
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 15/04/2021 
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) Er worden twee zaken toegevoegd aan de AOB: 
- Quarantaine & testing en samenwerkingsakkoord 
- EWRS-notificatie vanuit Ierland  
 

• Agenda goedgekeurd 

 

1.3. RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(Information – Sciensano) 

 

Sciensano heeft het epidemiologisch overzicht van de RAG gepresenteerd; 
dit kan worden geraadpleegd via de volgende link: 
https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Meest%20recente%20update.p
df  
 
Sciensano preciseert dat er wel degelijk symptomatische personen zijn, 
maar dat die zich minder laten testen omdat ze geen attest nodig hebben 
tijdens de vakantie en daarom geen contact opnemen met hun huisarts.  
 
Het aandeel van de clusters is in Wallonië veel groter dan in de andere 
entiteiten. Dat zou te wijten kunnen zijn aan een andere manier van 
registreren (minder verificatie, sneller een cluster melden). Dit aspect zal 
maandag opnieuw worden besproken om te trachten dit verschil beter te 

De RMG valideert het epidemiologische overzicht. 

 

De RMG uit tevens zijn bezorgdheid aangaande het 

incorrect gebruik van zelftesten. De RMG vraagt aan 

Infocel om een accent te leggen in de communicatie 

hieromtrent het correct gebruik ervan en met name 

de acties te ondernemen na een positief resultaat.  

  

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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verklaren. Dit verschil in aandeel is echter niet belangrijk, we moeten veeleer 
focussen op de trends.  
 
Het Waals Gewest heeft echo’s opgevangen van de callcenters die van 
mensen de – onterechte – opmerking kregen dat ze al een zelftest hebben 
uitgevoerd en dus geen PCR nodig hebben. Als we na één week al dergelijke 
signalen ontvangen, zal het in de toekomst moeilijk worden om aan tracing 
te doen (cf.: mensen die bevestiging via PCR weigeren, worden niet 
geregistreerd in het circuit). 
 
Het ONE steunt deze opmerkingen en uit zijn bezorgdheid over kinderen van 
wie de ouders invasieve tests willen vermijden. Het vreest dat er misbruik 
wordt gemaakt van de zelftesten en dat we niet meer zullen kunnen volgen. 
 
Vanaf volgende week zal de RAG proberen het aantal verkochte zelftesten 
in zijn cijfers op te nemen. Het is belangrijk om te voorkomen dat er een 
parallel circuit ontstaat en dat sommige HRC’s en/of symptomatisch mensen 
zich niet meer laten testen. Er moet gecommuniceerd worden om er 
nogmaals op te wijzen dat in geval van een positieve zelftest een bezoek 
aan de huisarts vereist is. 
 
De RMG zal aanbevelingen doen aan Infocel, zodat het de uit te voeren 
communicatieacties kan coördineren.  
 

3. Prevention   

3.1. Case and risk management in 
MR/MRS  taking into account 
the vaccination (Information – 
Région Wallonne) 

Het Waals Gewest uit zijn bezorgdheid over het welzijn en de mentale 

gezondheid van de bewoners van de collectiviteiten (bv. snelle 

achteruitgang, en zelfs suïcide). Daarom wil het een algemene reflectie op 

gang brengen over de maatregelen die van kracht zijn in de zorginstellingen 

(WZC). Meer specifiek, een herziening van de aanpak van het risicobeheer 

in deze instellingen, rekening houdend met de vooruitgang van de 

vaccinatie. 

De RMG uit zijn bezorgdheid over het mentale welzijn 

van rusthuis bewoners (snelle achteruitgang welzijn, 

suïcide).  

 

De RMG vraagt een wetenschappelijk advies voor 

WZC, om te beoordelen of het wenselijk is, of niet, 

om bepaalde versoepelingen door te voeren, gelet op 
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Vanuit de sector ontvangen ze veel verzoeken om de maatregelen geleidelijk 
te versoepelen. Een herziening van de richtlijnen met betrekking tot het 
casemanagement in WZC is noodzakelijk. Het klopt dat er nog onbekende 
factoren zijn (bv. varianten, vaccinatie), en de WZC mogen niet opnieuw 
infectiehaarden worden, maar we kunnen niet blijven verwijzen naar 
aanbevelingen die werden gedaan voordat de vaccinatie van start ging. De 
maatregelen die momenteel zijn aanbevolen gaan uit van een groot risico, 
en stemmen niet meer overeen met de realiteit zodra de meerderheid van 
de mensen in een instelling gevaccineerd is (bewoners en personeel). We 
moeten het juiste evenwicht vinden voor het beheer van het infectierisico.  
De bewoners zitten al een jaar opgesloten in hun kamer, soms zonder 
bezoek; we moeten nadenken over versoepelingen en tegelijk het risico 
beperken. Eerder was al overeengekomen om mogelijke versoepelingen te 
onderzoeken naarmate de vaccinatie vordert, vandaar dit verzoek om de 
sector perspectief op evolutie te bieden.  
 
