
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 22/07/2021 
HOURS: 16h00-18h00 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting 
(approval) 

 • Rapport goedgekeurd  

• Rapport approuvé 

1.2 Agenda (approval) Kabinet Vandenbroucke bevestigt dat de uitzondering voor 
gezondheidspersoneel in het kader van quarantaine/isolatie na reizen 
wegvalt. Het RMG-secretariaat stuurt de geüpdatete lijst door naar de leden. 

• Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

 

Twee punten toegevoegd: 

• 2.4 m.b.t. de overstromingen in België 

• 10.1 m.b.t. verloop discussie aangaande 

maatregelen in het onderwijs 

 

Het RMG-secretariaat deelt de geüpdatete 

geharmoniseerde lijst met de RMG-leden.  

 

Deux points ajoutés : 

• 2.4 sur les inondations en Belgique 

• 10.1 sur le développement de la discussion sur 

les mesures dans le domaine de l'éducation 

 

Le secrétariat du RMG partage la liste harmonisée 

mise à jour avec les membres du RMG. 
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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 besmettingen is de voorbije week verder toegenomen, zij het iets 
minder snel dan de voorgaande week. De Rt waarde is gedaald, maar blijft 
hoger dan 1. De stijging in de cumulatieve incidentie (14-dagen) is meer 
uitgesproken in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan in 
Wallonië. De infecties blijven zich vooral voordoen bij de 10 tot 39-jarigen 
maar ook toenemend bij de 40 tot 64-jarigen, vooral in Brussel. Het aantal 
testen is verder toegenomen en dit ook vooral in de groep 10 tot 39 jaar, 
mogelijks omdat hier nog meer testen nodig zijn in het kader van reizen 
(minder volledig gevaccineerden). De verdere stijging in de PR en de 
indicatoren van de waste water surveillance bevestigen de blijvende hoge 
circulatie van SARS-CoV2 onder de bevolking.  
 
Zoals verwacht, zet de vorige week gestarte stijging van de nieuwe 
hospitalisaties zich verder. Voorlopig gaat het nog om lage aantallen maar 
omdat de hospitalisaties het aantal gevallen met enkele weken vertraging 
volgen, wordt een verdere toename voorspeld. Het profiel van 
gehospitaliseerde patiënten wijzigt met het voortschrijden van de 
vaccinatiecampagne, met proportioneel jongere patiënten en ook meer 
patiënten zonder co-morbiditeiten.  
 
Het percentage volledig gevaccineerden bedraagt momenteel 49,5% (62% 
van de plus 18- jarigen) dus er zijn blijvende inspanningen nodig om de 
bevolking te motiveren zich aan de maatregelen te houden.  
 
Jeugdkampen worden nu vaker opgegeven als mogelijke plaats van 
besmetting en terugkerende reizigers blijven een bron van import van nieuwe 
infecties. Het testen van deelnemers aan kampen voor vertrek wordt door de 

De RMG valideert het epidemiologische overzicht. 

Le RMG valide l’aperçu épidémiologique. 

  

De RMG vraagt, in de context van de Deltavariant, de 

TF Vaccinatie om na te gaan in welke mate de 

bescherming door het Johnson & Johnson-vaccin 

voldoende toereikend is.  

  

Le RMG, dans le cadre de la variante Delta, 
demande au TF Vaccination d'examiner dans quelle 
mesure la protection offerte par le vaccin de Johnson 
& Johnson est suffisante. 
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RAG ondersteund als mogelijke maatregel. Daarnaast wil de RAG blijvend 
benadrukken dat niet alleen de zogenaamde VOC 2 landen een bron van 
import vormen, maar vooral landen met hoge incidentie en PR, en zeker als 
deze landen veel reizigers uit België aantrekken (zoals Spanje, Portugal en 
onze buurlanden). Daarnaast blijven er ook heel veel landen waarvan niet 
geweten is wat de situatie betreffende VOCs is, omdat er weinig tot geen 
genomic surveillance gebeurt.  
 
De overstromingen in het Oosten van België kunnen de rapportering en het 
verloop van de COVID epidemie mogelijks beïnvloeden. Enerzijds is een 
onderdetectie van gevallen waarschijnlijk en anderzijds is een dubbele 
belasting van het gezondheidszorgsysteem mogelijk. Het blijft belangrijk om 
in de mate van het mogelijke de maatregelen (zoals dragen van masker waar 
nodig, bewaren van afstand en testen bij symptomen) toe te passen maar 
de RAG wenst te benadrukken dat andere problemen nu prioritair zijn en dit 
onvermijdelijk zullen bemoeilijken.  
 
