
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 15/07/2021 
HOURS: 16h00-18h00 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting 
(approval) 

Aanpassing listing rapport 8/07 (BXL in plaats van FWB) • Rapport goedgekeurd  

• Rapport approuvé 

1.2 Agenda (approval) Toevoeging AOB op vraag van BXL over de terugkeer uit een rode zone • Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(information – Sciensano) 

 

Sciensano stelt het epidemiologisch overzicht voor. Hieronder volgt een 
samenvatting van de voornaamste aanbevelingen en vaststellingen: 
 
“Het aantal nieuwe besmettingen neemt verder sterk toe, met een zeer hoge 
Rt waarde. Voorlopig blijven de besmettingen grotendeels wel beperkt tot de 
jongere leeftijdsgroepen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames vertoont nu 
ook een lichte stijging, na bijna drie maanden van continue daling. Het aantal 
ingenomen bedden op intensieve zorg daalt wel verder, en het aantal 
overlijdens blijft voorlopig zeer laag, omwille van de jongere leeftijd van de 
besmette personen en ook de hoge vaccinatiegraad bij de oudere populatie, 
waarbij het vaccin beschermt tegen ernstige ziekte.  
 
Door het hoge aantal testen uitgevoerd bij asymptomatische personen blijft 
de positiviteitsratio artificieel laag. Er is echter een sterke stijging van de PR 
bij personen met symptomen en bij hoog-risicocontacten, wat wijst op een 
sterke circulatie van het virus. Dit wordt bevestigd door de resultaten van de 

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht, inclusief 

conclusies en aanbevelingen.  

 

De RMG pleit voor de invoering van een PCR test op dag 

1 én dag 7 voor niet-gevaccineerde reizigers die 

terugkeren uit een rode EU zone. De persoon dient in 

quarantaine te gaan, dewelke kan worden stopgezet als 

de tweede test negatief is.  

 

De RMG herhaalt het belang en de nood aan een betere 

handhaving van de regels die moeten worden nageleefd 

in het bijzonder in het kader van reizen (verificatie PLF, 

testen en traceren).  

 

Het pleit voor een continue en gerichte communicatie naar 

de bevolking over de bestaande maatregelen met een 

nadruk op sensibilisatie, risicobeheer en risicoperceptie.  

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20210714_RAG_Update%20epidemiologie_NL.pdf
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surveillance van afvalwater, die een toename van de concentratie virus 
aantonen.  
 
Ook al lijkt de heropflakkering voorlopig voornamelijk jongeren te treffen, als 
de stijgende trend zich verder zet verhoogt ook de kans dat niet- of 
onvolledig-gevaccineerde kwetsbare mensen getroffen worden. In het 
Verenigd Koninkrijk, waar de vaccinatiegraad hoger is dan in België en de 
vierde golf al eind mei startte (veroorzaakt door de Delta variant), met 
momenteel een 14-daagse cumulatieve incidentie van meer dan 
500/100.000, neemt het aantal ziekenhuisopnames nu ook sterk toe. Uit de 
data gepubliceerd voor Engeland kan afgeleid worden dat voor deze vierde 
golf, een verdubbeling van het aantal gevallen in een periode van 10 dagen 
leidt tot een toename van het aantal ziekenhuisopnames met 52% (werk van 
Christel Faes, UHasselt). Verder zal een sterke viruscirculatie ook terug een 
hoge druk uitoefenen op de eerstelijnszorg en een impact hebben op 
afwezigheden van personeel (door ziekte of quarantaine). 
 
Ook bij terugkerende reizigers neemt de PR verder toe, wat een reflectie is 
van de algemeen ongunstige evolutie in andere (Europese) landen. Niet 
enkel Spanje en Portugal vertonen een sterk stijgende trend, maar ook o.a. 
Luxemburg, Griekenland en Nederland. De RAG herhaalt dat één enkele test 
voor terugkeer of bij aankomst uit een zone met hoge viruscirculatie (zoals 
een rode zone in Europa) onvoldoende is om een mogelijke besmetting uit 
te sluiten, omdat de test een momentopname is (nog sterker uitgesproken 
voor een snelle antigeentest dan voor een PCR), en de persoon nog positief 
kan worden de dagen na de terugreis. Daarom wordt voor niet 
gevaccineerde reizigers uit een rode zone aanbevolen om opnieuw een 
quarantaineperiode in te voeren van 10 dagen (mogelijk korter indien er een 
negatieve PCR test is op dag 7).  
 
