van deze zorgmeldpunten op lokaal niveau gebeurt onder de
verantwoordelijkheid van de burgemeester(s). De provinciale coördinatie ervan ligt in
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handen van de provinciegouverneurs, die op hun beurt instaan voor de relatie met de
nationale crisiscel bij het CGCCR.

4.3. TWEEDELIJNSZORG
4.3.1.

ALGEMENE ORGANISATIE

Ieder ziekenhuis in België beschikt over een rampenplan voor de aanpak van grote
ongevallen en rampen die zich afspelen binnen of buiten het ziekenhuis. Naar analogie
hiermee dient ieder ziekenhuis te beschikken over een pandemieplan. Hierin dienen
zowel strategische als operationele elementen in verwerkt te worden. Dit plan kan al
dan niet geïmplementeerd worden in het reeds bestaande intern rampenplan.
Het draaiboek pandemieplanning Belgische ziekenhuizen kan hiertoe als leidraad
dienen. Hierin worden maatregelen uitgelegd om de organisatie van een ziekenhuis
aan te passen aan een dergelijke noodsituatie. Voor de vlotte werking heeft ieder
ziekenhuis een ziekenhuiscoördinator influenza aangeduid. Die ziekenhuiscoördinator
werkt voor de concrete uitwerking van het interne plan nauw samen met een
coördinatiecel en de hoofdgeneesheer.
4.3.2.

DRAAIBOEK TWEEDELIJN

In het draaiboek pandemieplanning Belgische ziekenhuizen wordt het traject van een
influenzapatiënt van opname tot ontslag besproken. Bijzondere aandacht wordt hierbij
besteed aan diagnostiek, behandeling en maatregelen om verdere verspreiding van
het virus tegen te gaan. Het “Draaiboek Pandemieplanning Belgische Ziekenhuizen”
omvat eveneens een aantal fiches die in de ziekenhuizen kunnen gebruikt worden voor
interne opleiding en voor de zorg voor influenzapatiënten tijdens de pandemie.
Triage van patiënten die zich aanbieden in het ziekenhuis zal belangrijk zijn om
overbezetting van de tweedelijnsgezondheidszorg zoveel mogelijk tegen te gaan. In
het “Draaiboek Pandemieplanning Belgische Ziekenhuizen” wordt deze triage nader
besproken, zowel op organisatorisch vlak, als op het gebied van opnamecriteria.

4.4. MAATREGELEN OVERDRACHTREDUCTIE
4.4.1.

ALGEMEEN

Een infectieziekte wordt veroorzaakt door een micro-organisme dat, dankzij gunstige
omgevingsomstandigheden, een vatbare (niet-immune) persoon besmet. Deze drie
factoren moeten ook in het geval van griep op een gunstige manier combineren om
een infectie met het influenzavirus te veroorzaken.
Uit een document van het wetenschappelijk comité over de overdracht van het
influenzavirus, blijkt dat het influenzavirus zich voornamelijk verspreidt via de lucht
onder de vorm van kleine druppeltjes (droplets) of via aërosolen. Daarnaast is de
verspreiding via de handen en door slijm bevuilde voorwerpen zoals zakdoeken een
zeer belangrijke factor. De kennis van deze overdrachtswegen vormt de basis voor de
maatregelen om de verspreiding tegen te gaan.
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4.4.1.1. Tijdens WGO-fase 3
Tijdens WGO-fase 3 trachten we in de eerste plaats te voorkomen dat een nieuw
pandemisch influenzavirus, dat vlot van mens op mens overdraagbaar is, zou ontstaan
uit het aviaire influenzavirus A/H5N1. Dit doen we door enerzijds zo efficiënt mogelijk
opduikende haarden van vogelgriep uit te roeien en anderzijds zoveel mogelijk contact
tussen aviaire en humane influenzavirussen te voorkomen. Vandaar dat bij contact
met mogelijk besmet pluimvee of wilde vogels bepaalde voorzorgen moeten worden
genomen. Zeker bij de uitroeiing van bewezen vogelgriephaarden moeten strikte
veiligheidsmaatregelen worden geëerbiedigd. Deze materie valt buiten de scope van
dit draaiboek, maar werd opgenomen in het betreffende draaiboek van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. De rol van zoogdieren en van de
rol van water bij de transmissie van het nu circulerende influenzavirus A/H5N1 is
beperkt en wordt beschreven in de respectievelijke wetenschappelijke adviezen
hierover.
Verder trachten we personen die (mogelijk) besmet zijn met een kandidaatpandemievirus zo snel mogelijk te detecteren, de juiste behandeling te geven en hun
contacten te traceren. Alle maatregelen die in deze gevallen te nemen zijn worden
beschreven in de procedure
Vermoeden van besmetting met een Influenza A
kandidaat-pandemievirus – eerste gevallen. Voor de gezondheidsinspecteurs werd
voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel een handleiding uitgewerkt om deze procedure
correct te kunnen toepassen. De procedure is ook beschikbaar via de website
www.influenza.be onder de rubriek “beroepsleven”.
4.4.1.2. Tijdens WGO-fase 4 en 5
Tijdens WGO-fase 4 en 5 zullen dezelfde voorzorgen worden genomen naar potentieel
besmet gevogelte en potentieel besmette mensen als in fase 3. Dezelfde procedure
vermoeden van besmetting met een Influenza A kandidaat-pandemievirus – eerste
gevallenis van kracht. Ook de handleiding voor de gezondheidsinspecteurs voor
Vlaanderen, Wallonië en Brussel moet toegepast worden. De procedure is ook
beschikbaar via de website www.influenza.be onder de rubriek “beroepsleven”.
4.4.1.3. Tijdens WGO-fase 6
Tijdens een pandemie (WGO-fase 6) zal het nodig zijn om via barrièremaatregelen de
kans op infectie zoveel mogelijk te beperken. Het is echter onmogelijk om de
transmissie van het influenzavirus volledig te stoppen. Een pandemisch influenzavirus
is per definitie een voor de mens nieuw influenzavirus waartegen de mens niet
immuun is en dat zich over de hele wereld verspreidt.
Ten eerste kunnen op het nationale en internationale niveau welbepaalde maatregelen
worden getroffen om de contacten tussen mensen tijdens de piek van de pandemie te
beperken.
We denken hierbij aan maatregelen zoals het uitstellen van
massabijeenkomsten, het sluiten van scholen, het nemen van maatregelen in het
publiek transport, ….
In hoofdstuk 6 wordt verder toegelicht welke van deze
maatregelen al dan niet zullen genomen worden, ... De eraan verbonden beslissingen
zullen door de nationale crisiscel genomen worden..
Ten tweede zijn er de maatregelen die individuele burgers kunnen nemen om de kans
op besmetting te beperken. Deze maatregelen zullen via de algemene pers worden
verspreid en bestaan voornamelijk in het respecteren van een zeer goede
handhygiëne en hoest- en nieshygiëne. Het beperken van contact met zieke mensen,
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mag er niet toe lijden dat deze hierdoor niet de nodige zorgen krijgen. Patiënten die
ziek zijn, dragen maskers wanneer zij in de nabijheid van anderen komen.
4.4.2.

