
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 29/03/2021 
HOURS: 15h30-18h00 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1. Report Previous meeting (approval)  • Rapport goedgekeurd  
 

1.2. Agenda (approval)  • Agenda goedgekeurd 

 

1.3. RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(Information – Sciensano) 

 

/  

2.2 Perspective 
schools/crisismanagement 
(Information - Sciensano) 

/  

3. Prevention   

3.1. RAG advice on testing of 
persons previously infected 
with SARS-CoV-2. 
(Validation – Sciensano) 
+ input federated entities on 
operationalization of the 
advice with specific attention 

Sciensano heeft het advies van de RAG over het testen van personen die 
eerder met SARS-CoV-2 besmet zijn geweest voorgesteld; dat advies kan 
geraadpleegd worden via de volgende link:   
http://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210329_Advice_RAG_Testi
ngPreviouslyPositives_NL.pdf  
 

De RMG valideert het RAG advies over het testen van 

personen die eerder met SARS-CoV-2 besmet zijn 

geweest.  

  

http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210329_Advice_RAG_TestingPreviouslyPositives_NL.pdf
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210329_Advice_RAG_TestingPreviouslyPositives_NL.pdf
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210329_Advice_RAG_TestingPreviouslyPositives_NL.pdf
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to travelers (Feedback – 
Federated entities) 

Voorheen bedroeg de vastgestelde periode 8 weken, maar ondertussen 
zijn we overgestapt op 90 dagen. Refinfecties binnen de 3 maanden zijn 
wel mogelijk maar zeer zeldzaam en dat is ook in overeenstemming met 
de Europese aanbevelingen.  
 
De Europese Commissie is afgestapt van de periode van 180 dagen (voor 
het groen certificaat). Die werd oorspronkelijk waarschijnlijk gedefinieerd 
op basis van studies waaruit bleek dat er 6 maanden na een initiële infectie 
nog steeds duidelijke tekenen van een immuunrespons waren. Het gaat 
echter slechts om tekenen van immuniteit, en niet echt om een bewezen 
bescherming tegen herinfectie. 
Hoe lang het groen certificaat geldig is, zal afhangen van elke lidstaat; de 
besprekingen zijn aan de gang. Dat zou opnieuw tot verwarring kunnen 
leiden.  
 
De RMG valideert het advies van de RAG over het testen van personen 
met een eerdere SARS-CoV-2-besmetting.  
 
Er wordt ook vermeld dat reizigers die geen resident zijn en die minder dan 
90 dagen geleden een positieve test hebben afgelegd, geen negatieve test 
meer nodig hebben bij aankomst. Er zullen operationele vragen rijzen, het 
zal niet eenvoudig zijn om dit in de praktijk te brengen (bv. hoe kan er 
gecontroleerd worden of de test correct werd uitgevoerd?). 
 

3.2. RAG advice on the 
procedures regarding self-
tests (Information) 
➢ Résult RMG electronic 

Het advies van de RAG over de zelftesten werd elektronisch gevalideerd 
op 26/03/2021. Dit kan via de volgende link worden geraadpleegd: 
http://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210323_Advice%20RAG_In
terpretation%20of%20self-test%20results_NL.pdf  

Het RAG-advies over de zelftests werd op 26/03/2021 

elektronisch gevalideerd. 

 

4. Surveillance and detection    

4.1. Simplifying measures in 
schools – proposition ONE 
(Discussion) 

Het PHE-secretariaat heeft namens de RMG een ontwerpnota opgesteld 
over de aanpassing van de tracing- en quarantainemaatregelen. Die werd 
herzien in de RMG, en op basis van de input van de leden werden er 

De RMG beslist de quarantaine duur van leerlingen die 
HRC contacten zijn te behouden, ook indien een test 
op dag 7 geweigerd wordt.  

http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210323_Advice%20RAG_Interpretation%20of%20self-test%20results_NL.pdf
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210323_Advice%20RAG_Interpretation%20of%20self-test%20results_NL.pdf
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210323_Advice%20RAG_Interpretation%20of%20self-test%20results_NL.pdf
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 wijzigingen aangebracht, die tot een definitieve versie hebben geleid. Dit 
document kan worden geraadpleegd via de volgende link: 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_t
heme_file/4.2_rmg_nota_-
_voorstel_aanpassing_tracing_en_quarantaine.pdf  
 
De nota werd aan de voorbereidende vergadering bezorgd om de IMC te 
informeren op 31/03/2021. Dit punt zal op donderdag 1 april opnieuw op 
de agenda van de RMG worden gezet om bepaalde details nader toe te 
lichten, zoals de indicatoren die door de RAG zullen worden voorgesteld. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de procedures op basis hiervan tegen 
de schoolhervatting worden aangepast. 
 

De RMG beslist dat een vereenvoudigde tracing 
mogelijk is in bepaalde epidemiologische situaties 
waar zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens in 
acht worden genomen. De RAG formuleert een advies 
om deze indicatoren verder uit te werken. Als deze 
indicatoren bereikt worden kan er op provinciaal 
niveau tijdens het overleg met gouverneur, 
regionale/federale gezondheidsinspecteur en met 
input vanuit de CLBs besloten worden de contact 
tracing te vereenvoudigen zoals hieronder 
beschreven.  
Dit houdt in dat:  

- In deze situatie de mogelijkheid bestaat om 
een quarantaine duur van 10 dagen te 
voorzien te tellen vanaf de sluiting van een 
klas in geval van een cluster.  

- In deze situatie de mogelijkheid bestaat om 
een klas te sluiten wanneer er een tweede 
positief geval is (dat geen besmetting binnen 
hetzelfde huishouden is) zonder te analyseren 
of dit tweede geval een LRC of HRC is.  

Ten slotte pleit de RMG voor het in acht nemen van de 
volgende factoren alvorens over te gaan naar (of het 
verlengen van) het sluiten van scholen:  

- Maatregelen in de algemene samenleving 
met specifieke aandacht voor de werkplaats 

- Verminderen van buitenschoolse 
vrijetijdsbesteding van leerlingen tijdens 
schoolperiodes  

- Het sluiten van de lerarenkamers  
  

5. Health care    

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/4.2_rmg_nota_-_voorstel_aanpassing_tracing_en_quarantaine.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/4.2_rmg_nota_-_voorstel_aanpassing_tracing_en_quarantaine.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/4.2_rmg_nota_-_voorstel_aanpassing_tracing_en_quarantaine.pdf
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6. Stocks and shortages    

7. Communication    

8. International    

9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 1 april van 16u tot 18u. 
 

10. AOB    

 
  



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

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

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Callens Michiel Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

Corman Karin Communauté Germanophone karin.cormann@dgov.be 

Dennone Charles FAGG charles.denonne@fagg-afmps.be 

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

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

Haulotte Delphine FWB Delphine.HAULOTTE@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 

Lardennois Miguel Brussels Miguel.lardennois@gov.brussels 

Lokietek Sophie AViQ sophie.lokietek@aviq.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 

Wildemeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 