Op het terrein zien we twee soorten reacties na vaccinatie in WZC: 
sommigen denken dat ze opnieuw kunnen leven zoals vroeger, en niet al te 
voorzichtig moeten zijn, anderen blijven dan weer in zichzelf gekeerd en zijn 
strikter dan nodig uit schrik voor het effect van mogelijke virus-varianten. We 
moeten hierrond sensibiliseren en herinneren aan de geldende regels. 
 
De volgende punten werden aangehaald ter reflexie: 

- Hoe lang moet een gevaccineerde persoon in quarantaine? 
- Wat met de herhaalde screening? 
- Mag iemand die gevaccineerd is en weinig of geen symptomen 

heeft aan het gemeenschapsleven deelnemen, op voorwaarde 
dat hij/zij afstand houdt en een masker draagt (bv. rustige 
activiteiten)?   

- Als iemand volledig gevaccineerd is en in een WZC werkt, moet 
hij/zij dan in quarantaine gaan of niet?  

 

de huidige vaccinatiegraad binnen deze 

woongemeenschappen. Naast dit aspect werd 

verzocht in dit advies ook het aspect van 

thuiswonende ouderen te evalueren. Er dient 

rekening gehouden te worden met de perceptie van 

(mogelijke) versoepelingen in WZC bij de algemene 

bevolking. 

 

Het RMG secretariaat zal GEMS en Sciensano 

contacteren om na te gaan welk orgaan deze vraag 

mee kan opnemen.   
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Sciensano bevestigt dat de isolatieduur gehandhaafd blijft, of de persoon nu 
gevaccineerd werd of niet. Er is een RAG gepland voor dinsdag 20/04/2021 
om het advies rond quarantaine te updaten in het kader van vaccinatie,maar 
die zal niet specifiek betrekking hebben op de rusthuizen. 
 
Vlaanderen is het ermee eens dat quarantaine en isolatie moeilijk zijn. Maar 
dergelijke versoepelingen in WZC zullen moeilijk uit te leggen zijn aan de 
rest van de (gevaccineerde) bevolking, die alle regels moet blijven naleven. 
Vooral wanneer we weten dat in de WZC de mensen met het grootste risico 
wonen (collectiviteit + meest kwetsbare personen). Ze zijn van mening dat 
we stapsgewijs te werk moeten gaan, te beginnen bij deze eerste algemene 
benadering van de RAG volgende week (bv.: noodzaak van quarantaine bij 
terugkeer uit een rode zone na een essentiële reis), en dat er pas nadien 
gefocust kan worden op de WZC. Er mag ook geen onderscheid gemaakt 
worden tussen bewoners van rusthuizen en ouderen die thuis geïsoleerd 
zitten.  
 
Het ONE wijst erop dat de vraag wat al dan niet versoepeld kan worden, 
reeds wordt gesteld voor andere collectiviteiten waar alleen het personeel 
wordt gevaccineerd. 
 
De RMG vraagt om een specifiek assessment uit te voeren van de 
residentiële collectiviteiten om de mogelijkheden te bepalen (met inbegrip 
van de gevaccineerde personen in de algemene bevolking). Het secretariaat 
van de RMG zal Sciensano en de GEMS vragen welk van deze twee 
organen zich over deze kwestie kan buigen en een advies kan uitbrengen. 
Het zou met name interessant zijn om te zien wat er in het buitenland al dan 
niet wordt gedaan op het vlak van versoepelingen voor gevaccineerde 
personen. Het punt zal opnieuw op de agenda van de RMG van 22/04 
worden geplaatst. 
 

4. Surveillance and detection    
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5. Health care    

6. Stocks and shortages    

7. Communication    

7.1 Communication to the public 
about the importance of testing 
and tracing, including during 
vacation periods (Information – 
FPS Public Health) 

Het commissariaat heeft de RMG verzocht een operationeel advies uit te 
brengen over de communicatie naar het publiek over de noodzaak van 
testing and tracing, ook tijdens vakantieperiodes. 
 
Infocel heeft een eerste overzicht gegeven van de communicatieacties die 
hierover al werden opgezet. 
 
Dit is een belangrijk punt waarover nagedacht moet worden voor de 
vakantie. Het is belangrijk om te sensibiliseren over de tests, en om proactief 
te communiceren:  

- Welke test dient waarvoor? 
- Wat wordt er bedoeld met ‘zelftesten’ en wat houdt dat in (met 

inbegrip van de beperkingen)?  
- Waarom vervangen zelftesten de PCR niet? (cf.: doeltreffendheid en 

nut voor de contact tracing) 
- Vaccinatie is niet de enige manier om zich tegen COVID te 

beschermen. Noodzaak om de maatregelen te blijven naleven 
ondanks de vooruitgang van de vaccinatie. Bij elke communicatie 
die verband houdt met de vaccinatie vermelden dat de maatregelen 
nog steeds van toepassing zijn (de nadruk leggen op het "waarom" 
en niet op het "moeten"). Het zou interessant zijn om deze 
invalshoek te gebruiken: "vaccinatie beschermt, maar screening en 
tracing ook". 