Volgens de nieuwe risicoanalyse bevinden we ons op nationaal niveau op 
alarmniveau 2. De indicatoren voor de ziekenhuisopnames blijven voorlopig 
gunstig, maar de andere indicatoren tonen een verontrustende trend, met 
duidelijke en snelle veranderingen, die reeds twee weken plaatsvinden en 

 

De RMG pleit voor het streven naar enkel elektronische 

PLF’s. De RMG merkt echter op dat er oplossingen 

moeten worden gevonden om de digitale kloof te dichten, 

met name door steun te verlenen aan de betrokken 

personen, aangezien een publiek zonder toegang tot 

digitale middelen niet mag worden gediscrimineerd.  

 

Het secretariaat van de RMG zal het Commissariaat en 

het secretariaat van de IMC op de hoogte brengen, zodat 

deze standpunten aan het OCC kunnen worden 

meegedeeld.  

 

Le RMG valide l’aperçu épidémiologique avec les 

conclusions et recommandations.  

 

Le RMG plaide pour l’instauration d’un test PCR au jour 1 

et jour 7 pour les voyageurs non-vaccinés revenant de 

zone rouge EU. La personne se place en quarantaine, qui 

peut être interrompue si le second test est négatif. 

 

Il préconise une communication continue et ciblée au 

public sur les mesures existantes, en mettant l'accent sur 

la sensibilisation, la gestion des risques et la perception 

des risques. 

 

Le RMG rappelle l’importance et la nécessité de 

davantage d’application concernant les règles à suivre 

notamment dans le cadre des déplacements (vérification 

du PLF, testing, tracing).  

 

Le RMG est favorable à ce que les PLF’s électroniques 

deviennent la norme et que les PLF papiers doivent 

devenir l’exception. Le RMG note toutefois qu’il faudra 

trouver des solutions pour faire face à la fracture 
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waarvan verwacht wordt dat dit nog zal versnellen. In deze context moet er 
blijvend gecommuniceerd worden naar de bevolking (en vooral de meest 
getroffen leeftijdsgroep van 10 tot 39-jarigen) over het nog steeds aanwezige 
risico op infectie en verdere transmissie (ondanks vaccinatie) en dus het 
belang van het respecteren van de basismaatregelen. Verdere 
versoepelingen zijn nu niet aangewezen. In Nederland, waar een 
exponentiële toename wordt geregistreerd in het aantal besmettingen, vooral 
in de leeftijdsgroep 18-25 jarigen, hebben de experten van het Outbreak 
Management Team in een advies op 9 juli aanbevolen om feesten en 
samenscholingen in nachtclubs, feestgelegenheden, studentenverenigingen 
en discotheken niet meer toe te laten, en opnieuw strengere maatregelen op 
te leggen voor de horeca. Hierbij werd vastgesteld dat het Testen voor 
Toegang op dit moment niet voldoet aan de verwachtingen dat het 
verspreiding in de uitgaansgelegenheden voorkomt.  
 
De minst gunstige evolutie wordt momenteel waargenomen in de regio van 
Brussel en in Waals-Brabant. Beiden hebben de hoogste incidentie 
(140/100.000), Waals-Brabant heeft daarnaast de hoogste PR en Brussel de 
hoogste incidentie voor nieuwe hospitalisaties, met een lichte toename.” 
 
De RMG-leden betreuren de overstromingen en de gevolgen ervan in het 
zuidoosten van het land. Enkele leden stellen zich de vraag of er evt. 
adviezen zijn om deze ramp te benaderen met in acht name van de 
epidemiologische situatie. Zij benadrukken dat een eerste prioriteit het in 
veiligheid brengen is van de getroffen mensen. Evenwel duiden zij er ook op 
om in de mate van het mogelijke rekening te houden met sanitaire 
voorzorgsmaatregelen zoals voldoende ventilatie in evacuatiecentra. Zo 
vermijdt men mogelijk bijkomend leed door toedoen van het coronavirus. 
 
