
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 18/03/2021 
HOURS: 15h30-18h00 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report   Het RMG-secretariaat roept de leden op om steeds het e-mailadres van de 
dienst ‘Public Health Emergencies’ in CC te plaatsen bij mailverkeer. 

 

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: COVID-19 - Situation épidémiologique | 
Coronavirus Covid-19 (sciensano.be) 
 
Het ONE meldt dat een hoge stijging van het aantal gevallen (op scholen) 
ervoor zorgt dat de tracing autoriteiten overbevraagd geraken en niet langer 
kunnen volgen. Daardoor worden er steeds meer fouten gemaakt en dus 
meer contacten gemist. Een verdere stijging van het aantal gevallen (en 
clusters) op scholen zou ervoor zorgen dat de tracing praktisch niet meer 
haalbaar is, zoals ook het geval was tijdens de piek van de tweede golf. Men 
moet kost wat kost proberen om in de bredere maatschappij maatregelen te 
treffen en zo de scholen te sparen. Kabinet Linard duidt bovendien op het 
belang van mentaal welzijn bij de vele jongeren. 
 
Hoewel de epidemiologische gegevens voorlopig duiden op het 
overschrijden van de drempels in enkele provincies, valideert de RMG dat 
de situatie dusdanig is dat het ganse Belgische grondgebied zich weldra in 

De RMG valideert het epidemiologische overzicht 

van de RAG en uit de noodzaak om over te 

schakelen naar plan B. Dit betekent dat, in het kader 

van de verontrustende epidemiologische situatie, 

bijkomende maatregelen genomen dienen te 

worden.  

De RMG wijst erop dat bij het opstellen van deze 

verstrengingen, maximale inspanningen nodig zijn 

om de scholen open te houden. Daarnaast dient 

mentale gezondheid een aandachtspunt te blijven. 

De RMG pleit bovendien voor de bescherming van 

risicogroepen met bijzondere aandacht voor 

personen ouder dan 60 jaar en beveelt zodus aan om 

contact tussen kinderen en grootouders tot een strikt 

minimum te beperken, ook tijdens de Paasvakantie. 

Ten slotte pleit het voor verbindende sensibilisatie 

https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
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plan B bevindt. Het zou onverstandig zijn om een verdere evolutie van de 
cijfers af te wachten alvorens maatregelen te treffen. 
 
Bijkomende maatregelen dienen rekening te houden met deze negatieve 
epidemiologische situatie, alsook aandacht te hebben voor onderstaande: 

- Het maximaal openhouden van scholen 
- De mentale gezondheid van de burger 
- Vermijden van intergenerationele contacten (cfr. openhouden 

opvangmogelijkheden) 
- Verbindende communicatie met de burger  

 
De RMG-leden merken tevens op dat de bestaande maatregelen minder 
goed nageleefd werden bij het vroege lenteweer (cfr. meer en nauwere 
contacten). 
 
Ook al zijn de huidige cijfers voorlopig in lijn met de predicties, zoals getoond 
door Niel Hens, deze reflecteren een situatie zonder versoepelingen (terwijl 
er al enkele versoepelingen werden doorgevoerd) en met een even ernstig 
virus (terwijl er evidentie is dat de UK variant een meer ernstig ziektebeeld 
geeft). Bijkomende maatregelen moeten een exponentiële toename 
voorkomen. 
 
Ten slotte, de RMG-leden merken op dat (nog steeds) veel personen ouder 
dan 60 gehospitaliseerd worden. Met het oog op de paasvakantie, een 
periode waarin kinderen mogelijk worden opgevangen door hun 
grootouders, benadrukt de RMG dienovereenkomstig opnieuw dat ook 
intergenerationele contacten zo goed als mogelijk moeten worden beperkt, 
maatregelen betreffende buitenschoolse activiteiten tijdens de Paasvakantie 
dienen zodus hiermee in de balans gelegd te worden.  
 

omtrent bijkomende maatregelen om de bevolking 

aan te moedigen en te ondersteunen in het opvolgen 

hiervan.   

 

 

Le RMG valide l’aperçu épidémiologique du RAG et 

exprime la nécessité d’être proactif en passant à la 

plan B. Cela signifie que, dans le contexte de la 

situation épidémiologique alarmante, des mesures 

supplémentaires doivent être prises.  

Le RMG souligne que l'élaboration de ces directives 

nécessite un effort maximal pour maintenir les écoles 

ouvertes. En outre, la santé mentale doit rester un 

point d'attention. Le RMG plaide également pour la 

protection des groupes à risque, en accordant une 

attention particulière aux personnes âgées de plus 

de 60 ans, et recommande ainsi de limiter au strict 

minimum les contacts entre les enfants et les grands-

parents, y compris pendant les vacances de Pâques. 