Uit de gegevens van het NRC wordt de verdere snelle opgang van de Delta 
variant bevestigd.  
 
Enkele provincies bevinden zich nog in alarmniveau 1. Dit wil zeggen dat de 
situatie er momenteel, zeker wat betreft de hospitalisaties, gunstiger is dan 
in andere provincies maar waakzaamheid blijft ook daar geboden. Voor 
Brussel blijft de alarmfase 3 behouden. De lagere vaccinatiegraad verhoogt 
het risico op een verdere escalatie maar anderzijds zijn de hospitalisatie-
indicatoren moeilijker op te volgen door ziekenhuisopnames vanuit andere 
provincies. De crisiscel is hier vorige week al samengekomen en bijkomende 
maatregelen werden voorgesteld.” 
 
 
Federatie Wallonië-Brussel vraagt of er cijfers beschikbaar zijn over de 
besmettelijkheid van gevaccineerde personen. Sciensano geeft aan dat 
deze personen wel minder besmettelijk zijn maar niet voldoende om hier 
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andere maatregelen toe te passen dan bij niet gevaccineerden. Sciensano 
zal nagaan of er cijfers beschikbaar zijn voor België of in de literatuur. 
 
Sciensano geeft aan dat alarmniveaus slechts gewijzigd worden als een 
trend zich gedurende twee weken verder zet. Deze week zijn er dus geen 
wijzigingen maar volgende week mogelijks wel voor enkele provincies. 
 
De voorzitter van Préparatoire (IMC) vraagt waarom de vaccinatiegraad bij 
de leeftijdsgroep van 0 tot 17 jarigen zo wordt weergegeven, terwijl er maar 
vanaf 12 jaar gevaccineerd wordt.  Kabinet Vandenbroucke deelt mee dat 
na mailverkeer met Sciensano besloten is dat Sciensano zou bekijken om 
12-17 jarigen correct in beeld te krijgen. Dit zou vanaf volgende week in het 
weekrapport en vanaf zaterdag op het dashboard worden vermeld. Voor de 
figuur gebruikt in de RAG epidemio zal dit waarschijnlijk in augustus zijn. 
 
M.b.t. mogelijk opgestarte initiatieven voor communicatiecampagnes en/of 
andere campagnes om de vaccinatiegraad verder te verbeteren, meldt 
Vlaanderen dat dit veelal de verantwoordelijkheid is van de 
ziekenhuiskoepels indien het zorgpersoneel betreft. De gefedereerde 
entiteiten benadrukken dat zij momenteel pogen om het belang van 
vaccinatie te sensibiliseren en informeren. 
 
 
Enkele leden drukken hun bezorgdheid uit rond evenementen op grote 
schaal, in het bijzonder vreest men voor de invloed van de massa 
evenementen op de circulatie van het virus.  
FWB geeft aan dat er protocollen bestaan voor de evenementen, maar 
evenwel is er twijfel over de mate waarin deze correct worden gevolgd door 
organisatoren én deelnemers. 
 
Vlaanderen uit de bezorgdheid over gevaccineerde personen met  een 
Johnson & Johnson vaccin, namelijk of deze welvoldoende beschermd zijn 
tegen de Deltavariant. Er zijn veel jongeren die zich daarop hebben 
ingetekend via COVAX, maar gezien dit de dominante variant is maakt 
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Vlaanderen zich toch zorgen. Als men op basis van de vaccinatie kan 
deelnemen aan evenementen, maar er weinig bescherming is, wordt dit een 
nieuw element waar rekening mee moet gehouden worden en dan moet dit 
op korte termijn nogmaals bekeken worden Sciensano geeft aan dit ook in 
de pers gezien te hebben, maar stelt vragen bij de studie die aan de basis 
ligt van dit statement.  Sciensano stelt namelijk dat Johnson en Johnson 
vaccins nog steeds een goede bescherming geven tegen varianten, maar 
mogelijk minder geschikt zijn om de transmissieketen te doorbreken.  
 