ZORGPERSONEEL

De eerstelijnsgezondheidswerkers die in nauw contact komen met zieke patiënten,
vinden de maatregelen om zich te beschermen terug in het draaiboek voor de
eerstelijnsgezondheidszorg. Hierbij werd rekening gehouden met het advies van het
wetenschappelijk comité over het gebruik van maskers en het gebruik van
handschoenen. Naast maskers, is een goede handhygiëne veruit de beste manier om
zichzelf te beschermen. De aandacht wordt getrokken op het feit dat ook bij
handschoengebruik de noodzaak tot een zeer strikte handhygiëne met alcoholische
handontsmetting of wassen van de handen voor en na elke patiënt essentieel is.
Ook de tweedelijnsgezondheidswerkers die instaan voor de verzorging van
influenzapatiënten staan potentieel bloot aan besmetting. Het is belangrijk om in de
mate van het mogelijke deze mensen te beschermen tegen infectie, niet enkel om
humane redenen, maar ook om de continuïteit van de zorgverlening zo goed mogelijk
te verzekeren en om verdere overdracht van het virus zoveel mogelijk te beperken.
Het “Draaiboek Pandemieplanning Belgische Ziekenhuizen” omvat een beschrijving
van de aanbevolen beschermingsmaatregelen (“personal protective equipment”). Deze
maatregelen dienen gelijk te lopen met de reeds bestaande richtlijnen betreffende
ziekenhuishygiëne en bescherming van het zorgpersoneel. Daarnaast wordt ook het
belang van opleiding van en informatieverstrekking aan het personeel benadrukt.

4.4.3.

LABOPERSONEEL

Om alle personen die met een staal in contact komen optimaal te beschermen moeten
bepaalde regels gerespecteerd worden. De verpakking en het transport, het bewaren
van het staal, de manier van uitpakken en klaarmaken van het staal voor analyse
alsook de procedures gedurende de analyse zelf zijn onderworpen aan strenge
veiligheidsprocedures, die een mogelijke besmetting door manipulatie van het staal
moeten uitsluiten. Indien er zich bij een van deze manipulaties een probleem zou
voordoen dan moet onmiddellijk met PEP (postexposure prophylaxis) gestart worden.
Meer informatie hierover is terug te vinden in volgende referentiedocumenten:





Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances, 2005
WHO laboratory biosafety manual, 3rd edition
WHO laboratory biosafety guidelines for handling specimens suspected of
containing avian influenza A virus, 12 January 2005
United States Department of Health and Human Services, CDC. Pandemic flu plan,
Supplement 2 Laboratory diagnostics, Appendix 4: Laboratory biosafety guidelines
for handling and processing specimens or isolates of novel influenza strains

4.4.4.

LIJKBEHANDELING

Bij de behandeling van lijken moeten een aantal minimale voorzorgsmaatregelen
genomen worden. Ze zijn bestemd voor elke persoon die met besmette lijken in
contact komt.
Deze voorzorgsmaatregelen zijn dezelfde als degene die reeds in het kader van andere
infecties worden toegepast en betreffen zowel de bescherming van de personen als de
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reiniging van de instrumenten en werkoppervlakken in ziekenhuizen, laboratoria,
ziekenwagens, mortuaria en rouwcentra.
Naast de algemene aanbevelingen omvatten de bijzondere maatregelen ter
bescherming van personen die met besmette lijken in contact komen, het dragen van
handschoenen, maskers, veiligheidsbrillen, werkjassen, laarzen en ondoordringbare
voorschoten. De ontsmetting van instrumenten en oppervlakken moet gebeuren met
een adequaat chemisch antiseptisch middel. Ook de verwijdering van afvalstoffen
afkomstig van deze activiteiten moet gebeuren volgens de specifieke procedure.
Het is duidelijk dat een aantal van deze voorzorgsmaatregelen niet meer nodig zijn
vanaf het ogenblik dat bvb. het stoffelijk overschot in een volkomen ondoordringbare
body bag wordt geplaatst. Een belangrijke aanbeveling is dus de nodige maatregelen
te nemen zodat het personeel dat onmiddellijk na het overlijden intervenieert,
beschikt over materiaal voor de individuele bescherming en voor het omhullen van het
lichaam en dit zonder verwijl gebruikt.
Er wordt opgemerkt dat het in de huidige omstandigheden verboden is om omhulsels
te gebruiken die de natuurlijke en normale ontbinding van het stoffelijk overschot of
de crematie verhinderen.

4.4.5.

GEBRUIK VAN ANTIVIRALE MIDDELEN

Tijdens de interpandemische periode zal de nationale stock antivirale geneesmiddelen
ingezet worden voor de vroegtijdige therapeutische behandeling van besmette
personen en voor profylactisch gebruik bij de duidelijk in de procedures van dit
hoofdstuk gedefinieerde gevallen.
Tijdens de pandemie (WGO-fase 6) zal de nationale stock antivirale geneesmiddelen
enkel ingezet worden voor de vroegtijdige therapeutische behandeling van besmette
personen. Uit deze stock worden dan geen antivirale geneesmiddelen aangewend voor
profylactisch gebruik door gezondheidswerkers of andere doelgroepen.
De argumenten voor deze werkwijze staan beschreven in deel 1: strategisch plan.
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hoofdstuk 5

Logistiek

5.1. ANALYSE VAN DE MOGELIJKE MEDISCHE IMPACT
5.1.1.

EERSTELIJN

Er werd een rekenmodel ontwikkeld om scenario’s te kunnen ontwerpen die een beeld
geven van de impact die een pandemie zou hebben op onze gezondheidszorg. Na
input van gegevens over onze bevolking en ons gezondheidssysteem, berekenden we
zowel een licht scenario als een ernstig scenario. Beide scenario’s tonen de noodzaak
aan om zich samen voor te bereiden zoals beschreven in draaiboek voor de
eerstelijnsgezondheidszorg van dit pandemieplan.
5.1.2.