Sciensano stelt dat de Gamma en Bèta varianten mogelijk onvoldoende 
concurreren met de Deltavariant. Dienovereenkomstig stellen zij het nut in 
vraag om deze eerstgenoemde varianten op te nemen in de VOC-analyse.  
 

numérique, notamment en apportant un soutien aux 

personnes concernées car il ne faut pas pénaliser un 

public qui n’a pas accès au numérique. Le secrétariat 

RMG informera le Commissariat et le secrétariat CIM pour 

que cette position soit communiquée à l’OCC.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/07/09/adviesbrief-119e-omt-covid-19
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2.2 Update VOC-list (Information, 
decision – Sciensano) 

 Le RMG a validé par voie électronique l'update de 

l'avis RAG sur les pays à haut risque de VOC. 

 

De RMG heeft de update van RAG-advies m.b.t. 

landen met een hoog VOC-risico elektronisch 

gevalideerd. 

 

2.3 Repatriation 
➔ Teleconsulting (Information 

– UZA) 
➔ Update (Information – AZG 

& FPS Public Health) 

UZA presenteert een teleconsulting app. De belangrijkste elementen van dit 
systeem zijn:  

• Het systeem is gefocust op patiënten die diagnose van covid kregen 
en een thuisopvolging nodig hebben 

• Het systeem is er voor reizigers en festivalgangers, die eerder 
negatief hebben getest en op reis of op een festival zijn. Bij de 
afname van de voorafgaande PCR test wordt er een flyer met 
informatie meegegeven, zodat mensen in de mogelijkheid zijn de 
app te downloaden. 

 

• De personen hebben een kans om snel en laagdrempelig te 
rapporteren als ze symptomen vertonen. Het systeem laat toe om 
met deze personen in contact te treden digitaal of telefonisch, met 
zelfs videoconsult. Dit laat toe om snel advies te geven aan deze 
personen, om de terugkomst te begeleiden maar eerst ter plekke te 
begeleiden. Ook in het kader van festivals laat dit toe de personen 
uit de groep te halen en naar de verpleegpost verwijzen. 

 

• Het systeem werkt met een digitaal dagboek. Het kost minder dan 2 
minuten per dag om dit in te vullen. Het dagboek werkt met de 
volgende 5 symptomen: keelpijn, neusloop, koorts, pijnklachten en 
algemeen welzijn. 

 
Dit systeem biedt aldus enkele mogelijkheden: 

• Snelle detectie van symptomatische personen 

De RMG gaat na of teleconsulting een plaats heeft in de 

teststrategie bij een update van laatstgenoemde. De RMG 

vraagt  

• bij het UZA gegevens op om dit te 

onderbouwen (cfr. bereik van toepassing) 

• bij de Brusselse gezondheidsautoriteiten om 

gegevens m.b.t. boeking van testen zonder 

tussenkomst van medische experten. 

Verder worden de RMG-leden uitgenodigd om hun 

feedback te geven op het voorstel om dit evt. op grote 

schaal te implementeren (al dan niet door eerst te testen 

op evenementen zoals Pukkelpop).  

Le RMG vérifiera si la téléconsultation a sa place dans la 

stratégie de test lorsque celle-ci sera mise à jour. Le RMG 

demande  

- à l'UZA des données permettant de 

justifier cela (cf. champ d'application) 

- aux autorités sanitaires de Bruxelles 

d’obtenir des données sur la réservation 

de tests sans intervention d'experts 

médicaux. 
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• Ondersteuning van personen bij verdere acties: verwijzing naar 
lokale zorgverleners en hulpdiensten 

• Advies rond aanvatten isolatie 

• Interactie met gezondheidsautoriteiten (mSPOC) om ernst van 
situatie in te schatten en nodige maatregelen te treffen 

 
Kabinet Vandebroucke vraagt of dit systeem al operationeel is, hoe de 
burgers worden geïnformeerd, en wat de duur is van de bevraging 
Het system wordt al een week getest, meer dan 50% van de personen vult 
dagboek regelmatig in. Bij de PCR test wordt een flyer meegegeven, met 
informatie hoe je moet aanmelden. 5 a 10 personen gebruiken de app. De 
bevraging duurst standaard 10 dagen. Deze periode kan manueel verkort of 
verlengd worden afhankelijk van de situatie.  
 
Kabinet Vandenbroucke vraat zich af of dit een element moet worden van de 
algemene teststrategie? UZA geeft aan dat dit wel bruikbaar kan zijn. 
 