Het commissariaat geeft aan dat dit al aangehaald is in de Taskforce 
Vaccinatie en dat een tweede Pfizer vaccin  één van de opties is. Momenteel 
is er verder onderzoek met experten bezig.  
Kabinet Vandenbroucke vraagt aan de RAG om te kijken naar de situatie in 
Frankrijk en Nederland. Daar is een sterke stijging van de incidentie, maar 
in België lijkt dit anders te verlopen. 
Sciensano geeft aan dat de RAG zich voorzichtig positief uitte over de 
situatie in België en dat de cijfers voorlopig vrij goed zijn. Er kan niet 
voorspeld worden hoe de hospitalisaties verder verlopen. 
 
Sciensano voegt ook nog toe dat er een vergadering met Europese collega’s 
heeft plaatsgevonden waar een analyse van Nederland werd gemaakt. Het 
zijn bijna uitsluitend een reeks superverspreidingen binnen 
uitgaansleven/evenementen en er is ook vermoeden van heel wat fraude 
(cfr. doorgeven van QR-codes). Er is sinds het stilleggen daarvan een 
positieve evolutie en stabilisatie van de cijfers.. Er gelden ook minder 
sanitaire maatregelen in Nederland zoals het dragen van maskers dat niet 
overal verplicht is. Bij Frankrijk weet men niet goed wat aan basis ligt van de 
snelle stijging. 
 
 

2.2 Update VOC-list (Information, 
decision – Sciensano) 

De update rond de VOC-lijst is reeds behandeld a.d.h.v. een e-RMG. De 
Filipijnen en Costa Rica, zijn aan de VOC-lijst toegevoegd. 

De RMG heeft de VOC-lijst intussen elektronisch 

goedgekeurd. Verder volgt de RAG de evolutie van 

het VOC-dossier binnen de ECDC verder op. 
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Kabinet Vandenbroucke gaf aan dat er een expertgroep zich over de VOC-
kwestie buigt bij ECDC. Deze informatie zal te vinden zijn via de gewone 
ECDC kanalen en kan nuttig zijn voor de RAG om op te volgen. 
 
 

 

Entre-temps, le RMG a approuvé la liste des VOC’s 

par voie électronique. En outre, le RAG continue de 

suivre l'évolution du dossier VOC au sein de l'ECDC. 

 

2.3 Repatriation 
➔ Update (Information – AZG & 

FPS Public Health) 

Sinds twee weken wordt de “repatriëring” van jongerenkampen (met 
minderjarigen) gefaciliteerd door het NFP van België. Deze “repatriëring” 
gebeurt steeds in samenspraak en onderling akkoord met de 
gemeenschappen waar de jongeren wonen. Ook op de gemeenschappen 
rust dus een zware bijkomende last, aangezien het de gemeenschappen zijn 
die opvang, opsporing en opvolging verzorgen. 
 
Er werd feedback gevraagd aan de juridische dienst van de FOD 
Volksgezondheid over het wettelijke kader van repatriëringen. Uit de 
feedback blijkt dat er geen wettelijk verschil kan gemaakt worden tussen 
minderjarigen of meerderjarigen. Concreet wil dit zeggen dat meerderjarigen 
allicht ook toestemming tot terugkeer mogen aanvragen als we deze 
verlenen aan minderjarigen. Evenwel geldt dat de betrokken actoren 
(gemeenschappen, transit en verblijfslanden enzovoort) akkoord moeten 
gaan met de “repatriëring” gezien dit een risico inhoudt voor de bredere 
volksgezondheid (vb import van infectiedruk, zeker als de isolatie en 
quarantaine niet strikt wordt opgevolgd). Dit moet dus steeds worden 
afgewogen t.o.v. het individuele gezondheidsrisico van de betrokken 
deelnemers.  
 
Intussen heeft, in dit kennelijke  juridische vacuüm, de RMG en het OCC ook 
een standpunt ingenomen aangaande de te volgen houding wanneer bij 
Belgen in het buitenland (mogelijke) besmettingen worden vastgesteld. Het 
OCC stelde laatst op 19.07.21 het volgende: “Belgen en ingezetenen die in 
het buitenland als besmet of hoogrisicocontact worden geïdentificeerd 
dienen hun isolatie en hun quarantaine steeds ter plaatse te voleindigen, 
volgens de regels van het gastland, vooraleer terug te keren. 