TWEEDELIJN

Net als de rest van de populatie zal ook de groep van gezondheidszorgwerkers
getroffen worden door influenza. Het absenteïsme kan hoog oplopen en dat over een
periode van meerdere weken tot maanden. Dit kan de continuïteit van de
zorgverlening nog meer compromitteren. Om een idee te krijgen van wat dit juist kan
betekenen werd een licht scenario en een ernstig scenario uitgewerkt.
Het is belangrijk dat de gezondheidszorginstellingen nu reeds maatregelen nemen om
een mogelijk tekort aan personeel op te vangen, en dat in alle personeelscategorieën.
In het draaiboek pandemieplanning Belgische ziekenhuizen worden een aantal
maatregelen hiertoe besproken.
De capaciteit van de Belgische ziekenhuizen is niet onbeperkt, zowel wat betreft
bedden, beademingstoestellen, en personeel. In het draaiboek pandemieplanning
Belgische ziekenhuizen is de capaciteit van de ziekenhuizen in kaart gebracht en zijn
corrigerende maatregelen uitgewerkt.

5.1.3.

LABOPERSONEEL

Tijdens de pandemie zullen de gevallen gedefinieerd worden via een gevalsdefinitie,
die moet toelaten om bij besmette patiënten de juiste diagnose te stellen zonder dat
er een bevestiging nodig is door laboraratoriumresultaten. Het laboratorium zal dus
enkel een rol spelen in het opvolgen van het genoom van de circulerende
influenzastammen. Daarvoor is een opvolging zoals gebruikelijk tijdens een normaal
griepseizoen voldoende.
De capaciteit van het referentielaboratorium zal echter toch verdubbeld worden in
vergelijking met de capaciteit in 2005. Dit wordt gedaan om gedurende de
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aanloopfase naar de pandemie genoeg laboratoriumcapaciteit te hebben om de
onderzoeken van het groeiende aantal gevallen te kunnen realiseren.
5.1.4.

LIJKBEHANDELING

Volgens de resultaten van de simulaties met het berekeningsmodel (licht scenario en
ernstig scenario), moet men zich tijdens de pandemie verwachten aan een grote
massa lijken die enkele malen belangrijker kan zijn dan tijdens een interpandemische
periode. Deze situatie zal wellicht een reeks moeilijkheden met zich meebrengen
waarop de betrokken actoren zullen moeten anticiperen en die ze zullen moeten
oplossen.
Men moet zich dus voorbereiden om tijdelijk bijkomende materiële middelen en
personeel te kunnen mobiliseren. Tijdens een pandemie kunnen zich immers
problemen voordoen bij:





het vervoer naar en de bewaring in het mortuarium,
de teraardebestelling,
de crematie,
de organisatie van de rouwdienst.

De praktische organisatie hiervan op lokaal niveau gebeurt onder de
verantwoordelijkheid van de burgemeester(s). De provinciale coördinatie ervan ligt in
handen van de provinciegouverneurs, die op hun beurt instaan voor de relatie met de
nationale crisiscel bij het CGCCR.

5.2. ANTIVIRALE GENEESMIDDELEN
5.2.1.

INTERPANDEMISCHE PERIODE

5.2.1.1. Aankoop van geneesmiddelen
De Belgische staat heeft gebruiksklare antivirale geneesmiddelen gekocht die nodig
zijn voor de samenstelling van een strategische voorraad op nationaal niveau om een
eventuele grieppandemie in België af te stoppen.
Tijdens de interpandemische periode zullen de antivirale geneesmiddelen van deze
strategische voorraad worden gebruikt voor de therapeutische behandeling van de
personen die door het kandidaat-pandemievirus besmet zijn en profylactisch voor de
gevallen die duidelijk gedefinieerd zijn in de procedures (hoofstuk 4 - Case
management).
De Belgische overheid heeft besloten om deze strategische nationale reserve aan te
leggen zodat deze doelpersonen tijdig toegang zouden krijgen tot antivirale
geneesmiddelen. Het vroegtijdige gebruik van dergelijke geneesmiddelen, bij het
verschijnen van de eerste symptomen, kan een bepaalde doeltreffendheid tegen de
virale stam bieden.
De aankoopcontracten van de antivirale geneesmiddelen hebben betrekking op de
aankoop van farmaceutische specialiteiten. Deze aankoopcontracten bevatten de
bepalingen die de opdracht regelen, alsook het bijzonder bestek.
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5.2.1.2. Opslag
Het Ministerie van Defensie en de farmaceuticabedrijven die de opslag van de
antivirale geneesmiddelen verzekeren, verbinden zich ertoe om deze geneesmiddelen
op het Belgisch grondgebied op te slaan, in lokalen die erkend zijn door het
Directoraat-generaal Geneesmiddelen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu en volgens de specificaties van het dossier voor de
toelating voor het op de markt brengen van geneesmiddelen (bewaringsvoorwaarden).
Het Ministerie van Defensie en de betrokken bedrijven moeten in het bezit zijn van
een toelating voor de fabricage en distributie in het groot en de terhandstelling van
geneesmiddelen, afgeleverd door het Directoraat-generaal Geneesmiddelen van de
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
De Belgische staat en de betrokken farmaceuticabedrijven hebben een akkoord
afgesloten om de opslagmodaliteiten van de antivirale geneesmiddelen te definiëren.
Verder werd een protocol voor de opslagmodaliteiten opgesteld tussen de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Ministerie van
Defensie.
Dit
protocol
omvat
meer
bepaald
artikelen
betreffende
het
toepassingsdomein, de vergoeding, de facturatie, het beheer, de opslag zelf, de
technische inspectie van de opslagruimte(n) en de aansprakelijkheid bij ongevallen en
schade.
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verzekert de
continue monitoring om steeds op de hoogte te zijn van de al geleverde hoeveelheden
antivirale geneesmiddelen, de hoeveelheden die nog moeten worden geleverd en het
verbruik van antivirale geneesmiddelen uit de strategische voorraad van de Belgische
staat.
5.2.1.3. Verdeling
De vrijgave- en vervoermodaliteiten van de strategische voorraad van de Belgische
staat, staan beschreven in een procedure voor de terbeschikkingstelling van antivirale
geneesmiddelen uit de strategische voorraad.
Verder moeten volgende aspecten in overweging worden genomen:





de veiligheid van de verdeling,
de geografische nabijheid,
de makkelijke toegang tot de strategische voorraad,
het respecteren van de geïdentificeerde doelpersonen.

De bedrijven die houder zijn van een registratie van antivirale farmaceutische
specialiteiten en het Ministerie van Defensie houden deze geneesmiddelen ter
beschikking van de Belgische staat en verbinden zich ertoe om deze te leveren, uit de
strategische voorraad, volgens de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling die zijn
opgenomen in de verschillende aankoopcontracten die de Belgische staat en de
betrokken bedrijven hebben afgesloten.
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5.2.2.

