
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 11/03/2021 
HOURS: 16h00-18h00 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1. Report Previous meeting (approval)  • Rapport goedgekeurd  

• Rapport validé 

1.2. Agenda (approval)  • Agenda goedgekeurd 

• Agenda validé 

1.3. RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(Information – Sciensano) 

 

De RMG valideert het epidemiologische overzicht en bijhorende besluiten, 
zoals zij zijn terug te vinden op https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210310_RAG_Update%20epi
demiologie_NL.pdf. 
 
Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) meldde dat zij bij een ad hoc 
verificatie van een aantal PLF’s een vermoeden hebben van foute 
rapportage. Zo gaat het bijvoorbeeld om personen die voor een reis minder 
dan 48 uur in Spanje of Polen verbleven, waardoor zij effectief niet worden 
onderworpen aan de test- en quarantaineplicht. Het RMG-secretariaat vraagt 
in dit kader aan PALOMA om dit verder te onderzoeken. De resultaten zullen 
worden gedeeld met het Kabinet van Minister Vandenbroucke.  
 
ONE hoort vanuit het terrein dat in de lagere scholen en crèches steeds meer 
ouders hun kinderen niet laten testen. ONE vraagt om dit verder goed op te 
volgen en dit in rekening te brengen bij het interpreteren van de incidentie 
voor deze leeftijdsgroep. Sciensano bevestigt evenwel een lichte toename 

De RMG valideert het epidemiologische overzicht, 
waarbij het vanuit epidemiologisch standpunt te 
vroeg blijft om te versoepelen; in enkele gebieden is 
er een ongunstige evolutie die van nabij wordt 
opgevolgd. 
 

 
Le RMG valide l’aperçu épidémiologique. D’un point 
de vue épidémiologique il est encore trop tôt pour des 
assouplissements ; il y a une évolution défavorable 
dans certaines régions qui est suivie de près. 
 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210310_RAG_Update%20epidemiologie_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210310_RAG_Update%20epidemiologie_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210310_RAG_Update%20epidemiologie_NL.pdf
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van het aantal testen in deze leeftijdsgroep met, in verhouding tot andere 
leeftijdsgroepen, een lagere positiviteitsratio wat lijkt te wijzen op voldoende 
aantal testen en een lage besmettelijkheid bij de <9 jarigen. Desalniettemin 
zal Sciensano kijken of er binnen specifieke leeftijdsgroepen bij de <9 jarigen 
indicaties zijn van een verminderde staalafname. De paediatric taskforce 
werkt aan een tutorial waarin wordt uitgelegd hoe best een staal af te nemen 
bij kleine kinderen. 
 
Uit de cijfers komt ook enige ongerustheid naar boven voor bepaalde regio’s 
waar de epidemiologische toestand verslechtert. Er is de nodige aandacht 
vereist om te verzekeren dat plan B en C gefinaliseerd zijn en, indien nodig, 
tijdig toegepast kunnen worden.  
 
De RMG-voorzitter meldt dat er enkele Franse COVID-patiënten werden 
opgenomen in Belgische ziekenhuizen rond de grensstreken. Het zou 
momenteel een vijftal patiënten betreffen die werden toegewezen na formele 
en informele contacten, maar niet via EWRS. Zolang de betrokken 
ziekenhuizen capaciteit hebben en geheel vrijwillig deze patiënten 
accepteren, zullen zij in beperkte mate Franse patiënten opnemen. Deze 
patiënten worden gerekend als transferts tussen ziekenhuizen en worden 
dus niet opgenomen als nieuwe hospitalisatie in de ziekenhuiscijfers. 
  

3. Prevention   

3.1. Classification of risk contacts 
for non-medical contact 
occupations (Decision – 
Sciensano) 

/ 
 

De validatie wordt uitgesteld in afwachting van een 
antwoord van het Waals Gewest, Brussel en de 
Duitstalige Gemeenschap. 
 

 
La validation est reportée en attente de réponse de 
la Région Wallonne, de Bruxelles et de la 
Communauté Germanophone 
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3.2. Transportation of frail persons 
to be vaccinated at a center 
(Decision – Sciensano) 

/ Het punt wordt uitgesteld naar een volgende 
meeting. 
 

 
Le point est reporté à un prochain meeting. 

4. Surveillance and detection    

5. Health care    

6. Stocks and shortages    

7. Communication    

8. International    

9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
maandag 15 maart van 15u30 tot 18u. 
 

 
La prochaine réunion RMG aura lieu le lundi 15 mars 
de 15h30 à 18h. 

10. AOB    

10.1. Update meeting Ebola 
Strategy (Information - SPF 
Santé) 

Dinsdag 09/03/2021 werd een Ebola Strategy meeting georganiseerd met 
de referentieziekenhuizen (UZA en Sint-Pieter), AZG en Defensie. Die werd 
georganiseerd m.b.t. de huidige outbreaks in Guinee en de Democratische 
Republiek Congo.  Het doel was om na te gaan welke procedure we in België 
zouden volgen als er ooit een ebolageval of vermoeden van ebola voorkomt. 
Onder meer het beheer van ebolagevallen in een covidcontext werd 
besproken. Die problematiek moet worden besproken in het HTSC-comité.  
 
De referentieziekenhuizen zijn van mening dat als er op een dag een of 
meerdere ebolapatiënten voorkomen, de covidpatiënten naar andere 
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ziekenhuizen moeten worden gebracht zodat de ICU die ebolagevallen 
behandelt wordt ontzien. Volgens HTSC zou dit geen problemen mogen 
opleveren. 
 