De gemeenschappen voorzien een verdere 

opvolging van de repatriëring uit Malta (cfr. positief 

geteste studenten die is isolatie waren in Malta en ca 

17.30 vandaag in Parijs landen).  

 

Aan de RMG leden wordt gevraagd ervoor te zorgen 

dat zoveel mogelijk een 24/7 beschikbaarheid wordt 

gegarandeerd om urgent overleg mogelijk te maken; 

in dit verband wordt gevraagd de nodige 

contactgegevens van betrokken 

gezondheidsinspecteurs aan het RMG-secretariaat 

te bezorgen.  

  

Les communautés prévoient un suivi du rapatriement 

depuis Malte (cf. les étudiants testés positifs qui ont 

été isolés à Malte et ont atterri à Paris à 17h30 

aujourd'hui).  

 

Les membres du RMG sont invités à assurer, dans la 

mesure du possible, une disponibilité 24 heures sur 

24 et 7 jours sur 7 afin de permettre des consultations 

urgentes ; dans ce contexte, ils sont invités à fournir 

au secrétariat du RMG les coordonnées nécessaires 

des inspecteurs sanitaires concernés. 
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De Belgische gezondheidsautoriteiten en de diplomatieke diensten dienen 
gecontacteerd te worden bij een verzoek om uitzondering. Een uitzondering 
zal slechts overwogen worden bij absolute noodzaak en op totaal 
uitzonderlijke basis. 
Desgevallend worden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen door de 
betrokken gezondheidsautoriteiten alsook, indien nodig, de vereiste 
coördinatie met de landen doorheen welke wordt gereisd.” 
Zoals tot nog toe gebeurde, wordt nu ook in de toekomst iedere vraag tot 
terugkeer ad hoc geëvalueerd met de betrokken gemeenschap waarbij de 
eerdere RMG nota, gesterkt met de notificatie van het OCC, als basis wordt 
genomen. 
 
Het RMG-secretariaat vraagt aan de gemeenschappen om de nodige 
maatregelen te nemen voor een aantal studenten, die op 22/07/2021 ’s 
avonds zullen terugkeren uit Malta. Sommige van deze studenten hebben 
reeds de isolatieperiode doorstaan in Malta.  
 
De gemeenschappen worden verzocht om contactgegevens van de 
inspecteurs door te geven. Er is nood aan het ontwikkelen van een systeem 
waar constant iemand bereikbaar is, hier nu in het bijzonder omdat 
“repatriëring” 24/7 doorgaat en de informatie vanuit het buitenland e.a. soms 
op heel korte termijn wordt gedeeld. 
 

2.4 Update OCC (Information – 
Commissariat) 

Kabinet Vandenbroucke stelt de laatste OCC-notificatie voor en duidt de 
verschillende beslissingen die werden genomen. Deze worden na de 
vergadering gedeeld met de RMG-leden. 
 
Het kabinet meldt bovendien dat er een Werkgroep zal worden 
samengesteld om een kader op te stellen voor evenementen vanaf 
september (in- en outdoor). Dit kader omvat o.a. crowd management, 
ventilatie en hygiënische regels.  
 
Verder volgt mogelijk een update over de verschillende regels gebonden aan 
reizen binnen de EU, dewelke tussen de verschillende lidstaten sterk 

Het RMG-secretariaat communiceert de 

bezorgdheden m.b.t. papieren PLF en controles in de 

luchthavens van Luik en Charleroi en in de 

internationale stations aan Saniport. 

  

Het RMG-secretariaat deelt de OCC-notificatie van 

19.07.2021 met de RMG-leden. 

 

Le secrétariat RMG communique à Saniport les 

préoccupations concernant les PLF papier et les 



 
 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

verschillen. Het is nog niet duidelijk in welke mate de RMG bij dit proces zal 
worden betrokken. 

 
Betreffende de RMG nota over papieren PLF’s, heeft het OCC beslist om dit 
voor te leggen aan Binnenlandse Zaken, maar ook het Commissariaat zal 
hierbij worden betrokken. AViQ meldt alvast dat zij blijvend kampen met een 
tekort aan adequate controle op PLF’s in de luchthavens van Charleroi en 
Luik, alsook de internationale treinstations. Het RMG-secretariaat zal 
hierover contact opnemen met Saniport. 
 
