
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 21/02/2022 
HOURS: 15h30-17h00 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting (approval)  • Rapport goedgekeurd  

• Rapport approuvé 

1.2 Agenda (approval)  
 

• Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(Information – Sciensano) 
 

  

3. Prevention   

3.1. RMG Note -  Testing, isolation and 
quarantaine,  a (medium) long term 
strategy (Discussion)  

 

RIZIV gaf feedback m.b.t. de 6 scenario’s: 
-6 scenario’s m.b.t. HRC zijn te complex voor de voorschrijver 
- uitzonderingscategorieën kunnen hiervoor een mogelijke oplossing zijn.  
 
De vergadering wordt gestart met het uitzetten van de grote lijnen 
vooraleer in details te gaan m.b.t. de rechter kolom ‘high/unknown ratio’.  
 
Sciensano werkt aan een voorstel ivm surveillance inclusief 
peilpraktijken, dit zal op een volgende RMG voorgesteld worden.  
 
Een belangrijk gegeven is het scenario met een (erg) lage viruscirculatie 
met een onbekende of ernstig ziekmakende variant. Het doel van de 
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strategie in deze context is containment. Dit betekent dat er extensieve 
testing en tracing nodig is. Er zijn echter bezorgdheden over de 
haalbaarheid van snel op te schalen van deze verdedigingslinies. FWB 
deelt in deze context mee dat de PSE’s niet langer contact tracing zullen 
doen, zij keren terug naar hun kerntaken.    
AZ&G voegt hieraan toe dat de operationalisering in het opschalen van 
contact tracing tussen niveau 1 ‘low ratio’ en niveau 1 ‘high/unknown ratio’ 
enkel mogelijk als de algemene incidentie laag is. Dit betekent dat er 
enkel afgeschaald zou mogen worden als de incidentie voldoende laag is 
zodat een opschaling nadien op operationeel niveau haalbaarder is. Een 
minimale bezetting is opportuun om de periode die nodig is om op te 
schalen te overbruggen. Ook het behouden van en beschikbaar zijn van 
digitale tools is in deze periode erg belangrijk.  
 
In verband met quarantaine en vaccinatie status kan de uitzondering op 
quarantaine voor een volledig gevaccineerd persoon behouden worden 
als de wetenschappelijke informatie aangaande vaccine effectiveness dit 
toelaat.   
 
In geval van een outbreak kunnen ook LRC worden getest d.m.v. PCR 
en dit gebaseerd op de analyse van: arts, regionale 
gezondheidsinspectie, OST. Het testen van LRC is enkel relevant indien 
containment wordt nagestreefd. Afhankelijk van de context kan dit voor 
bepaalde collectiviteiten meer of minder relevant zijn.  
 
Overleg onderwijs- en jeugdsector: 
Het concept gebaseerd op de epidemiologische situatie en de RAG-
indicatoren werd toegelicht aan de kabinetten onderwijs en jeugd.   
Hun feedback wordt gevraagd over de strategie voor HRC in niveau 2 
(lage ratio ziekte ernst/aantal gevallen).  
 
Het RMG voorstel voor HRC binnen het huishouden voor niveau 2 ‘low 
ratio’ berust op 7 dagen mondmaskerdracht ofwel dagelijkse zelftest in 
geval van een contact buiten het huishouden.  
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De FWB wenst geen maatregelen voor kinderen tot 12 jaar in deze 
context. Ze vinden deze moeilijk te duiden in een schoolsetting. De 
handhaving ervan is bovendien niet mogelijk. Men denkt dat er een risico 
op stigmatisering zal zijn.  
Er dient een duidelijke communicatie te gebeuren naar de ouders toe wat 
er verwacht worden van kinderen binnen bepaalde situaties.  
De FWB wenst voor mondmaskers coherent te blijven met de 
leeftijdsgrens zoals vastgelegd door het OCC. Sciensano verduidelijkt dat 
in deze context het risico dat een HRC besmet zal zijn en zodus 
besmettelijk zal zijn groot is. Deze mondmaskerdracht is zodus om 
anderen rondom het HRC te beschermen. Vandaar dat een andere 
leeftijdsgrens in dit geval aangewezen is.  
 
Het Kabinet Weyts sluit zich bij het standpunt van de FWB aan en 
herhaalt hun standpunt dat zij geen rekening wensen te houden met de 
vaccinatie status van kinderen jonger dan 12 jaar.  
 
Kabinet Dalle benadrukt dat het voor kinderen strikt noodzakelijk is om 
aan vrijetijdsactiviteiten te kunnen deelnemen. Maatregelen die in het 
onderwijs genomen worden, mogen niet strenger zijn binnen 
jeugdactiviteiten. Sciensano wijst erop dat er in het onderwijs bijkomende 
maatregelen zijn zoals onder andere social distancing en ventilatie. In het 
onderwijs wordt er tevens rekening gehouden met leerplicht. De redenen 
waarom dezelfde maatregelen niet in beide contexten toegepast kunnen 
worden.  
 
De verantwoordelijkheid shift naar de burger en zodus de ouders 
waardoor er een dringende en belangrijke communicatie nodig is, zeker 
m.b.t. de krokusvakantie.  
 
De RMG voorzitter zal deze discussie en perspectieven delen in de 
préparatoire naar aanleiding van de IMC gepland op 23/2.  
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4. Date next meeting / agenda (approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 24/02/2022 van 16u00 tot 18u00. 
---------------------------------- 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 24/02/2022 de 
16h00 à 18h00. 
 

5. AOB    
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