
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 08/04/2021 
HOURS: 15h30-18h00 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1. Report Previous meeting (approval) Rekening houden met de opmerkingen van Sciensano • Rapport goedgekeurd  

1.2. Agenda (approval)  • Agenda goedgekeurd 

1.3. RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(Information – Sciensano) 

 

Sciensano heeft het epidemiologisch overzicht gepresenteerd, dit kan 
worden geraadpleegd via de volgende link:  
https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Meest%20recente%20update.p
df  
 
Sciensano had een meeting met de gouverneur van Luxemburg en de cel 
Gezondheid om uit te zoeken waarom het aantal gevallen hoger is in de 
provincies Henegouwen/Luxemburg. Ze maakten melding van problemen 
met de opvolging van de maatregelen (cafés die stiekem openen, drive-ins 
waar mensen niet in de auto blijven, de politie die niet meer ingrijpt). De 
recente heropening van de cafés en restaurants in het Groothertogdom zal 
ook niet helpen in de grensregio's. 
 
De FWB merkt op dat sinds oktober strenge maatregelen voor het hoger 
onderwijs gelden (afstandsonderwijs), maar er zijn geen statistieken over die 
leeftijdsgroep, hoe kan men dan zulke maatregelen rechtvaardigen? Het 

De RMG valideert het epidemiologische overzicht. 

 

http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Derni%C3%A8re%20mise%20%C3%A0%20jour%20de%20la%20situation%20%C3%A9pid%C3%A9miologique.pdf
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Derni%C3%A8re%20mise%20%C3%A0%20jour%20de%20la%20situation%20%C3%A9pid%C3%A9miologique.pdf
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Derni%C3%A8re%20mise%20%C3%A0%20jour%20de%20la%20situation%20%C3%A9pid%C3%A9miologique.pdf
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probleem schuilt niet in de lessen zelf maar in alles wat errond leeft (bv. het 
kotleven). De Universiteit van Luik zou een test uitvoeren met 5.000 
studenten om die leeftijdsgroep te kunnen vergelijken met de algemene 
bevolking. Het zou interessant zijn om over de resultaten te beschikken om 
een beter zicht te krijgen op dit onderwerp. 
 

3. Prevention   

3.1. Procedures for the sector  of 
driving schools and driving test 
centers (Validation- FPS Public 
Health) 

De RMG ving enkele signalen op dat er in de rijschoolsector niet correct werd 
omgegaan met te volgen procedures en protocollen m.b.t. hoog-
risicocontacten. Zo werden enkele medewerkers gevraagd om te werken 
nadat zij in contact kwamen met een indexgeval. Zoals beschreven in het 
RAG-advies (goedgekeurd door de RMG op 26/11/2020) worden alle 
passagiers in een wagen gecategoriseerd als HRC, tenzij wordt voldaan aan 
een uitzondering hierop (cfr. scheiding door plexiglas). 
 
Bijgevolg zal de RMG een schrijven richten aan deze sector alsook aan de 
bedrijfsgeneeskundige sector om hen steun te betuigen in deze moeilijke 
tijden, maar hen ook te sensibiliseren en corrigeren waar nodig. Sciensano 
vraagt om in de brief ook op te nemen dat wanneer een instructeur of 
examinator positief test de overige passagiers worden gecategoriseerd als 
HRC. 
 
Ten slotte roept de RMG op om ook de procedures en protocollen m.b.t. 
repetitief screenen op de werkvloer d.m.v. snelle antigentesten correct op te 
volgen. Deze zijn beschikbaar via volgende link: http://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210323_Advice%20RAG_Re
petitive%20screening%20in%20the%20workplace_NL.pdf 
 
Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) ontving soortgelijke signalen 
rond naleving van de procedures en protocollen in de ziekenhuissector, 
namelijk dat er wordt vergaderd zonder mondmaskers, of dat gevaccineerde 
personen niet in quarantaine zouden gaan. Het AZG zal de sector 
contacteren. 

De brief van de RMG werd gevalideerd mits in acht 

name van de opmerkingen van Vlaanderen en 

Sciensano. Deze brief zal naar de rijschool- en de 

bedrijfsgeneeskunde sector worden gestuurd. 

 

Wat de problemen met de naleving van de 

procedures in bepaalde ziekenhuizen betreft, zal 

Vlaanderen om informatie vragen en naar de RMG 

terugkoppelen met feedback. 