PANDEMISCHE PERIODE

5.2.2.1. Aankoop van grondstoffen
De Belgische staat heeft een hoeveelheid grondstof (Oseltamivir phosphate)
aangekocht om een eventuele grieppandemie in België te bestrijden. Deze grondstof is
bestemd om te worden omgezet in een eindproduct (droge vorm), dat een belangrijke
rol zal spelen in de strijd tegen de pandemie. Dit eindproduct zal worden gebruikt voor
de therapeutische behandeling van personen die besmet zijn door het pandemievirus,
en dit volgens de modaliteiten die in de procedures zijn gedefinieerd (hoofstuk 4 Case management).
De verschillende aankoopcontracten van deze grondstof hebben betrekking op de
aankoop van vaten API (Oseltamivir phosphate). Deze contracten bevatten bepalingen
die de opdracht regelen en het bijzonder bestek.
Het Ministerie van Defensie verbindt zich ertoe deze API op te slaan op het Belgisch
grondgebied, in lokalen die erkend zijn door het Directoraat-generaal Geneesmiddelen
van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Het Ministerie van Defensie moet in het bezit zijn van een toelating voor de fabricage,
en distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen, afgeleverd door
het Directoraat-generaal Geneesmiddelen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van
de Voedselketen en Leefmilieu.
Er werd een protocol opgesteld tussen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu en het Ministerie van Defensie om de opslagmodaliteiten
van deze vaten grondstof te definiëren. Dit protocol omvat meer bepaald artikelen
betreffende het toepassingsdomein, de vergoeding, de facturatie, het beheer, de
opslag zelf, de technische inspectie van de opslagruimte(n) en de aansprakelijkheid bij
ongevallen en schade.
5.2.2.2. Aankoop van verpakkingsmateriaal en excipiënten
Met het oog op de omvorming van de grondstof in bulk in eindproduct, zal de
Belgische staat de vereiste hoeveelheden verpakkingsmateriaal en excipiënten (droge
vorm) aankopen. Dit verpakkingsmateriaal en deze excipiënten zullen worden
opgeslagen in lokalen die erkend zijn door het Directoraat-generaal Geneesmiddelen
van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Het Ministerie van Defensie moet in het bezit zijn van een toelating voor de fabricage,
en distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen, afgeleverd door
het Directoraat-generaal Geneesmiddelen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van
de Voedselketen en Leefmilieu.
Er werd een protocol opgesteld tussen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu en het Ministerie van Defensie om de opslagmodaliteiten
van dit verpakkingsmateriaal en deze excipiënten te definiëren. Dit protocol omvat
meer bepaald artikelen betreffende het toepassingsdomein, de vergoeding, de
facturatie, het beheer, de opslag zelf, de technische inspectie van de opslagruimte(n)
en de aansprakelijkheid bij ongevallen en schade.
De verschillende aankoopcontracten van deze grondstof hebben betrekking op de
aankoop van verpakkingsmateriaal en excipiënten voor de productie van de droge
vorm.
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5.2.2.3. Productie
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een
akkoord afgesloten met het Ministerie van Defensie voor de omzetting van de
grondstof in bulk in eindproduct. Het fabricatieproces zal in de installaties van het
Ministerie van Defensie verlopen waarvan de productieafdeling een twintigtal jaren
geleden werd ontworpen om geneesmiddelen onder droge en vloeibare vorm te
produceren.
Er werden bepaalde renovatie- en onderhoudswerken uitgevoerd en er werd nieuwe
uitrusting gekocht om de omzetting van de grondstof in bulk (Oseltamivir phosphate)
in eindproduct te realiseren (droge vorm).
Er werd een protocol opgesteld om de modaliteiten te bepalen die inherent zijn aan de
productie van het eindproduct op basis van de grondstof in bulk (Oseltamivir
phosphate) door het Ministerie van Defensie.
De beslissing om over te gaan tot de fabricage van gebruiksklare antivirale
geneesmiddelen op basis van de grondstof moet worden genomen door de beheerscel
van de CGCCR.
5.2.2.4. Verdeling
Tijdens de pandemische periode worden de antivirale geneesmiddelen (farmaceutische
specialiteiten en eindproduct op basis van de grondstof in bulk) op bevel van de
beheerscel van het CGCCR van de strategische voorraad naar de proviciale crisiscentra
vervoerd (een opslagplaats per provincie). Deze centra zijn vervolgens
verantwoordelijk voor de verdeling van deze geneesmiddelen naar de ziekenhuizen en
de lokale zorgmeldpunten van de betrokken provincie.
De vervoermodaliteiten staan in de verschillende aankoopcontracten van de antivirale
geneesmiddelen.
Verder moeten volgende aspecten in overweging worden genomen:




de veiligheid van de verdeling,
de geografische nabijheid,
de makkelijke toegang tot de strategische voorraad.

5.2.2.5. Alternatief scenario
De Belgische staat zal een strategie in plaats stellen die het mogelijk maakt om toch
over antivirale middelen te beschikken voor het geval de productiecapaciteit van het
Ministerie van Defensie beperkt of onderbroken zou zijn. Dit alternatief scenario zal de
meest geschikte strategie definieren om een eventuele vermindering of onderbreking
te verhelpen.

5.3. (PRE)PANDEMISCH VACCIN
Op 7 juli 2006 heeft de Interministeriële Commissaris Influenza een internationaal
colloquium over de vaccinatiestrategie georganiseerd. De conclusies van dit
colloquium moeten toelatenom dit punt verder uit te werken tegen eind 2006.
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5.4. MASKERS
5.4.1.

INTERPANDEMISCHE PERIODE

5.4.1.1. Aankoop
De Belgische overheid heeft een hoeveelheid maskers FFP2 en chirurgische maskers
gekocht die nodig is voor de samenstelling van een strategische voorraad op nationaal
niveau. De overheid heeft beslist om deze strategische reserve aan te leggen voor de
individuele bescherming van personen die in België in contact komen met een
kandidaat-pandemievirus.
Het aankoopcontract van deze maskers heeft betrekking op de aankoop van maskers
FFP2 en chirurgische maskers.
5.4.1.2. Opslag
Tijdens de interpandemische periode worden de maskers FFP2 en chirurgische
maskers afhankelijk van hun beschikbaarheid, op verzoek van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, opgeslagen onder
omstandigheden die hun veiligheid verzekeren.
Er werd een protocol opgesteld tussen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu en het Ministerie van Defensie om de opslagmodaliteiten
van deze maskers FFP2 en chirurgische maskers te definiëren. Dit protocol omvat
meer bepaald artikelen betreffende het toepassingsdomein, de vergoeding, de
facturatie, het beheer, de opslag zelf, de technische inspectie van de opslagruimte(n)
en de aansprakelijkheid bij ongevallen en schade.
5.4.1.3. Verdeling
Volgende aspecten moeten in overweging worden genomen:





de veiligheid van de verdeling,
de geografische nabijheid,
de makkelijke toegang tot de strategische voorraad,
het respect van de geïdentificeerde doelgroepen.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zal tegen eind
2006 een procedure uitwerken voor de terbeschikkingstelling van de maskers FFP2 en
chirurgische maskers tijdens de interpandemische periode.
5.4.2.