Scienscano merkt op dat in het algemeen iedereen die symptomen vertoont 
zich moet laten testen. Vaak is de drempel te hoog om de huisarts te 
contacteren. In het verleden de oefening om zelf evaluatieformulier in te 
vullen al gemaakt. Bij bepaalde symptomen laten testen zonder tussenkomst 
arts stuitte op veel verzet van de huisartsen. Het is wel belangrijk om een te 
sensibiliseren en bij het optreden van symptomen moet de huisarts verwittigd 
worden. Dit systeem wordt reeds toegepast in de Brusselse regio.  
 
Het commissariaat stelt voor om dit systeem toe te passen als piloot project 
op events. Er is een mogelijkheid tot gebruik bij 2 grote evenementen 
(pukkelpop en ….) om het systeem te testen en te evalueren. Als er voor 
deze testevenementen extra kost bijkomt, dan bekijkt met commissariaat wat 
mogelijk is.  
UZA geeft aan dat er aan de ontwikkeling geen kost meer verbonden is, 
omdat de app al bestaat. 
 

En outre, les membres du RMG sont invités à donner 

leur avis sur la proposition d’application éventuelle à 

grande échelle (en effectuant ou non un premier test 

lors d'événements comme Pukkelpop). 
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Federatie Wallonië-Brussel vraagt of de app en de informatie in het frans 
beschikbaar is. Deze app en informatie is in Frans, Engels en Nederlands 
beschikbaar. 
 
Het secretariaat RMG vraagt aan de leden feedback tegen maandag. 
 
Kabinet Vandenbroucke  stelt de vraag of er niet steeds een korte periode is 
waar men al besmettelijk is als men symptomen vertoont vooraleer er een 
opvolging is van deze patiënt 
UZA geeft aan  dat de situatie wordt vergeleken met de vorige 24 uur. En dat 
de drempel tot detectie zo laag mogelijk wordt gemaakt. Zo wordt getracht 
het op risico verspreiding te beperken door er zo snel mogelijk bij te zijn. 
Meer informatie is te vinden op Telecovid.be 
 
Het kabinet Morreale merkt op dat er meerdere apps voor 'telecovid' op de 
markt zijn als die optie overwogen wordt. Men mag de wet op de 
overheidsopdrachten niet veronachtzamen als men dat type app zou 
aanbevelen in de strategie. 
 
Update repatriëring 
Er wordt aan een procedure gewerkt met de partners BuZa, NCCN, en FOD 
VVVL. Ook regionale gezondheidsautoriteiten zullen hierin worden 
betrokken. Nadat de procedure is opgesteld wordt dit ter informatie aan de 
verschillende partners en sectoren voorgelegd. Verdere informatie 
hieromtrent zal spoedig via e-mail volgen.  
Sommige autoriteiten hebben aangegeven wél op de hoogte te zijn van de 
verschillende acties en anderen niet. Er wordt gekeken om te werken met 
een sharepoint. Zodat alle betrokken autoriteiten over alle informatie 
beschikt.  
De moeilijkheid blijft de repatriëring minderjarigen. De teneur is eerder wél 
repatriëren, maar sommige landen weigeren dit.  
 
Vlaanderen merkte hierbij op dat het ook veelal gaat om kinderen van 12 jaar 
met begeleiders en dat dit steeds een delicate blijft. Er is veel druk van de 
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ouders, omgeving, organisaties etc… Er moet getracht worden om de 
quarantaine of isolatie zoveel mogelijk ter plekke uit te voeren, maar bij 
minderjarigen blijft dit lastig. Het risico is reëel dat ouders hun kinderen zelf 
gaan halen. Zo is er een ongecontroleerde terugkeer en weinig vat op de 
situatie. Men wil hier graag een duidelijk politiek standpunt over als houvast. 
In Vlaanderen werd er beslist om minderjarigen te repatriëren, indien het 
betrokken land akkoord is. 
 

