
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 03/05/2021 
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) Toevoeging agendapunt: 
- Evolutie dataverzameling AViQ 

 
Het RAG-advies over de zelftesten wordt op de agenda van de RMG-
vergadering van donderdag 6 mei 2021 geplaatst. 
 

• Agenda goedgekeurd 

 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(information – Sciensano) 

  

3. Prevention   

4. Surveillance and detection    

4.1. Testing low risk contacts 
(Discussion – Sciensano) 

Zoals afgesproken in de RMG heeft Sciensano de vraag over het testen van 
laagrisicocontacten (LRC) opnieuw op tafel gebracht voor de huidige 
context. De vraag is of de RMG voor of tegen het uitbreiden van de testing 
naar laagrisicocontacten is. 
 

De RMG is voorstander van het uitbreiden van het 
testen naar contacten met een laag risico maar acht 
dit niet realiseerbaar in de huidige context. Zij stelt 
voor de implementatie van deze strategie uit te 
stellen tot een fase met lagere transmissie alwaar het 
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In principe zijn de RMG-leden niet gekant tegen de testing van LRC als de 
capaciteit dit toelaat. De laboratoriumcapaciteit in PCR is op dit moment 
voldoende. Echter de capaciteit om zulke testen voor te schrijven is met 
name in de collectiviteiten beperkt (cf. scholen, bedrijven). In de huidige 
context zijn de leden van mening dat het niet denkbaar is om die werklast 
toe te voegen aan de taken van de reeds overgesolliciteerde PSE/CLB-
diensten. Bovendien riskeert de testing van LRC ook het aantal 
raadplegingen van test centra te beïnvloeden. 
 
We bevinden ons momenteel op een hoog plateau en het is beter om ons 
vooral op een goede opvolging van de HRC te concentreren. Als het aantal 
besmettingen is gedaald, kan de testing van LRC relevanter worden om de 
transmissieketens in kaart te brengen en te breken. 
 
Op het niveau van de FWB werkt men nog aan een vereenvoudiging van de 
testing (cf. individueel voorschrift van elke test). De testing van LRC kan 
opnieuw worden overwogen als het vereenvoudigd systeem werd ingevoerd. 
 
Het ONE vreest ook dat een test op dag 5, en niet op dag 7 zoals voor 
hoogrisicocontacten, zal leiden tot meer algemene verwarring. Het zou 
interessant zijn om de voordelen tegen de risico's af te wegen m.b.t. de 
doelstellingen (meest geschikte moment vs. toepassing van het principe). 
 
Sciensano begrijpt dit argument, maar legt uit dat de dag wordt bepaald 
naargelang de nagestreefde doelstelling: 
- D7 = quarantaine verlaten 
- D5 = nagaan of het contact besmet is  
Daarvoor zou dag 7 wat laat zijn en dag 1 te vroeg. 
 
Gezien het complexe logistieke aspect van de implementatie van de testing 
van LRC, meent de RMG dat zulke beslissing geen zin heeft als ze niet kan 
worden opgevolgd in de praktijk. Opdat hij doeltreffend zou zijn, zou die 
maatregel moeten worden toegepast door zoveel mogelijk mensen. 
Aangezien deze beslissing ervan uitgaat dat de diensten die de testen 

belang van het onderbreken van de transmissie 
ketens, onder meer door het testen van laag risico 
contacten, nog doeltreffender is en er tevens 
voldoende test-voorschrijf capaciteit is.   
  
Dit punt wordt ook overgemaakt aan de Préparatoire 
van volgende week. 
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moeten voorschrijven overbelast zijn, werd beslist dat het punt volgende 
week zal worden besproken in de voorbereidende vergadering. 
 

4.2. Search dogs - update (RMG 
secretariat) 

De groep die onderzoek doet naar de inzetbaarheid van speurhonden om 
COVID-gevallen op te sporen vraagt of zij de capaciteiten van deze honden 
kunnen testen in een testomgeving waar mogelijk besmette gevallen door 
een hond kunnen worden besnuffeld. Zo kunnen ze achterhalen of de 
honden deze personen kunnen herkennen wanneer ze zich begeven in een 
groep mensen. Een voorstel door de betrokken groep is om de honden te 
testen in luchthavens. 
 
Sciensano waarschuwt nogmaals dat deze speurhonden slechts beperkt 
inzetbaar zijn omdat ze regelmatige rustpauzes nodig hebben en steeds met 
twee horen te zijn om zo elkaar te kunnen bevestigen. In de praktijk zouden 
bijvoorbeeld 6 honden ‘slechts’ een 500 à 600 personen kunnen screenen, 
wat in de context van een luchthaven relatief weinig is. 
 