PANDEMISCHE PERIODE

5.4.2.1. Aankoop
De Belgische staat heeft een hoeveelheid maskers FFP2 en chirurgische maskers
gekocht die nodig is voor de samenstelling van een strategische voorraad op nationaal
niveau. De overheid heeft beslist om deze strategische reserve aan te leggen voor de
individuele bescherming van personen die in België in contact komen met het
pandemievirus en om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk af te remmen.
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Het aankoopcontract van deze maskers heeft betrekking op de aankoop van maskers
FFP2 en chirurgische maskers.
5.4.2.2. Opslag
Tijdens de pandemische periode worden de maskers FFP2 en chirurgische maskers
afhankelijk van hun beschikbaarheid, op verzoek van de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, opgeslagen onder omstandigheden die
hun veiligheid verzekeren.
Er werd een protocol opgesteld tussen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu en het Ministerie van Defensie om de opslagmodaliteiten
van deze maskers te definiëren. Dit protocol omvat meer bepaald artikelen
betreffende het toepassingsdomein, de vergoeding, de facturatie, het beheer, de
opslag zelf, de technische inspectie van de opslagruimte(n) en de aansprakelijkheid bij
ongevallen en schade.
5.4.2.3. Verdeling
Tijdens de pandemische periode moet het gebruik van de maskers FFP2 en de
chirurgische maskers geoptimaliseerd worden en moet een gepaste bevoorrading van
deze maskers worden voorzien.
Volgende aspecten moeten in aanmerking worden genomen:





de veiligheid van de verdeling,
de geografische nabijheid,
de makkelijke toegang tot de strategische voorraad,
het respect van de geïdentificeerde doelgroepen.

De maskers FFP2 en chirurgische maskers worden op bevel van de beheerscel van het
CGCCR van de strategische voorraad naar de proviciale crisiscentra vervoerd (één
opslagplaats per provincie). Deze centra zijn vervolgens verantwoordelijk voor de
verdeling van deze maskers naar de ziekenhuizen en de lokale zorgmeldpunten van de
betrokken provincie.

5.5. PRODUCTEN VOOR HANDHYGIËNE
De overdracht van het influenzavirus gebeurt voornamelijk via minuscule druppeltjes
bij hoesten en niezen maar ook via besmette handen. De handen kunnen worden
besmet door contact met slijmvliezen van de ogen en de luchtwegen of door contact
met besmette voorwerpen.
Vandaar dat handhygiëne één van de voornaamste beschermingsmaatregelen is.
Handhygiëne kan door middel van het wassen van de handen met water en zeep en /
of door middel van handalcohol. Handhygiëne zal tijdens een grieppandemie zowel
voor ziekenhuispersoneel, voor zorgverleners in de eerstelijnsgezondheidszorg als
voor de algemene bevolking belangrijk zijn. Via communicatie en vorming zal
handhygiëne worden gepromoot.
Gelet op het grote belang van een goede handhygiëne, zal de overheid nagaan of er
speciale stappen ondernomen moeten worden om de benodigdheden voor een goede
handhygiëne in tijden van een pandemie te kunnen garanderen. Eventueel kan er op
grote schaal handalcohol ter beschikking van de algemene bevolking worden gesteld.
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De Interministeriële Commissaris Influenza zal het Wetenschappelijk Comité Influenza
verzoeken om hierover een advies uit te brengen voor eind 2006.
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hoofdstuk 6

SOCIO-ECONOMISCHE
MAATREGELEN

De Task Force influenza (zie ook onder punt 1.1 en 1.3) maakt een high levelanalyse
van de mogelijke socio-economische impact van een pandemie. De Task Force kan
zich hierbij baseren op de cijfers van het licht scenario en het ernstig scenariodie
m.b.v. het pandemierekenmodel werden uitgewerkt. Er wordt onderzocht welke
maatregelen genomen zouden moeten worden om de socio-economische impact zo
beperkt mogelijk te houden. Er gaat daarbij vooral aandacht naar het garanderen van
de kritische basisvoorzieningen en de business continuity, en naar het beleid t.o.v.
publieke plaatsen.

6.1. KRITISCHE BASISVOORZIENINGEN
De Task Force influenza maakt een high-levelanalyse van de mogelijke socioeconomische impact van een pandemie en een inventaris van de kritische
basisvoorzieningen die in het gedrang zouden kunnen komen tijdens een pandemie.
Per item wordt een fiche aangemaakt met een sterkte-/zwakteanalyse, de bevoegde
overheid en maatregelen die de overheid moet uitwerken om deze kritische
basisvoorzieningen in tijden van pandemie operationeel te houden.
Al deze deliverables worden voor 31 december 2006 aan de Interministeriële
Commissaris Influenza voorgelegd.

6.2. BUSINESS CONTINUITY
Voor de maatschappij is het van groot belang dat de bedrijvigheid verder loopt.
Daarom wordt aan de Task Force Influenza de opdracht gegeven om een richtlijn uit te
werken met aanbevelingen voor de bedrijven en administraties om de business
continuity te kunnen verzekeren.
Deze richtlijn zal een gids zijn die de bedrijven moet toelaten om een eigen
pandemieplan te schrijven.
Al deze deliverables worden voor 31 december 2006 aan de Interministeriële
Commissaris Influenza voorgelegd. Na validatie zal deze richtlijn / gids naar de
bedrijfswereld en administratieve instanties gecommuniceerd worden.
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6.3. PUBLIEKE PLAATSEN EN EVENEMENTEN
Tot slot voert de Task Force Influenza eveneens een studie uit betreffende de publieke
plaatsen en evenementen.
Daarbij wordt een inventaris gemaakt van alle publieke plaatsen, die worden
opgedeeld in volgende 3 categorieën:




plaatsen en evenementen die zeker open zullen / moeten blijven,
plaatsen en evenementen die zeker gesloten zullen / moeten worden,
plaatsen en evenementen die mogelijk gesloten kunnen worden.