Enfin, il appelle à une sensibilisation pédagogique 

sur les mesures complémentaires pour encourager 

et soutenir la population dans le respect de celles-ci.    

 

3. Prevention   
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3.1. Research on Quarantine and 
Isolation (Presentation - 
HoGent) 

De betrokken onderzoeksgroep van de HOGent stelde de vooruitgang voor 
in hun onderzoek naar naleving van de quarantaine en isolatie.  
 
Er worden alvast twee inzichten met de RMG-leden gedeeld, namelijk dat 
personen met een interim contract snel zonder loon dreigen te vallen omdat 
hun contract niet verlengd wordt na quarantaine of isolatie. Verder 
ondervinden grote gezinnen mogelijk meer last van de quarantaine- of 
isolatieperiode omdat deze periode eventueel wordt verlengd bij een nieuwe 
intra familiaal geval. 
 
Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) vraagt om na te gaan wat de 
gezinssamenstelling is, o.m. op economisch vlak, van de betrokken 
gezinnen die participeren aan het onderzoek. 
 
De onderzoekers benadrukken opnieuw dat dit om een ‘rapid assessment’ 
gaat. Dit wilt zeggen dat een mate van veralgemeenbaarheid inboet voor de 
snelheid waarmee men resultaten wenst te behalen. Het onderzoek werd 
namelijk op korte termijn opgestart, waarbij men toespitst op een beperkte 
regio en ter plekke een breed gamma van verschillende profielen probeert te 
bereiken. Momenteel is de groep volop bezig met rekruteren van 
respondenten, waarna de eerste resultaten volgen. 
 
De betrokken onderzoekers nemen voor om op twee à driewekelijkse basis 
een update te voorzien aan de RMG.  
 

 

3.2. Transportation of frail persons to 
be vaccinated at a center 
(Decision – RMG) 

De RMG valideerde het RAG advies m.b.t. vervoer van kwetsbare personen 
naar vaccinatiecentra, maar stelt voor om enkele minimale voorwaarden op 
te leggen indien er omwille van uitzonderlijke omstandigheden het niet 
mogelijk is om aan alle voorwaarden beschreven in het RAG advies te 
voldoen. Zo zoekt de RMG een balans tussen de pragmatiek en het 
epidemiologisch risico. 
 
Het Agentschap Zorg en Gezondheid spreekt zich uit over het beschrijven 
van zulke uitzonderingen op de RAG-adviezen. Het AZG vreest dat dit leidt 

De RMG valideert de RMG nota over het transport 

van fragiele personen van en naar de vaccinatie 

centra mits het in acht nemen van de aanpassingen 

die tijdens de vergadering aangebracht zijn.  

Deze nota dient als aanvullend aan het RAG advies 

hieromtrent beschouwd te worden. 
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tot een minimalisering van de adviezen, terwijl we net moeten proberen om 
deze zo sluitend mogelijk op te stellen én zo goed als mogelijk te volgen. 
 
Dienovereenkomstig benadrukt de RMG dat vrijwilligers (en andere actoren) 
steeds de RAG-adviezen zo goed als mogelijk horen na te streven om zo het 
epidemiologisch risico te beperken. Indien dit, vanwege uitzonderlijke 
omstandigheden, niet mogelijk is, voorziet de RMG volgende voorwaarden 
waaraan minimaal moet worden voldaan bij vervoer van een kwetsbare 
persoon naar vaccinatiecentra: 

- Dragen van een mondneusmasker is verplicht voor de bestuurder 
en de passagier 

- In de mate van het mogelijke moet de passagier achteraan in de 
wagen zitten (uitzondering bij 2-deurs auto en mobiliteitsproblemen) 

- De ramen staan (minstens) halfopen om een goede ventilatie in de 
passagiersruimte te verzekeren 

- De bestuurder desinfecteert de contactoppervlakken (dashboard, 
binnenkant van de deur, klink, …) bij elke passagierswissel 

 

Le RMG valide la note RMG sur le transport des 

personnes fragiles vers/depuis les centres de 

vaccination à condition de prendre note des 

modifications apportées en réunion. Cette note doit 

être considérée comme un complément à l'avis du 

RAG. 