2.4 Update Outbreak Nivelles – 
Final results (Update – 
AViQ/RW) 

Het AViQ heeft een stand van zaken opgemaakt over de postvaccinatie 
cluster die in mei-juni 2021 plaatsvond in een WZC in Nijvel: 

- WZC met een beschermde afdeling voor alzheimerpatiënten 
(cantou) en een dagopvangcentrum 

- 137 personeelsleden (tussen 44 en 54% is gevaccineerd) 
- 121 bewoners (96% is gevaccineerd) 
- Historiek: clusters in november 2020 en in maart 2021 (3R + 

40 HRC) 
 

Sinds begin cluster (19 mei 2021) 
- 27 positief geteste personeelsleden, geen 

ziekenhuisopnames. 
- 47 negatief geteste bewoners  
- 72% van de bewoners met positieve test (29 asymptomatische 

versus 46 symptomatische met soms atypische symptomen).  
- Op 105 besmette personen waren er 16 ziekenhuisopnames 

en 14 overlijdens (de helft overleed in het ziekenhuis, de 
andere helft in het WZC). Ze waren allen volledig gevaccineerd 
(twee dosissen Pfizer eind januari/begin februari 2021). 

- Laattijdige toepassing van de aanbevelingen (gedeeltelijke 
algemene cohortering en testing), gebrekkige coördinatie 
(telefonische orders door verantwoordelijke artsen), moeite 
met correct handhaven van de hygiënemaatregelen 
(afhankelijke personen, foutieve maskerdracht), 
onderbezetting (impact op de zorg voor de bewoners). 
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Het wetenschappelijk comité werkt aan een volledig rapport dat zodra het 
klaar is zal worden bezorgd. 
 
Sindsdien werd een lichte verbetering vastgesteld in de vaccinatiegraad bij 
de personeelsleden (nu 62-63%). 
 
Het is zorgwekkend dat er meerdere clusters hebben plaatsgevonden in 
WZC en dat desondanks de hygiënemaatregelen niet werden 
opgemerkt/toegepast. In Vlaanderen wordt de klemtoon gelegd op opleiden 
en informeren van het zorgpersoneel over de hygiënemaatregelen.  Er 
wordt daarbij een gebrek aan basiskennis vastgesteld, zoals in dit geval.   
 
Het AViQ meldt dat voor dit aspect versterking werd geboden gedurende 
de volledige crisis. Er werden teams uitgezonden naar de diverse WZC om 
opleidingen te geven, te wijzen op de hulpmiddelen, deze te demonstreren 
of helpen invoeren, ... om in algemene zin de opvolging van de 
hygiënemaatregelen te promoten. In dit bewuste geval gaat het over een 
woonzorgcentrum dat geen eerste golven had gekend, waardoor ze zich 
ongetwijfeld veilig en beschermd voelden door de vaccinatie. De strikte 
naleving van de normen moet ongetwijfeld worden herbekeken (bv. 
opleiding of wijziging van de norm om meer te hameren op de strenge 
naleving in de opleidingen). 

 

3. Prevention   

3.1. Follow-up note regarding return 
to schools (Information, 
discussion – FPS Public Health, 
Commissariat) 

Het GEMS-advies, RAG-advies en de RMG-nota werden uiteindelijk niet 
besproken in de Préparatoire/IMC begin deze week en zullen deze week 
niet op het Overlegcomité komen, gezien de annulatie ervan.  
  
Het Commissariaat heeft meegedeeld dat er een misverstand was over de 
timeline. Het was niet de bedoeling een discussie over de nota over de 
schoolstart te houden in de IMC maar deze rechtstreeks voor te stellen in 
het Overlegcomité. De volgende is gepland op 16 augustus. 
  

De RMG stemt in met het idee om een 

multidisciplinaire werkgroep op te richten om de 

kwestie van de schoolstart in september 2021 te 

bespreken, met het oog op de voorbereidende 

vergadering op maandag 16 augustus en de IMC op 

18 augustus. 

 

Het Commissariaat is verantwoordelijk voor het 

doorsturen van de verschillende relevante 
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Bepaalde leden merken echter op dat die RMG-evaluatie werd uitgevoerd 
op vraag van de IMC zelf en dat er was afgesproken dat het thema daarna 
weer via de IMC zou gaan.  
  
Het Commissariaat stelt voor dat het een uitgebreide multidisciplinaire 
werkgroep met alle betrokken actoren (onderwijs, RMG, jeugd, CLB/PSE, 
ONE, ...) coördineert om de problematiek (en de drie uitgebrachte 
voorstellen) te bespreken. Die werkgroep maakt dan een gezamenlijk 
voorstel dat ter validatie op de RMG-agenda wordt gebracht en vervolgens 
naar de Préparatoire van 16 augustus en de IMC van 18 augustus gaat. 
  