Van de zeker te sluiten plaatsen zal er een impactanalyse gemaakt worden en een
beslissingsmoment bepaald worden.
De lijst met plaatsen die mogelijks gesloten worden gaat vergezeld van een
impactanalyse per type plaats en eventueel een drempelmoment. De wijze om tot een
beslissing te komen is gevat in een beslissingsboom.
Tot slot zal voorzien worden in een procedure om bepaalde plaatsen te heropenen.
Al deze deliverables worden voor 31 december 2006 aan de Interministeriële
Commissaris Influenza voorgelegd.
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hoofdstuk 7

COMMUNICATIE

In de communicatie omtrent de griepproblematiek werden eerst en vooral alle
partners gedefinieerd waarbij er een bijzondere rol werd toegekend aan de
coördinatiecel die deel uitmaakt van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu. Deze communicatieverantwoordelijken vormen de
werkgroep communicatie die reeds van in de aanvangsfase betrokken is bij de
communicatie. Hun werking is vastgelegd in een samenwerkingsprotocol waarin ook
de communicatieprincipes en basisboodschappen werden afgesproken.
Het is de taak van deze groep om de communicatie naar het grote publiek en de
specifieke doelgroepen te verzorgen. Het doorgeven van richtlijnen en interne
communicatie waarmee de communicatie met het netwerk van actoren wordt bedoeld,
valt hier niet onder.
Indien de situatie dit vereist, bestaat er een SMS-procedure om de werkgroep
communicatie versneld te laten samenkomen.

7.1. VOORBEREIDING
Aangezien de dreiging van het vogelgriepvirus H5N1 in 2005 aanleiding gaf tot het
aanmaken van een pandemiedraaiboek, komt het begrip vogelgriep voor in de
communicatie die in dat kader werd aangemaakt. Omdat besloten werd de bestaande
kanalen in de voorbereiding op een pandemie verder uit te bouwen en omdat het
bestaande materiaal interessant kan zijn voor het aanmaken van toekomstig materiaal
werd besloten dit materiaal eveneens op te nemen.
7.1.1.

COMMUNICATIE NAAR HET GROTE PUBLIEK

De centrale coördinatiecel, voorheen het interministerieel commissariaat influenza,
verzorgt samen met de werkgroep communicatie de communicatie omtrent de
problematiek naar het grote publiek. Zij houdt zich hiervoor aan de afspraken om de
bestaande kanalen te onderhouden en een continue update te verzekeren (zie boven).
7.1.1.1. Communicatiekanalen
De 3 grote kanalen die werden aangemaakt om rechtstreeks met de bevolking te
kunnen communiceren zijn:



Website : http://www.influenza.be/
Callcenter met gratis oproepnummer 0800 99 777
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Meer informatie hierover is terug te vinden in het contract dat werd
afgesloten met Sitel, het bedrijf dat het callcenter beheert.
Belgadirect
Via dit kanaal worden de communiqués doorgestuurd, niet alleen naar
de verschillende redacties van ons land, maar ook naar heel wat mensen
die hebben laten weten dat ze alle persberichten over de
griepproblematiek willen ontvangen.

7.1.1.2. Printmateriaal
Naast de 3 grote kanalen, werd er ook printmateriaal aangemaakt voor het grote
publiek in de voorbereiding van het communicatiedraaiboek Pandemie:








7.1.2.

Brochure om de website te promoten,
Affiche en brochure voor reizigers van en naar gebieden getroffen door
een kandidaat-pandemievirus,
De brochure Vogelgriep in België, wat dan?, met duidelijke aandacht
voor de volksgezondheid en de voorzorgsmaatregelen die mensen
kunnen nemen om te vermijden dat ze besmet raken met het
kandidaat-pandemievirus,
Radio- en TV-spots (te bezichtigen via http://www.influenza.be/)
Krantenartikel met advies omtrent beschermingsmaatregelen voor
volksgezondheid,
Mens tijdschrift dat een gedrukt overzicht geeft van alle materiaal dat
beschikbaar is op de site www.influenza.be en dat in de aanvangsfase
zal verspreid worden in alle Belgische scholen.

COMMUNICATIE NAAR PROFESSIONELE DOELGROEPEN

7.1.2.1. Communicatiekanalen, -doelgroepen en -structuur van de werkgroep
Zoals reeds vermeld, staan de individuele partners als vertegenwoordigers van hun
diensten in voor een correcte informatieverstrekking naar de eigen professionele
doelgroepen. De doelgroepen en de bestaande kanalen om die groepen te bereiken
zullen blijvend moeten worden geoptimaliseerd en centraal worden opgevolgd
teneinde snel te kunnen bepalen wie op welke manier naar welke specifieke doelgroep
zal communiceren.
7.1.2.2. Overzicht van de communicatie-acties naar professionele doelgroepen
Het is belangrijk dat tijdens de voorbereiding van de communicatie naar de
doelgroepen, communicatie-experts worden bijgestaan door technische experts.
Er werden reeds communicatieacties ondernomen naar de verschillende professionele
doelgroepen. Hoofdzakelijk betrof dit informatieve omzendbrieven, artikels aan
vaktijdschriften of informatievergaderingen.
7.1.2.3. Overzicht van de wetenschappelijke adviezen
Het wetenschappelijk comité Influenza heeft een aantal adviezen opgesteld die kunnen
bijdragen tot een beter begrip en beheersing van de problematiek. Deze adviezen
worden steeds op de website vermeld.
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7. 2. FASE VAN WAAKZAAMHEID
De fase van waakzaamheid komt overeen met de huidige periode en duurt tot de
activering van de crisiscel van de Regering (fase van nationale coördinatie). Meer
informatie hierover is terug te vinden in hoofdstuk 1 - Algemene organisatie.
Voor deze fase werd er materiaal aangemaakt dat algemeen geldt voor ieder
kandidaat-pandemievirus. Zoals besproken wordt in het samenwerkingsprotocol is het
belangrijk dat van zodra zich er een nieuwe evolutie voordoet, er opnieuw
gecommuniceerd wordt met het grote publiek en de doelgroepen om op die manier te
streven naar een volledige transparante en proactieve communicatie.
7.2.1. COMMUNICATIE NAAR HET GROTE PUBLIEK
7.2.1.1. Templates
Er werden afspraken gemaakt voor wat betreft de communicatie naar het grote
publiek voor als een persoon mogelijk besmet zou zijn met het kandidaatpandemievirus.. Deze communicatie bestaat uit een set van templates die op het
moment zelf zullen moeten worden vervolledigd:







Eerste template: mogelijke besmetting met kandidaat-pandemievirus
Tweede template: meer informatie over mogelijk menselijke besmetting
met Kandidaat-pandemievirus
Derde template a: geen geval van menselijke besmetting
Derde template b: eerste voorlopige resultaten zijn positief
Vierde template a:definitieve resultaten zijn negatief
Vierde template b:definitieve resultaten zijn positief

Analoog aan de templates die het ECDC heeft aangemaakt, werden er templates
aangemaakt voor als we zouden geconfronteerd worden met eerste mens-opmensbesmettingen met het kandidaat-pandemievirus, waarbij de eerste template
werd aangemaakt voor als de besmetting er 1 met het vogelgriepvirus zou zijn:





eerste template: menselijke besmetting met kandidaat-pandemievirus
in Europa
tweede template: mogelijke mens-op-mensbesmetting
derde template: start WHO fase 4
vierde template: geruchten start pandemie

7.2.1.2. Drukwerk


brochure: Pandemie, wat nu?:
wordt verspreid als de dreiging van een pandemie reëel zou worden.
Deze brochure die zal terechtkomen in alle Belgische brievenbussen zal
voor de verspreiding moeten aangepast worden aan de laatste
ontwikkelingen.



folder voor zieken
Artsen verspreiden die bij het uitdelen van beschermingsmateriaal en
geneesmiddelen. Deze folder geeft bijkomende informatie zodat de
middelen correct gebruikt kunnen worden.