3.3. The wearing of facemasks by 
children (Feedback – 
Flandres/Commissariat) 

In Vlaanderen ressorteren de jeugdzorg in de scholen en de CLB's onder de 
bevoegdheid Onderwijs en niet Gezondheidszorg. De minister van 
Onderwijs beschikt ook over zijn eigen expertencomité. Het is op basis van 
de aanbevelingen van die experten dat het kabinet Beke heeft beslist dat de 
vijfde en zesde leerjaren in de lagere school ook een mondmasker moesten 
dragen. Ze hebben immers vastgesteld dat ten opzichte van de eerste jaren 
van het middelbaar de besmettingen in die leeftijdsgroep relatief hoog in 
aantal zijn. In het licht van die verhoogde circulatie achtten zijn het 
gerechtvaardigd om de mondmaskerplicht in te voeren voor die leerlingen 
(zie plan B, stijgende cijfers). 
 
De RMG betreurt het gebrek aan coherentie met de aanbevelingen van de 
RAG en de beslissingen van de RMG. Dit advies van de experten dat ingaat 
tegen de federale maatregelen vormt een probleem en zet de deur open voor 
nog meer initiatieven die alle richtingen uitgaan. Bovendien zijn zulke 
variaties op het niveau van de maatregelen voor kinderen moeilijk uit te 
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leggen aan de bevolking en compliceren ze het werk van de mensen op het 
terrein. De RMG pleit ervoor dat de experten coherent blijven in hun 
maatregelen tussen de fora onderling om te zorgen voor een bepaalde 
globale harmonie. 
 

3.4. Immediate use of quick Ag tests Het Commissariaat heeft een document gedeeld over de snelle uitrol van de 
antigeensneltesten in afwachting van de validatie en operationalisering van 
de teststrategie 2.0. De kabinetten zijn reeds op de hoogte, de intentie is hier 
om het management van de gezondheidsinspecteurs te informeren. 
 
De uitrol zou in de eerste plaats gebeuren in de provincies of sectoren van 
België waar het virus het sterkst aanwezig is (Namen, Brussel, Henegouwen, 
Oost-Vlaanderen ...) 
Er zouden twee niveaus zijn, de overheidssector en de privésector. Voor het 
eerste niveau zal het accent op de federale/lokale politie worden gelegd. 
Voor het tweede niveau wil men zich concentreren op de sectoren/bedrijven 
waar de RAG-analyse en de analyse van de communautaire 
gezondheidsinspectie inzake clusters een verhoogd risico aangeeft. Het is 
nodig de doelgroepen te bepalen en het aantal mensen binnen elke groep. 
Voor kritieke bedrijven moet de arbeidsarts coördineren en eenmaal per 
week rapporteren aan Sciensano over de testresultaten (NB: positieve 
gevallen worden automatisch doorgegeven aan het contacttracingsysteem 
en zullen een PCR-test moeten ondergaan). 
 
Het Commissariaat vraagt ook dat de regionale gezondheidsinspecteurs, in 
overleg met de gouverneurs, een hiërarchische lijst bezorgen met de 
risicobedrijven in de meest getroffen provincies (Namen, Henegouwen, 
Brussel, Oost-Vlaanderen) die bereid zijn om deel te nemen aan de 
screening met AG-testen die hen zullen worden geleverd uit de federale 
voorraad.  
Het federaal niveau kan vanaf volgende week bevoorraden. 
Aan de deelstaten wordt gevraagd om het document in kwestie te 
raadplegen en tegen maandag 22/03 hun input over het thema aan het RMG-
secretariaat te bezorgen. 

Aan de gefedereerde entiteiten wordt gevraagd om 

hun input aangaande de nota van het Commissariaat 

over screening/repetitieve sneltesten te delen met 

het phe secretariaat voor maandag 22/03. Dit punt 

zal ter info op de RMG agenda van 22/03/2021 

geplaatst worden.  
 

 

Il est demandé aux entités fédérées de transmettre 

pour ce lundi 22/03 leur input au secrétariat phe 

concernant la note du Commissariat sur le screening 

répétitif dans le secteur privé. Le point sera remis à 

l’agenda du RMG du 22/03/2021 pour information. 
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4. Surveillance and detection    

4.1. RAG advice on testing in 
prisons (Decision – 
Sciensano) 

Sciensano heeft het RAG-advies voor testen in gevangenissen voorgesteld: 
dit kan worden geraadpleegd via de volgende link: covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210315_Advice%20RAG_Sel
ection%20for%20samples%20for%20sequencing%20-%20update_NL.pdf 
 
Er wordt aanbevolen om: 

• De huidige procedure te handhaven waarbij alle binnenkomende 

gevangenen aan het einde van hun quarantaineperiode van 7 

dagen worden getest. 