De RMG stelt dienovereenkomstig voor om, in samenspraak met de TF 
Testing, na te gaan of de capaciteit en inzetbaarheid van speurhonden kan 
worden getest in de context van toekomstige testevenementen. Het RMG 
secretariaat zal hiervoor contact opnemen met de TF en koppelt eveneens 
terug naar de groep rond de speurhonden. 
  

De RMG stelt voor om in samenspraak met de TF 
Testing na te gaan of men de capaciteiten van 
speurhonden kan testen bij de organisatie van 
testevenementen. 
   

5. Health care    

6. Stocks and shortages    

7. Communication    

8. International    



 
 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

8.1. EWRS notification: minimum 
requirements (RMG secretariat) 

De RMG-voorzitter, herinnert de RMG-leden aan de gegevens die nodig zijn 
om een coherente melding te maken via EWRS. Dit veronderstelt minstens 
de onderstaande gegevens: 

- Naam 
- Geboortedatum 
- Testdatum en welke test dat werd gebruikt 
- Symptomatisch of niet 
- Contactgegevens 

 
Het is wenselijk deze gegevens meteen te ontvangen bij melding van een 
bevestigd geval of een hoog risicocontact om zo de informatiewisseling met 
andere partners te faciliteren. 
 

 

9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 06/05/2021 van 16u tot 18u. 
 

10. AOB    

10.1. Procedure on the role of the 
different actors when faced with 
variants (Feedback – President 
RMG) 

Er vond deze ochtend een extra RMG plaats over de opkomst van nieuwe 
VOC. Er werd een ontwerpnota opgesteld die de leden zullen ontvangen met 
de verzending van de beslissingen. Vlaanderen heeft daarnaast een 
Exceltabel bezorgd die als voorbeeld kan dienen voor reizen (buiten of 
binnen de EU) m.b.t. de VOC.  
 
De RMG-leden wensen geen wijziging op hoofdlijnen aan te brengen aan de 
geharmoniseerde lijst met uitzonderingen op de quarantaine en staalafname 
zoals die werd gevalideerd door het Overlegcomité op 10 maart 2021.  
 
Daarnaast zijn ze voorstander van een reisverbod voor reizigers van en naar 
een regio of land dat beschouwd wordt als een risico voor de invoer van een 
VOC.  Er wordt beslist te werken op basis van een dynamische lijst 
(opgesteld volgens de RAG-criteria rekening houdend met internationale 
aanbevelingen en de potentieel VoC-impact op vaccinatie). 
 

De voorgestelde RMG-nota zal worden aangepast 
o.b.v. de feedback verkregen tijdens de vergadering 
en zal voor feedback worden toegezonden aan de 
leden. 
De leden worden verzocht hun feedback uiterlijk 
woensdag 05/05/2021 om 12u00 toe te sturen.  
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De praktische uitwerking (uitzonderingen en andere gevolgen) moet nog 
worden bepaald. 
 
Dankzij deze dynamische lijst van risicolanden en -regio's moet men de 
wettelijke basis niet aanpassen bij elke nieuwe VOC die opduikt. Het zal 
bijgevolg nodig zijn die generieke aanpak op te nemen in de wetgeving op 
federaal niveau en op het niveau van de deelstaten →denkoefening 
interfederale IKW: 

➢ Toegang tot het grondgebied/reisverbod (federale bevoegdheid) 
➢ Bevoegdheden voor quarantaine, testing en vaccinatie 

(deelstaten) 
 

De RMG stelt voor om te bepalen dat die landen of regio's aan de VOC-lijst 
kunnen worden toegevoegd na een beslissing van de RMG op basis van de 
RAG-criteria, aangezien het om een permanent orgaan voor crisisbeheer 
gaat.  
 
Vlaanderen wil dat de RAG evalueert of een volledige vaccinatie al dan niet 
aanleiding kan geven tot uitzonderingen. De VOC zijn op talrijke plaatsen 
aanwezig, maar hun reële impact is niet altijd gekend. Vlaanderen wil 
bovendien dat men de aanbevelingen van de internationale instanties 
(EU/ECDC/WHO) als voorbeeld neemt om de VOC-zones te bepalen. 
 
Sciensano wijst erop dat de RAG enkel wetenschappelijk advies kan 
uitbrengen, en zich dus niet kan uitspreken over de mogelijkheid om al dan 
niet te reizen voor essentiële functies. Het zou beter zijn de terminologie aan 
te scherpen en te spreken over 'VOC with escape mutant' waartegen een 
vaccin minder efficiënt is. 
  
Zodra het schema uitgeklaard is voor de RMG, zullen de bevoegde organen 
zich over de wettelijk aspecten ontfermen. Het punt wordt opnieuw op de 
agenda van donderdag 6 mei 2021 geplaatst. 
 

 



 
 

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 

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

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 

 