Hygiëneaffiche
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Wordt verspreid naar alle wachtzalen door de gemeenschappen tijdens
de communicatie rond seizoensgriepvaccinatie.
7.2.1.3. Informatiekit voor de bevolking
Deze fiches hebben als doel snel bondige informatie te kunnen bovenhalen als daar
nood zou aan zijn. Een aantal van deze fiches slaan terug op de basisboodschappen,
andere fiches zullen op het moment zelf moeten geactualiseerd worden. Deze fiches
kunnen in de communicatie geïntegreerd worden:




















Hygiënemaatregelen
Solidariteit
Antivirale middelen
fotomateriaal van antivirale middelen: 1, 2, 3, 4 en 5
beeldmateriaal van antivirale middelen
Pandemisch vaccin
Reisadvies
Voeding
Verschil tussen epidemie, pandemie en endemie
Maskers
Hoe ziet het griepvirus eruit
Onvoorspelbaarheid van een pandemie
Pandemietabel
Seizoensgriep
actoren eerste lijn
organisatie eerste lijn
organisatie tweede lijn
pneumokokken
Samenwerking met het leger voor aanmaak antivirale tabletten

7.2.1.4. Callcenter en website
Zowel voor het callcenter als voor de website dienen voorbereidende acties
ondernomen te worden zodat deze kanalen de crisisperiode aankunnen.
Samen met de Kanselarij van de Eerste Minister werkt het CGCCR aan de
operationalisering van een federale infolijn, dat in de plaats zal komen van het call
center dat beheerd wordt door SITEL.
7.2.1.5. Samenwerking met de algemene directie Externe Communicatie van de
Kanselarij
Een belangrijke partner voor het verwezenlijken van grootschalige mediacampagnes
zowel voor als tijdens een crisis is de algemene directie Externe Communicatie van de
Kanselarij van de Eerste Minister.
7.2.1.6. Communicatiekanalen van geïnteresseerde belangengroepen
Een aantal belangengroepen zullen in tijden van crisis en tijdens de voorbereiding
hierop een geprivilegieerde partner zijn van de centrale coördinatiecel. Zo kunnen zij
zorgen voor een betere communicatie naar hun leden en zo kan de centrale cel
rekenen op een groter bereik. Deze contactpersonen werden opgenomen in de
algemene ontvangerslijst van de persberichten, en kunnen rechtstreeks contact
opnemen met de centrale coördinatiedienst.
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Ook de NGO’s kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de communicatie naar
belangengroepen.
7.2.1.7. Communicatiekanalen
voor
een
betere
doorstroming
naar
minderheidsdoelgroepen
Ook minderheidsdoelgroepen, mensen die niet over een internetverbinding, een pc,
een televisietoestel of kabelaansluiting beschikken, die geen kranten aankopen,
autochtone doelgroepen,… zouden moeten kunnen bereikt worden.
7.2.2. COMMUNICATIE NAAR PROFESSIONELE DOELGROEPEN
Net zoals wat betreft de communicatie naar het grote publiek is het belangrijk dat de
professionele doelgroepen op de hoogte gehouden worden van alle nieuwe
ontwikkelingen op het vlak van voorbereiding op een pandemie en dat de procedures
die specifiek voor hen werden uitgewerkt, voldoende gekend zijn.
7.2.2.1. Praktische taakverdeling
Voor
wat
betreft
de
communicatie
naar
de
eerstelijnsen
de
tweedelijnsgezondheidszorg wordt een praktische taakverdeling afgesproken tussen
enerzijds de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en
anderzijds de gefedereerde overheden. Het doel van deze afspraak is om te vermijden
dat dezelfde doelgroepen vanuit verschillende hoeken verschillende informatie zouden
krijgen doorgespeeld.
Aan de taakverdeling voor wat betreft de communicatie naar de andere doelgroepen
verandert er niets. De taakverdeling zoals afgesproken hierboven blijft behouden.
7.2.2.2. Communicatiekanalen
De partners zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de verdere uitbouw van de
kanalen zodat een snelle en correcte informatieverspreiding mogelijk is.
7.2.2.3. Basismateriaal
Als basismateriaal kunnen de partners terugvallen op de acties die ondernomen
werden tijdens de voorbereidingsfase (zie hierboven).
7.2.2.4. Voorbereiding van de partners
Het is dus de taak van de partners om ervoor te zorgen dat de doelgroepen waarvoor
zij verantwoordelijk zijn, blijvend geïnformeerd en gesensibiliseerd worden omtrent de
griepproblematiek. Zij zullen hiervoor ook reeds templates en deliverables van
communicatiemateriaal aanmaken in samenwerking met de centrale coördinatiecel.
7.2.3.

LOKALE COMMUNICATIE IN HET VERLENGDE VAN DE CENTRALE
COMMUNICATIE

Ook op lokaal vlak zijn er diensten die geconfronteerd zullen worden met vragen van
het grote publiek, de pers en professionele doelgroepen. Het is bijgevolg van groot
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belang dat de informatiedoorstroming naar deze niveaus vlot verloopt en dat een
goede samenwerking tot stand komt. Op die manier kan het centrale niveau het lokale
niveau ondersteunen en omgekeerd.
7.2.4.

CENTRALE COMMUNICATIE IN HET VERLENGDE VAN EUROPESE EN
INTERNATIONALE COMMUNICATIE

Zowel op Europees als op internationaal vlak werden er werkgroepen opgericht met
als voornaamste taak een goede informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de
lidstaten.
7.2.5.

BEVRAGING VAN DE BEVOLKING

Het Interministeriële Coördinatiecomité Influenza wil een bevraging van de bevolking
organiseren, om na te gaan hoe zij denken over een pandemie, hoe groot de angst is
en hoe ze zich kunnen voorbereiden op een mogelijke pandemie.