 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20201126_Advice%20RAG_Varia%20questions%20on%20risk%20analysis%20Covid-19_final.pdf
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210323_Advice%20RAG_Repetitive%20screening%20in%20the%20workplace_NL.pdf
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210323_Advice%20RAG_Repetitive%20screening%20in%20the%20workplace_NL.pdf
http://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210323_Advice%20RAG_Repetitive%20screening%20in%20the%20workplace_NL.pdf
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4. Surveillance and detection    

4.1. RMG note on simplifying 
measures in schools  

Concertation ONE/VWVJ 
(Validation – 
ONE/Vlaanderen) 

Historiek: op vraag van het Overlegcomité heeft de onderwijssector een 
aantal maatregelen voorgesteld die tijdelijk zouden gelden vóór de 
paasvakantie. De RMG was van mening dat die voorstellen niet coherent 
waren met de bestaande procedures, maar erkent de noodzaak om de 
PSE/CLB-diensten ondersteuning te bieden gezien de verhoogde werklast 
waarmee ze worden geconfronteerd. Als antwoord hierop hebben het ONE 
en VWVJ overlegd om voorstellen van vereenvoudigde maatregelen uit te 
werken die van toepassing zouden zijn na de paasvakantie. Na dit overleg 
werd een nota opgesteld. Die werd uitgevoerd op basis van de ontwerpnota 
van de RAG. Het betreft een gezamenlijk voorstel om meer coherentie te 
betrachten over alle regio's heen. Door de verschillende realiteiten in het 
noorden en het zuiden van het land is dat niet altijd mogelijk. 
 
Het gaat om het beheer van gevallen en aangezien de voorstellen geen 
wijziging in de strategie inhouden, moet dit punt niet via de IMC gaan. 
Alle beoogde maatregelen worden genomen na de sluiting van de klas, en 
hebben dus geen impact op de beslissing om te sluiten noch op het aantal 
klassen dat sluit. 
 
De PSE/CLB-diensten verzamelen verder informatie over de positieve 
gevallen, er is dus geen impact op de epidemiologische opvolging. 
 
Tijdens vorige vergaderingen heeft de RMG zich al uitgesproken tegen de 
verlenging van de quarantaine. 
 
Maatregel 1: als een klas wordt gesloten (bv. een geval + een positief 
LRC of meerdere positieve HRC): sluiting van 10 dagen (vanaf de 
laatste dag aanwezigheid van een leerling in de klas op school) 
De RMG valideert deze maatregel unaniem om de werklast voor de 
PSE/CLB-diensten te verlichten en te vergemakkelijken. 
Sciensano zal de procedure aanpassen op de website en de betrokken 
organen (ONE/VWVJ) zullen ook hun procedures aanpassen.  - 

De RMG heeft nota genomen van de voorstellen van 

de ONE en de VWVJ. 

 

De eerste maatregel werd unaniem gevalideerd door 

de RMG. Bij sluiting van een klas (bv.: één geval + 

één positieve LRC of verscheidene positieve HRC's): 

sluiting gedurende 10 dagen (vanaf de laatste dag 

van aanwezigheid van een leerling in de klas op 

school) 

 

Om het werk van de PSE's/CLB's te verlichten, heeft 

het ONE voorgesteld om de maatregel voorzien in 

het basisonderwijs uit te breiden tot alle 

onderwijsniveaus: 

"Als contacten met een hoog risico niet kunnen 

worden geïdentificeerd, of als verdere circulatie van 

het virus wordt vermoed, kan worden besloten een 

hele klas in quarantaine te plaatsen.  

Niettemin [...] worden, als er onvoldoende capaciteit 

voor contactopsporing door de CLB-afdeling is, alle 

contacten rond het indexgeval als contacten met een 

hoog risico beschouwd en in quarantaine geplaatst. " 

Er was geen consensus over dit punt en het zal 

opnieuw op de agenda worden geplaatst op de RMG 

van 12/04/2021. De leden die niet akkoord gaan met 

dit voorstel worden verzocht andere concrete 

voorstellen te doen om de werklast in het veld te 

verlichten en tot enige harmonisatie te komen. 
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Maatregel 2: als drempelwaarde een incidentie van >500/100.000 over 
14 dagen gebruiken  
Naargelang de regio's/provincies zijn er verschillende behoeften/realiteiten 
(zie budget, digitale registratie in Vlaanderen, gemeentelijke callcenters om 
de CLB's te ondersteunen …). 
 
Als die maatregel wordt ingevoerd houdt dit voor Vlaanderen een hogere 
werklast in (cfr. CLB waarschuwt systematisch telefonisch de ouders van 
HRC-leerlingen). Ze wensen daarom geen sluiting vanaf 2 gevallen. 
 