- Het pedagogisch aanpakken door uit te leggen hoe we een 
effectieve vaccinatiegraad kunnen bereiken.  

Dit punt zal opnieuw opgenomen worden tijdens de 

vergadering van donderdag 22/04/2021. Aan infocel 

wordt een gedetailleerd overzicht gevraagd voor de 

volgende aandachtspunten die uit de discussie 

voortkwamen:  

- Het correct gebruik van zelftesten 

- Het pedagogisch aspect (waarom is een 

confirmatie met PCR nodig, waarvoor 

dient een zelftest niet) 

- Het belang van testing en tracing ook 

tijdens vakantie periodes 

- Een rappel dat bestaande maatregelen 

van belang blijven ook na vaccinatie  

De input vanuit motivatie/gedragspsychologen zal 

gevraagd worden.  

Op basis van bovenstaande input zal de RMG 

operationele adviezen omtrent communicatie 

voorzien.  
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- Benadering "hoe zich beschermen tegen covid" en opsplitsen: 1) 
maatregelen 2) barrièremaatregelen 3) screening 4) tracing 5) 
vaccinatie --> allemaal even belangrijk (combinatie) 

- Aandachtspunt: voor ogen houden dat sommige mensen de 
vaccinatie als excuus gebruiken om zich niet langer aan de regels 
te houden. 

 
Het commissariaat preciseert dat we moeten bepalen hoe we dit alles beter 
kunnen operationaliseren (bv.: to do list, tests uitvoeren ter voorbereiding op 
de grote vakantie).  
 
Het secretariaat van de RMG zal aan het begin van de week samenkomen 
met de vertegenwoordigers van Infocel om deze aspecten te bespreken. Er 
zal een gezamenlijke nota worden opgesteld, die op 22 april ter 
discussie/validering aan de RMG zal worden voorgelegd. Er zal ook input 
van een gedragspsycholoog gevraagd worden om een beeld te krijgen van 
het motivationele aspect. 
 

8. International    

9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
maandag 19 april van 15u30 tot 18u. 
 

10. AOB    

10.1. Decision OCC Naar aanleiding van de door COFECO aangekondigde maatregelen moeten 
er telkens aanpassingen worden aangebracht met betrekking tot de te 
volgen maatregelen of de verwerking van de PLF’s bijvoorbeeld. De grenzen 
gaan op maandag 19/04/2021 weer open, dus wordt er een vergadering 
georganiseerd om ervoor te zorgen dat alles vanaf maandag operationeel 
klaar zal zijn. 
 

 



 
 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

De kabinetten werden reeds uitgenodigd, maar als er entiteiten wensen deel 
te nemen, zijn ze welkom. In dat geval kunnen ze contact opnemen met 
Karine Moykens. 
 

10.2. EWRS notification Ierland heeft via EWRS een notificatie gestuurd over miskramen en 
doodgeboorten die gelinkt worden aan COVID-19. Meer informatie over deze 
studies kan via de onderstaande link worden geraadpleegd: 
https://www.rcpi.ie/news/releases/covid-placentitis-statement-from-the-rcpi-
faculty-of-pathology-and-the-institute-of-obstetricians-and-gynaecologists/ 
 
De informatie zal worden gedeeld met Sciensano en het HTSC 
 

 

10.3. Mental health 
indicators  

Het kabinet Linard had Sciensano een maand geleden om feedback 
gevraagd over de indicatoren voor geestelijke gezondheid. Het is belangrijk 
dat bij het risicobeheer met deze aspecten rekening wordt gehouden; de 
RMG vraagt Sciensano om hier zo snel mogelijk feedback over te geven.  
 

 

 
  

https://www.rcpi.ie/news/releases/covid-placentitis-statement-from-the-rcpi-faculty-of-pathology-and-the-institute-of-obstetricians-and-gynaecologists/
https://www.rcpi.ie/news/releases/covid-placentitis-statement-from-the-rcpi-faculty-of-pathology-and-the-institute-of-obstetricians-and-gynaecologists/


 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

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

Callens Michiel Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

Deschutter Iris Vlaanderen iris.deschutter@vlaanderen.be 

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

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

Haulotte Delphine CFWB 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 

Laisnez Valeska Sciensano valeska.laisnez@sciensano.be 

Lernout Tinne Sciensano Tinne.Lernout@sciensano.be 

Lokietek Sophie AViQ sophie.lokietek@aviq.be 

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

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

 