Wat de regeling aangaat voor VOC landen in de EU wordt gesteld dat een 
EU land dan wordt beschouwd als een heel hoog risicozone, ongeacht de 
kleurencode van dit land zoals aangegeven op de kaart van het European 
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Bij gebrek aan volledige 
vaccinatie van de persoon en gezien de grotere besmettelijkheid van een 
variant, dienen personen die aankomen of terugkeren uit een dergelijke heel 
hoogrisicozone, naast de PCR-test op dag 1 met quarantaine tot het 
resultaat van de test bekend is, een PCR-test op dag 7 te ondergaan. De 
test op dag 1 vervalt indien de persoon in kwestie reeds PCR-getest werd 
tijdens de 72 uur voorafgaand aan de aankomst op het Belgisch 
grondgebied. Tussen het bekomen van het resultaat van test 1 en de afname 
op dag 7 moet geen quarantaine worden toegepast. Er zijn ook geen 48 uur-
regel beperkingen in de EU. 
 

contrôles aux aéroports de Liège et Charleroi et dans 

les gares internationales. 

 

Le secrétariat du RMG partage la notification de 

l'OCC du 19.07.2021 avec les membres du RMG. 

 

2.5 Sanitary risks in flood-affected 
areas (Information, discussion) 

Kabinet Morreale meldt dat zij zich zorgen maken over de impact van de 
overstromingen die vele mensen en regio’s in België troffen gedurende de 
week van 12 juli 2021. In het bijzonder vrezen zij voor bijkomende 
gezondheid gerelateerde problemen zoals infectieuze ziektes door o.a. het 
stilstaande water en de vele rommel en afval die met de ravage gepaard 
gaat. Door de overstromingen zijn namelijk vele mensen in de eerste plaats 
bezig met het opkuisen van hun huis en omgeving en met het voorzien van 
basisveiligheid (tegen inbrekers), maar zijn de betrokkenen niet steeds 
bewust bezig met de gezondheidsrisico’s die hiermee gepaard gaan, zoals 

De RMG uit zijn diepste medeleven met alle 

getroffenen van deze zeer uitzonderlijke ramp. De 

leden uiten bovendien hun bezorgdheid over het 

mogelijke wederkerige karakter van dergelijke 

rampen in de context van klimaatverandering, ook in 

de Belgische regio. Zij spreken zich dan ook positief 

uit over het initiatief van Sciensano om een 

langetermijnvisie te ontwikkelen over de impact van 
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ook de aanhoudende circulatie van SARS-CoV-2 die de bevolking nog kan 
treffen (cfr. mixen van bubbels door vrijwilligershulp). 
 
Dienovereenkomstig benadrukken de RMG-leden de noodzaak aan 
begeleiding van en steun aan alle getroffenen bij de verdere aanpak van de 
opkuis en heropbouw, met in het bijzonder aandacht voor sanitaire 
maatregelen. De RMG wilt dan ook het komen tot algemene richtlijnen 
faciliteren die  moeten helpen om een stabiele en relatief veilige omgeving 
te creëren in de context van dergelijke rampen, infectieuze ziekten, e.a. 
 
Het RMG-secretariaat verzamelt het advies door de HGR m.b.t. hygiënische 
maatregelen bij overstroming (dd. 2000), het advies opgesteld door de 
hygiëne inspectie in Vlaanderen en verwacht een RAG-advies dat o.a. leunt 
op het (verwachte) advies van de ECDC, WHO, AZG/MSF, e.a. Bovendien 
initieert Sciensano het werk aan een langetermijnvisie en risicoanalyse m.b.t. 
klimaatverandering en hieraan gebonden natuurrampen, hetgeen een 
duidelijke invloed heeft op de volksgezondheid.  
 
Tenslotte maant de RMG aan tot duidelijke communicatie rond het blijvend 
risico dat COVID-19 met zich meebrengt (cfr. symptomen, sanitaire 
maatregelen en andere), erkennende dat er andere prioritaire hulpverlening 
aan de dag komt (cfr. eerstehulpverlening) . 
 

natuurrampen op de volksgezondheid (cfr. 

broeihaard voor o.a. besmettelijke ziekten).  

  

Sciensano volgt in diezelfde context het advies van 

ECDC op en bezorgt dit z.s.m. aan de RMG. Het 

RMG-secretariaat verdeelt bovendien het advies van 

de HGR m.b.t. overstromingen alsook een alternatief 

advies dat werd opgesteld door de hygiëne inspectie.  