7.3. CRISISFASE
Van zodra de Minister van Binnenlandse Zaken of diens/haar vervanger de federale
fase van nationale coördinatie afkondigt (hoofdstuk 1 – Algemene organisatie), kantelt
de communicatiewerkgroep in de infocel van het CGCCR. De bestaande kanalen
worden verder gebruikt, maar de samenwerking verloopt anders. De centrale
aansturing gebeurt nu vanuit het CGCCR.
7.3.1. COMMUNICATIE NAAR HET GROTE PUBLIEK
De infocel die bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokken diensten en uit de
centrale coördinatiedienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu staat in voor de communicatie naar het grote publiek. Ze
onderhoudt hiervoor de eigen communicatiekanalen en breidt ze hiervoor uit, werkt
nauw samen met de media, maar ontplooit hiervoor ook een eigen grootschalige
mediacampagne:







Campagne in dagbladen,
Campagne op radio en televisie,
Verdeling folders in alle brievenbussen,
Drukwerk en brochures die via de provinciegouverneurs verspreid zullen
worden naar de lokale zorgmeldpunten,
Hygiëneaffiches + contactadressen voor mensen,
Uitbreiding callcenter.

7.3.2. COMMUNICATIE NAAR PROFESSIONELE DOELGROEPEN
Tijdens de crisisfase is het belangrijk dat de individuele
communiceren met de doelgroepen en inspelen op de noden.

partners

blijvend

7.3.3. BIJKOMENDE AANDACHTSPUNTEN
Tijdens een crisisfase bestaat het risico dat omwille van ziekte de Infocel
onderbemand raakt en/of belangrijke communicatiekanalen uitvallen. Dit zijn
voorvallen waarmee in de mate van het mogelijke rekening dient gehouden te
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worden, hoewel er weinig alternatieven zijn. Daarom is het belangrijk dat er
geïnvesteerd wordt in meerdere communicatiekanalen en –middelen.
De Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken werkt aan
een aantal alarmeringskanalen, alternatieve communicatiekanalen, die ze kan
ontplooien tijdens een crisis. Bovendien werkt het CGCCR aan een protocol met de
media dat kan worden gebruikt voor dringende berichten aan de bevolking tijdens
crisisperiodes.
Samen met de Kanselarij van de Eerste Minister werkt het CGCCR aan de
operationalisering van een federale infolijn, dat in de plaats zal komen van het call
center dat beheerd wordt door SITEL.

7.4. POST-CRISISFASE
Nadat de crisis is afgelopen, zullen er heel wat problemen opduiken om het normale
leven van elke dag opnieuw op gang te laten komen. Een aantal mensen kunnen te
kampen hebben met praktische en/of psychologische problemen in de nasleep van de
crisis. Om mensen eraan te herinneren dat het niet abnormaal is dat zij bepaalde
gevoelens ondervinden, heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu een folder opgesteld die psychosociale ondersteuning moet
bieden. Ook deze folder is een basisdocument dat zal moeten worden bijgewerkt.

7.5. INTERNE COMMUNICATIE BINNEN DIENSTEN
België telt ongeveer 1 miljoen ambtenaren verspreid over de verschillende
overheidsdiensten, parastatalen, scholen, … die ons land rijk is. De verschillende
diensten hebben allemaal eigen interne communicatiekanalen uitgewerkt om hun
werknemers grondig te informeren over de organisatie waarbinnen zij werken. Deze
kanalen zijn over het algemeen een eigen intranet, een intern personeelsblad,
nieuwsbrieven, valven, …
Bovenop deze interne communicatiekanalen bestaan er vaak ook nog een aantal
communicatiekanalen binnen de verschillende overheden om de ambtenaren binnen
alle diensten van die overheid aan te spreken en om hun betrokkenheid bij de
overheid waarvoor zij werken te stimuleren. Zo bestaat er binnen de federale
overheidsdienst het personeelsblad FEDRA dat beheerd wordt door de federale
overheidsdienst P&O.

7.6. LANGETERMIJNCOMMUNICATIE
Naast de punctuele communicatieacties die reeds ondernomen werden of gepland zijn,
is er nood aan basisboodschappen die de influenzaproblematiek overschrijden. De
reeds in de inleiding beschreven boodschappen doen dit omdat ze altijd geldend zijn.
Een goede hygiëne, gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging, solidariteit en
eigen verantwoordelijkheid opnemen, spelen een sleutelrol in het voorkomen van en
omgaan met om het even welke infectieziekte. Ook de vaccinatie tegen
pneumokokken en de seizoensgriep worden hier opgenomen omdat ze van belang zijn
in de aanpak van een pandemie. Deze lange termijncommunicatie kan best op
regelmatige tijdstippen herhaald worden.
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7.7. OPLEIDING
Opleidingen hebben een drieledige functie. Ten eerste herinneren ze het doelpubliek
eraan dat er nood is aan meer kennis over het domein waarop de opleiding slaat. Ten
tweede zijn ze bedoeld om het doelpubliek actief bekend te maken met de procedures
die het zal moeten toepassen. Het doelpubliek krijgt hierbij de kans om de procedures
te toetsen aan de eigen kennis en ervaringen en vragen te stellen. Ten slotte zijn de
opleidingen ook een uitgelezen plaats om mensen te informeren en sensibiliseren
omtrent de griepproblematiek. Vanuit die optiek is het belangrijk dat het doelpubliek
duidelijk de bredere context waarbinnen de opleiding plaatsvindt kent en verstaat.
De belangrijkste opleidingen die nodig zijn in het kader van dit operationeel plan
werden in kaart gebracht.

7.8. BUDGET
Iedere dienst moet het budget opstellen dat nodig is om in overeenstemming met de
afgesproken taakverdeling correct en voldoende te kunnen communiceren met de
doelgroepen. Dit budget moet gelinkt zijn aan doordachte communicatieplannen en
rekening houden met de beschikbare prijsgegevens. Er moet aandacht besteed
worden aan het prijskaartje om de bestaande kanalen en middelen verder te
onderhouden en aan een budget dat zal nodig zijn tijdens een crisisperiode. Meer
informatie hierover is terug te vinden in volgende documenten:



Hoeveel kost een mediacampagne?
Hoeveel kost het drukken van brochures en dergelijke?

7.9. BIJKOMEND INFORMATIEMATERIAAL
7.9.1. WERKWIJZE
Om de leden van de werkgroep communicatie maar ook buitenstaanders een beeld te
geven van de werkwijze waarop dit draaiboek tot stand is gekomen werd er een
powerpointpresentatie ontwikkeld.
7.9.2. COMMUNICATIETIPS




Aandachtspunten voor een goed persbericht,
Hoe stel ik een communicatieplan op?,
Waar moet ik op letten als ik een persconferentie organiseer?.

7.9.3. LECTUUR OVER CRISISCOMMUNICATIE






COMMcollection Crisiscommunicatie
WHO handboek over crisiscommunicatie tijdens een uitbraak (lange versie –
korte versie)
WHO handboek voor journalisten
Uitgebreid handboek over omgaan met de media tijdens gezondheidscrisissen
WHO handboek over influenza

7.9.4. INTERESSANTE LINKS
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hoofdstuk 8

PARTNERS

federale overheidsdienst

Binnenlandse Zaken
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