Het Commissariaat is verantwoordelijk voor het doorsturen van de 
verschillende relevante documenten (RAG-advies, GEMS-nota en RMG-
nota) naar het IMC-secretariaat.   
  
Het ONE betreurt nogmaals de rampzalige timing waardoor het onmogelijk 
is de actoren uit het veld goed voor te bereiden op de start van het 
schooljaar. We beginnen er alweer te laat aan en het zal complex worden 
voor het onderwijs, de kinderopvang, ...  
  
Sciensano wijst erop dat de RAG al een multidisciplinaire werkgroep is die 
ook rekening heeft gehouden met de bezorgdheden van pediaters en 
andere vertegenwoordigers van het welzijn van kinderen.  
Op de RMG van maandag 26/07/2021 zullen de onderwijs/jeugdkabinetten 
worden uitgenodigd om de scope (welke collectiviteiten van kinderen 
worden bedoeld) af te bakenen met bijzondere aandacht voor een 
evenwicht tussen het wetenschappelijke en het operationele. 
Op basis daarvan zal de RMG de lijst van personen die deel kunnen nemen 
aan de werkgroep bepalen. 
  

1. Vergadering van personen met een politiek mandaat 
(26/07) - definitie van de scope (opvang, crèches, 
scholen, ...), oprichting van een werkgroep met lijst van te 
betrekken deelnemers (26/07) 

documenten (RAG-advies, GEMS-nota en RMG-

nota) naar het IMC-secretariaat.  

 

Op de RMG van maandag 26/07/2021 zullen de 

onderwijskabinetten worden uitgenodigd om de 

“scope" (welke collectiviteiten van kinderen worden 

bedoeld) af te bakenen met bijzondere aandacht voor 

een evenwicht tussen het wetenschappelijke en het 

operationele. 

 

Het secretariaat van de RMG zal het advies van de 

RAG toezenden aan de deskundigen die niet 

aanwezig waren, zodat zij zich vooraf over de kwestie 

kunnen informeren en eventuele vragen per e-mail 

aan Sciensano kunnen sturen. Het IMC-secretariaat 

wordt verzocht de lijst van personen met wie het 

advies van de RAG moet worden gedeeld, zo 

spoedig mogelijk toe te zenden. 

 

Het Commissariaat zal het mandaat hebben inzake 

de operationalisering en coördinatie van deze 

werkgroep. Het punt zal dan worden teruggebracht 

naar de RMG voor validering van het voorstel van de 

WG. 

 

De RMG benadrukt dat het tijdskader in deze kwestie 

van bijzonder belang is. Er dient rekening gehouden 

te worden met de valideringsprocedure bij het 

opstellen van de agenda van de werkgroep.  

 

Le RMG est d’accord avec l’idée de créer un groupe 

de travail multidisciplinaire pour se pencher sur la 
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2. Presentatie van de diverse bestaande nota's (RAG) ter 
bespreking 

3. Vergaderingen om tot een gezamenlijk voorstel te komen 
4. Voorstel moet klaar zijn ten minste en week voordat het 

op de Préparatoire komt zodat er voldoende bedenktijd is 
voor de RMG  

  
De FWB wijst op het belang van het betrekken van diverse 
vertegenwoordigers uit het veld (crèches, opvang, hobby's, ...) De 
buitenschoolse activiteiten vormen een belangrijk aspect en een prioriteit 
voor de betrokkenen.  

 

question de la rentrée de septembre 2021. En vue de 

la Préparatoire du lundi 16 août et de la CIM du 18 

août. 

 

Le Commissariat est chargé de transmettre les 

différents documents pertinents (Avis RAG, note 

GEMS, note RMG) au secrétariat CIM.  

 

Lors du RMG du lundi 26/07/2021, les cabinets de 

l’éducation seront invités en RMG afin de définir le 

« scope » (de quelles collectivités d’enfants parle-t-

on au juste) avec une attention toute particulière pour 

assurer une balance entre le scientifique et 

l’opérationnel. 

 

Le secrétariat RMG enverra l’avis RAG aux experts 

qui n’étaient pas présent pour qu’ils puissent en 

amont s’informer sur la question et adresser par mail 

leurs éventuelles interrogations vers Sciensano. Il est 

demandé au secrétariat CIM  de communiquer dès 

que possible la liste des personnes avec qui on devra 

partager l’avis RAG. 