  

Le RMG exprime sa plus profonde sympathie à 

toutes les personnes touchées par cette catastrophe 

extraordinaire. Les membres expriment leur 

inquiétude quant à la possible réciprocité de ces 

catastrophes dans le contexte du changement 

climatique, y compris dans la région belge. Ils ont 

donc salué l'initiative de Sciensano de développer 

une vision à long terme sur l'impact des catastrophes 

naturelles sur la santé publique (cf. terrain propice 

aux maladies infectieuses, entre autres).  

  

Dans le même contexte, Sciensano suit les conseils 

de l'ECDC et les fournit au RMG dès que possible. 

Le secrétariat du RMG distribue également l'avis du 

CSS en matière d'inondation, ainsi qu'un avis 

alternatif établi par l'inspection d'hygiène. 

  

3. Prevention   

4. Surveillance and detection    

5. Health care    
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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 
maandag 26/07/2021 van 15u30 tot 17u. 
 

 
La prochaine réunion aura lieu le lundi 26/07/2021 de 
15h30 à 17h. 
 
 

10. AOB    

10.1. Measures in education 
(information) 

Het Commissariaat stelde op de vergadering van 15/07/2021 voor om een 
uitgebreide multidisciplinaire werkgroep in te richten en te coördineren 
waarbij alle betrokken actoren (onderwijs, RMG, jeugd, CLB/PSE, ONE, …) 
deelnemen. Deze werkgroep zou dan een gezamenlijk voorstel opmaken dat 
ter validatie op de RMG-agenda wordt gebracht en vervolgens gaat naar de 
Préparatoire van 16 augustus en de IMC van 18 augustus. 
 
Zodoende zou er ook een voorbereidend onderhoud plaatsvinden tussen de 
RMG en de onderwijs/jeugdkabinetten om de scope (welke collectiviteiten 
van kinderen worden bedoeld) af te bakenen met bijzondere aandacht voor 
een evenwicht tussen het wetenschappelijke en het operationele.  
 
De vooropgestelde kabinetten uiten echter hun ontevredenheid met dit 
voorstel en zijn het ook oneens met de voorstellen die werden opgenomen 
in betreffend RAG advies (cfr. kleurcodes). Zij stellen bovendien dat ze reeds 
zelf over dergelijke nieuwe maatregelen overleggen met experten en de 
actoren in het onderwijsveld. Deze laatstgenoemde partners zijn nog enige 
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tijd niet voldoende beschikbaar om mee te betrekken in het voorgestelde 
overleg en dus wensen de kabinetten om dit overleg verder uit te stellen. 
 
De RMG-leden betreuren dat overleg mogelijk nog langer wordt uitgesteld 
gelet op de deadline (Préparatoire 16/08 en IMC 18/08) alsook op de 
noodzaak om z.s.m. duidelijkheid te scheppen over de aanpak inzake het 
onderwijs en buitenschoolse activiteiten. 
 
Het dossier wordt nu vooreerst bekeken met het Commissariaat.  
 

 
  



 
 

Participation list 

 

Last Name First Name Organization  Email 

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

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

Bouton Brigitte  Région wallone Brigitte.BOUTON@aviq.be 

Callens Michiel Vlaanderen Michael.callens@vlaanderen.be 

De Ridder Ri Kabinet Vandenbroucke Ri.DeRidder@vandenbroucke.fed.be 

De Schutter  Iris  Agentschap Zorg en Gezondheid iris.deschutter@vlaanderen.be 

Detaille Emilie cabinet Christie Morreale emilie.detaille@gov.wallonie.be 

Doms Kurt FOD Volksgezondheid - IMC voorzitter Kurt.Doms@health.Fgov.be 

Gijs Geert  FOD Volksgezondheid Geert.Gijs@health.fgov.be 

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

Laisnez Valeska  Sciensano valeska.laisnez@sciensano.be 

Lardennois Miguel Région Bruxelles-Capitale  mlardennois@gov.brussels 

Pardon Paul FOD Volksgezondheid (Voorzitter RMG) paul.pardon@health.fgov.be 

Van Gucht  Steven  Sciensano  steven.vangucht@sciensano.be 

Verbeken Bert (RMG Support) FOD Volksgezondheid  Bert.Verbeken@health.fgov.be 
 