• In de huidige context van strikte beschermingsmaatregelen, de 

volgende aanvullende testprocedures toe te passen: 

o Voor hoogrisicocontacten binnen de gevangenis dezelfde 

testprocedures toe te passen als voor hoogrisicocontacten 

in de gemeenschap: een eerste test zo snel mogelijk na 

identificatie, en een tweede test na 7 dagen. 

o Bij een uitgebreider testen in het geval van een cluster 

ook de laagrisicocontacten (vermoedelijke contacten en 

alle gedetineerden en personeel op de afdeling van het 

indexgeval) tweemaal te testen, eenmaal onmiddellijk na 

hun identificatie en een tweede maal na 7 dagen. Als de 

eerste test negatief is, is quarantaine niet nodig. 

Het Waals Gewest deelt mee dat het meerdere meldingen kreeg van artsen 
over gevallen van herbesmetting (3 deze week). Er was geen informatie over 
het type, in voorkomend geval zullen ze die informatie meedelen aan 
Sciensano.  
 
De RMG valideert het RAG-advies voor testen in gevangenissen. 
 

De RMG valideert het RAG advies over testen in 
gevangenissen.  
 

 
Le RMG valide l’avis RAG sur le testing dans les 
prisons. 
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4.2. Revised indications for 
sequencing (Decision – 
Sciensano) 

Sciensano heeft de update van de RAG voor de sequentiebepaling 
gepresenteerd. Dit document kan worden geraadpleegd via de volgende link: 
covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210315_Advice%20RAG_Sel
ection%20for%20samples%20for%20sequencing%20-%20update_NL.pdf 
 
De strategie bestaat uit een (1) basislijn genoomsurveillance en een (2) 
actieve surveillance in specifieke populaties, die is opgedeeld in een (a) 
bijkomende selectie stalen die prioritair gesequenced dient te worden, (b) 
een selectie van stalen in ongewone clusters, en (c) een selectie van stalen 
in uit een rode zone terugkerende reizigers. 
 
De RMG valideert de update van de RAG m.b.t. de indicaties voor 
sequencing. 
 

De RMG valideert de update van de RAG aangaande 
indicaties voor genoom sequencing.  
 

 
Le RMG valide l’update du RAG concernant les 
indications de séquençage. 

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 22 maart van 15u30 tot 18u. 
 

 
La prochaine réunion RMG aura lieu le lundi 22 mars 
de 15h30 à 18h. 
 

10. AOB    
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10.1. Houserules RAG (Information 
- Sciensano) 

Sciensano heeft ter informatie de 'house rules' van de RAG meegedeeld.  
Een punt voor de RMG: het RAG-advies zal systematisch aan de RMG voor 
akkoord/niet akkoord worden voorgelegd. De leden kunnen verduidelijkingen 
vragen, maar de inhoud kunnen ze niet wijzigen. Als ze niet akkoord gaan 
met bepaalde punten, zal dat worden vermeld in de aanbeveling. 
 

 

10.2. EMA advice on Astra Zeneca 
(Information) 

Het FAGG meldt dat het EMA is samengekomen m.b.t de mogelijke 
bijwerkingen van het AZ-vaccin en de tromboses dat het zou veroorzaken. 
Het agentschap blijft bij zijn advies dat de voordelen van de voortzetting van 
de vaccinatie de risico's overstijgen. 
 

 

10.3. Communication response 
linked to Astra Zeneca 
suspension in some European 
countries (Information) 

Het document 'Communication response linked to Astra Zeneca suspension 
in some European countries' werd ter informatie aan de leden meegedeeld. 
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Last Name First Name Organization  Email 
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Denonne Charles  FAGG / AFMPS charles.denonne@fagg-afmps.be 

Detaille Emilie cabinet Christie Morreale emilie.detaille@gov.wallonie.be 

Gijs Geert  FOD Volksgezondheid Geert.Gijs@health.fgov.be 

Haulotte  Delphine  Cabinet Glatigny  Delphine.HAULOTTE@gov.cfwb.be 
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Hitabatuma Vincent  FWB Vincent.HITABATUMA@gov.cfwb.be 

Isabelle Iliano HOGent isabelle.iliano@hogent.be 
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Loes  Hubrecht  HoGent  loes.hubrecht@hogent.be 
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Nicky Dirkx HOGent nicky.dirkx@hogent.be 
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Van Gucht  Steven  Sciensano  steven.vangucht@sciensano.be 
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