Er werden een aantal aspecten besproken: 

- Praktische vragen over de medicatie, de vaccinatie en de PBM. 
- De financiering van de referentieziekenhuizen. Er werd contact 

opgenomen met het DG Gezondheidszorg om dit grondig te 
laten onderzoeken. Ook over de medicatie vonden contacten 
plaats. De procedures om monoklonale antilichamen op te slaan 
moeten worden herzien. 

- Twee vaccins (MSD en Janssens&Janssens) werden 
toegelaten door het EMA, maar het is nog niet duidelijk hoe de 
vaccins kunnen worden aangekocht. De WGO heeft 
aangegeven dat men zich rechtstreeks tot de bedrijven moet 
richten. Het is de bedoeling humanitaire hulpverleners die willen 
vertrekken en eventueel het personeel van ziekenhuizen die 
zulke patiënten zouden behandelen te vaccineren. Het punt 
komt opnieuw op de RMG-agenda als er meer info is. 

 
Merk op dat België een akkoord heeft met het ziekenhuis van Düsseldorf 
(2019) opdat ons land patiënten mag overdragen in geval van een 
capaciteitsnood. 
 

10.2. Pandemic legislation De RMG-leden hebben vernomen dat er op 12/03 een parlementaire 
commissie komt over de pandemiewet. De FOD, die niet rechtstreeks 
betrokken was bij de realisatie van die wet, werd uitgenodigd om toelichting 
te komen geven. 
 

 

10.3. Questions cultural sector Naar aanleiding van de notificatie van het OCC wenst het Waals Gewest een 
agendapunt toe te voegen over de coördinatie van pilootprojecten onder 
meer in de culturele sector. Zou het niet interessant zijn om criteria voor het 
risicobeheer van zulke pilootprojecten vast te stellen? Hoe kan de 
doeltreffendheid van de protocollen worden geëvalueerd? Via een bio-

Betreffende de pilootprojecten in de culturele 
sectoren vraagt de RMG om duidelijke maatregelen 
voor de sector. Het Commissariaat zal nagaan wie 
verantwoordelijk is voor de coördinatie van de 
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ethisch comité? Wie zal er over de relevantie van de studie oordelen m.b.t. 
de volksgezondheid en het risicobeheer? 
 
Sciensano meldt dat voor Vlaanderen twee pilootprojecten werden 
besproken in de TF testing (speekseltesten en Ag-sneltesten).  
 
Maar hier gaat het over een meer algemene vraag. Het gaat over het geheel 
van maatregelen voor het risicobeheer van de volksgezondheid in de 
culturele sector (bv. er werd een project voor een indoor concert voorgelegd 
in de TF testing zonder regels met quarantaine en test vooraf/achteraf). Het 
zal moeilijk worden om dit uit te breiden naar de "echte wereld" waar er 
minder controle is over de deelnemers. 
 
De Federatie Wallonië-Brussel meldt dat er zes pilootprojecten zullen 
worden gelanceerd in de Franse Gemeenschap. Ze zullen op basis van de 
huidige protocollen verlopen. Gezien het perspectief van heropening 
opiddellange termijn, is de sector sterk vragende partij. Er moeten duidelijke 
procedures komen over de manier waarop de culturele sector mag 
functioneren.  
 
Het Commissariaat bereidt een nota over de toelating van zelftesten voor. 
Het algemeen advies is dat deze niet kunnen worden gebruikt als 
"toegangsvoorwaarde" om toegang te krijgen tot een evenement, aangezien 
er een risico is op verkeerd gebruik. Er moet een evaluatie komen van de 
diverse projecten om te bekijken wat er werd ingevoerd, wat daar het 
resultaat van was en wat kan worden overwogen voor de toekomst. 
 
Het Commissariaat zal de vraag voor het geheel van de projecten 
onderzoeken. Voor het overige zal het Commissariaat de coördinatie van de 
pilootprojecten onderzoeken in samenwerking met de TF testing en de 
eindbeslissing zal moeten worden genomen op de IMC, daarna zal het 
thema misschien nog naar het OCC worden verwezen. 
 

verschillende pilootprojecten (testing, ventilatie, …) 
en koppelt terug naar de RMG. 
 

 
Concernant les projets pilotes au sein des secteurs 
culturels. Le RMG demande de donner des mesures 
claires au secteur. Le Commissariat examinera qui 
prendra en charge la coordination des différents 
projets pilotes (testing, ventilation,…) et fournira un 
retour d'information au RMG. 
 

 



 
 

 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Alen Victor (RMG Support) FOD Volksgezondheid victor.alen@health.fgov.be 

Broms Maurien SPF Santé Publique maurien.borms@health.fgov.be 

Callens Michiel Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

Detaille Emilie Cabinet Morreale emilie.detaille@gov.wallonie.be 

Gijs Geert Commissariat Geert.Gijs@commissariat.fed.be 

Haulotte Delphine FWB delphine.haulotte@gov.cfwb.be 

Hitabatuma Vincent FWB Vincent.HITABATUMA@gov.cfwb.be 

Henry Anne-Claire Fédération Wallonie Bruxelles anne-claire.henry@one.be 

Kalimira Nyota (RMG Support) FOD Volksgezondheid  nyota.kalimira@health.fgov.be 

Lokietek Sophie AViQ sophie.lokietek@aviq.be 

Pardon Paul (RMG voorzitter) FOD Volksgezondheid (Voorzitter RMG) paul.pardon@health.fgov.be 

De Ridder Ri Cabinet Vandenbroucke ri.deridder@vandenbroucke.fed.be 

van de Konijnenburg Cecile  FOD Volksgezondheid  cecile.vandekonijnenburg@health.fgov.be 

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Lernout  Tinne Sciensano  Tinne.Lernout@sciensano.be 

Wildermeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 