Voor het ONE waar de PSE-diensten reeds via mail of brief werken, had dit 
concept van drempelwaarden relevant kunnen zijn. De door het RAG 
voorgestelde drempelwaarden zouden echter niet zinvol zijn voor hen 
aangezien ze te hoog zijn. Ze zouden in de feiten pas bereikt zijn op 26 
maart, het moment van de sluiting van de scholen.  Het ONE heeft bekeken 
vanaf welk niveau van incidentie de PSE-diensten in problemen komen, dit 
heeft de volgende waarden opgeleverd: een incidentie vanaf 300 leerlingen 
per 100.000 inwoners en een positiviteitsratio van 6%. Sciensano deed 
beroep op hoge drempelwaarden voor leerlingen aangezien men aan 
Vlaamse zijde de opvolging nog kon verzekeren.  
 
Voorgestelde maatregelen ONE/VWVJ: 
- De bestaande maatregel voor HRC in het basisonderwijs uitbreiden 

naar alle onderwijsniveaus. Om de PSE/CLB-diensten de 
mogelijkheid te bieden een volledige klas in quarantaine te plaatsen 
als hun tracingcapaciteit ontoereikend is. 
 

Vlaanderen en Sciensano wijzen erop dat in deze maatregel werd voorzien 
in een andere context. Die regelgeving voor het basisonderwijs kwam er niet 
door werkoverlast, maar omdat de omstandigheden geen gepaste 
risicoanalyse toelieten (personen die veel te veel contacten hebben, enz.). 
Ze zijn niet tegen de maatregel, maar wel tegen het leggen van een link die 
verwarring kan zaaien. 

ONE en VWVJ zouden op lange termijn (ook tijdens 

het volgende schooljaar) een betere werkverdeling in 

overweging willen nemen. Voorgesteld werd dat al 

het analysewerk op CLB/PSE-niveau zou blijven en 

dat oproepen aan ouders van HRC door de regionale 

callcenters zouden worden afgehandeld. Er blijven 

vragen over (cfr. permanente maatregel of 

aan/uitschakeling, echte verlichting van de 

werklast?). Er zal overleg plaatsvinden op het niveau 

van het veld (ONE, VWVJ) om de zaak verder te 

onderzoeken waarna ze terugkoppelen naar de 

RMG.  
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Het kabinet Linard is zich bewust van de hoge werklast voor de PSE-
diensten, maar is toch gekant tegen deze maatregel. 
 
Het punt zal opnieuw op de agenda van maandag 12/04 worden geplaatst, 
de leden worden verzocht om met concrete voorstellen te komen om de 
PSE/CLB-diensten te ondersteunen. Als geen formeel akkoord wordt 
bereikt, bestaat het risico dat de mensen spontaan hun eigen grenzen 
bepalen. Het geniet daarom de voorkeur een gezamenlijk akkoord over de 
manier van werken te bereiken die een bepaalde uniformiteit en opvolging 
van de tracing kan garanderen. 

 
- Op lange termijn een betere werkverdeling overwegen: het 

analysewerk blijft op CLB/PSE-niveau en de telefoonoproepen naar 
ouders van HRC-leerlingen worden uitgevoerd door de regionale 
callcenters. 

 
Te bespreken met de regionale diensten m.b.t. de impact op de capaciteit 
van de callcenters. Er bestaat een reëel risico dat in geval van verzadiging 
er geen tracing meer wordt uitgevoerd. 

 
Vlaanderen twijfelt aan de doeltreffendheid van een volledige overdracht 
naar de callcenters. Wordt dit permanent of enkel in geval van te grote 
werklast? 
 
Het Waals Gewest treedt dit standpunt bij. De segmentatie van de 
contacttracing kan problemen veroorzaken inzake de efficiëntie van de 
opvolging binnen de collectiviteiten (bv. dit belet een PSE om een duidelijk 
overzicht te hebben en snel te handelen, tijdverlies en informatieverlies door 
de overdracht naar de callcenters).  
 
Het AViQ merkt op dat de callcenters waarschijnlijk de instelling/PSE 
opnieuw zullen moeten contacteren voor bijkomende informatie, wat ook 
een zekere werklast oplevert voor de PSE-medewerkers en het werk dus 
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niet zal verlichten. Bovendien zou zulke maatregel een niet 
verwaarloosbare impact hebben op de capaciteit van de callcenters.  
 
Het ONE stelt voor om hierover een vergadering te organiseren met de 
gezondheidsinspectiediensten, de VWVJ en het ONE. Indien nodig wordt 
feedback gegeven op de RMG. 
 

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 12 april van 15u30 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 

Broms Maurien FOD Volksgezondheid maurien.borms@health.fgov.be 

Cuypers Sofie FOD Volksgezondheid sofie.cuypers@health.fgov.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 

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

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

Lernout  Tinne Sciensano  Tinne.Lernout@sciensano.be 

Van Gucht  Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Wildermeersh Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 