 

Le Commissariat aura le mandat pour ce qui est de 
l’opérationnalisation et la coordination de ce GT. 
Ensuite le point reviendra en RMG pour validation 
de la proposition faite par le GT.  
 

Le RMG souligne que le timing sera particulièrement 

important. Le processus de validation devra être pris 

en compte lors de l'établissement de l'agenda du 

groupe de travail. 
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3.2. Measures for travelers returning 
from red zone (Discussion) 

De RMG-leden, inclusief de RAG, spreken zich opnieuw uit in het voordeel 
van bijkomende testing voor reizigers die terugkeren uit een rode zone 
binnen de EU/Schengen. Zo wordt voorgesteld om opnieuw een test op dag 
7 in te voeren voor deze groep reizigers, maar ook het belang van 
quarantaine wordt aangehaald. Eén test na terugkeer biedt namelijk weinig 
garantie op opvolging.  
 
Bovendien delen de leden enkele bezorgdheden m.b.t. contactopvolging en 
testing. Er zijn duidelijke signalen dat een aanzienlijk deel van de bevolking 
het aantal contacten die ze hebben gehad niet meldt aan de contact tracing; 
dat een aanzienlijk deel van de reizigers zich niet onderwerpt aan een 
desgevallende verplichte test; dat controle op een (correct) ingevulde PLF 
ontoereikend is enzovoort.  
 
Dienovereenkomstig is de RMG voorstander om bijkomend in te zetten op 
een vermindering van het aantal papieren PLF’s (vaak incorrect ingevuld). 
De leden erkennen dat niet iedereen in de mogelijkheid is om digitale versies 
in te dienen, hier dient dus rekening mee te worden gehouden.   
 

De RMG pleit voor de invoering van een PCR test 

op dag 1 én dag 7 voor niet-gevaccineerde reizigers 

die terugkeren uit een rode EU zone. De persoon 

dient in quarantaine te gaan, dewelke kan worden 

stopgezet als de tweede test negatief is.  

 

De RMG herhaalt het belang en de nood aan een 

betere handhaving van de regels die moeten 

worden nageleefd in het bijzonder in het kader van 

reizen (verificatie PLF, testen en traceren).  

 

Het pleit voor een continue en gerichte 

communicatie naar de bevolking over de bestaande 

maatregelen met een nadruk op sensibilisatie, 

risicobeheer en risicoperceptie.  

 
De RMG pleit voor het streven naar enkel 

elektronische PLF’s. De RMG merkt echter op dat er 

oplossingen moeten worden gevonden om de 

digitale kloof te dichten, met name door steun te 

verlenen aan de betrokken personen, aangezien een 

publiek zonder toegang tot digitale middelen niet mag 

worden gediscrimineerd.  

 

Het secretariaat van de RMG zal het Commissariaat 

en het secretariaat van de IMC op de hoogte 

brengen, zodat deze standpunten aan het OCC 

kunnen worden meegedeeld.  
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Le RMG plaide pour l’instauration d’un test PCR au 

jour 1 et jour 7 pour les voyageurs non-vaccinés 

revenant de zone rouge EU. La personne se place en 

quarantaine, qui peut être interrompue si le second 

test est négatif. 

 

Il préconise une communication continue et ciblée au 

public sur les mesures existantes, en mettant l'accent 

sur la sensibilisation, la gestion des risques et la 

perception des risques. 

 

Le RMG rappelle l’importance et la nécessité de 

davantage d’application concernant les règles à 

suivre notamment dans le cadre des déplacements 

(vérification du PLF, testing, tracing).  

 

Le RMG est favorable à ce que les PLF’s 

électroniques deviennent la norme et que les PLF 

papiers doivent devenir l’exception. Le RMG note 

toutefois qu’il faudra trouver des solutions pour faire 

face à la fracture numérique, notamment en 

apportant un soutien aux personnes concernées car 

il ne faut pas pénaliser un public qui n’a pas accès au 

numérique. Le secrétariat RMG informera le 

Commissariat et le secrétariat CIM pour que cette 

position soit communiquée à l’OCC.  

 
 

4. Surveillance and detection    
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4.1. Update PRA malaria Muggen + 
Feedbacks members 
(Feedback) 

Presentatie door het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen 
naar aanleiding van een malariageval in Belgie op 30/06/2021. Dit bleek 
over een persoon te gaan zonder reisgeschiedenis, maar tewerkgesteld bij 
de bagagebehandeling op Zavemtem. De eerste symptomen bij de patient 
zijn gestart op 19/06/2021, onder de vorm van koorts en grieperigheid. Op 
23 juni is er 42°c koorts gemeten bij de patiënt. De patiënt is op 25 juni 
2021 gehospitaliseerd in het Europa ziekenhuis in Etterbeek 
 
Er zijn verschillende assessments gebeurd om uit te sluiten of dit geval 
gerelateerd is aan reizen, malaria die vanuit bloedtransfusie ontstaat of een 
situatie waarbij lokale anopheles de persoon heeft besmet. De besmetting 
zal hoogstwaarschijnlijk zijn opgelopen door een exoitsche anopheles.die 
geïmporteerd is. 
 
Op basis van een primary risk assessment vanuit de RAG en de 
daaropvolgende RMG discusie werd aan het instituut voor tropische 
geneeskunde om een entomologisch onderzoek uit te voeren op plaats van 
vermoedelijke besmetting, nl. de bagagebehandeling ruimtes. Het doel van 
dit onderzoek was op zoek naar anophelesmuggen, maar ook eventuele 
broedplaatsen. Dit onderzoek vond plaats 3 weken na de transmissie van 
malaria, die vermoedelijk tussen 7 en 12 juni 2021 is gebeurd.   
 
Tijdens het onderzoek werden volgende materialen gebruikt: 

• Mondaspirator en zaklamp 

• Mechanische aspirator  

• Dompelaars en netten 
 
Tijdens dit onderzoek werden er geen anopheles muggen gevonden, wel 
culex en culiseta muggen, oftewel “de gewone huismug”. Over het algemeen 
zijn er niet veel muggen gevonden.  
 
Er werden ook larven gezocht bij kleine roosters voor afvoer; de meeste 
roosters waren geblokkeerd, maar er waren ook droge roosters. Er 
bevonden zich een aantal watergoten, waar bij aantal larven van Culex 

De RMG benadrukt het belang van een permanent 

monitoring systeem in het kader van malaria. 

 

Le RMG souligne l'importance d'un système de suivi 
permanent dans le contexte du paludisme. 
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werden gevonden. Ook buiten bevonden zich zulke roosters, maar er werden 
geen larven gevonden. De ruimtes zijn dan ook geen typische broedplaatsen 
voor anopheles muggen, maar het kan altijd. 
 
De discussie nu is of dit iets is wat we meer kunnen verwachten? Vorig jaar 
werden er in Luik en ook in Nederland een aantal exotische muggen 
gevonden.  
 
Een bijkomend element in dit onderzoek is dat Juni een warme maand was 
en dit valt samen met de vermoedelijke transmissie. Dit was ook het geval in 
september 2020. 
 
Het ITG beveelt aan om een sensibilisatie hierover te doen bij de huisartsen 
en zorgverleners  rond luchthaven.  
Er wordt nog een genoomanalyse uitgevoerd om geografische oorsprong te 
ontdekken. Het resultaat hiervan is nog niet bekend. 
 
Kabinet Morreale geeft aan dat dit niet het eerste geval is en dat er dus 
steeds een risico is op nieuwe gevallen. Het kabinet Morreale vindt het 
belangrijk om malaria gevallen te voorkomen en wil dat artsen op de hoogte 
worden gebracht. Er werd gevraagd of project monitoring/surveillance al 
gelanceerd is? 
het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen geeft aan dat voor 
project MEMO een openbare aanbesteding is uitgeschreven, waarvoor men 
ten laatste kan inschrijven op 19/07/2021. 
In het bestek staat beschreven dat werk op luchthaven vooral gebaseerd op 
passieve monitoring. De bedoeling is om luchthavenarbeiders etc. mee in te 
zetten bij opsporing muggen. 
 
 
 

5. Health care    
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5.1    

6. Stocks and shortages    

6.1    

7. Communication    

7.1    

8. International    

8.1.    

9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 

donderdag 22/07/2021 van 16u tot 18u. 

 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 22/07/2021 de 

16h à 18h. 

 

10. AOB    

10.1.    
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