
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 07/10/2021 
HOURS: 16h00-18h00 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting 
(approval) 

Enkele leden geven opmerkingen ter vervolledigen en verbetering van het 
rapport.  
 

Nadat de gevraagde aanpassingen zijn uitgevoerd, 

keurt de RMG het vorig rapport goed. 
 

Après avoir effectué les ajustements demandés, le 

RMG approuve le rapport précédent. 

1.2 Agenda (approval) Het agendapunt “project for ECDC, for the development of automated 
molecular data processing, and     digitalization of NRC and lab data” wordt 
verplaatst naar volgende week donderdag 14/10/2021. 
 
De Duitstalige gemeenschap voegt een agendapunt toe over de 
epidemiologische situatie en de genomen maatregelen in de Duitstalige 
gemeenschap.  

• 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: 

 
 
In tegenstelling tot de voorbije weken lijkt de epidemiologische situatie nu 

licht te wijzigen. Het aantal nieuwe besmettingen nationaal is wel redelijk 

stabiel gebleven, maar dit past in een context van een daling van het aantal 

uitgevoerde testen, met daarmee gepaard gaande een toename van de 

De RMG valideert het epidemiologische overzicht. 

De RMG benadrukt het belang van de motivering 

onder de bevolking om testen af te nemen en de 

toegang tot laagdrempelig testen. Daarbij is het ook 

belangrijk om in de komende periode nauw op te 

volgen of de situatie onder controle blijft met de 

huidige maatregelen.  
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positiveitsratio (PR), en dit vooral voor de leeftijdsgroep van 10 tot 19 jaar 

(waar ook de sterkste daling van incidentie wordt geregistreerd). Dit wordt 

bevestigd door de observatie dat de incidentie bij de oudere leeftijdsgroepen 

(40-64 en 65+) slechts beperkt daalt (in Brussel) of eerder toeneemt 

(Vlaanderen en Wallonië), in een context van een stabiel aantal testen.  

Alhoewel de toename van infecties bij de oudere leeftijdsgroepen voorlopig 

nog beperkt is, houdt dit een risico in op toename van het aantal 

hospitalisaties. Nu al vertonen het aantal nieuwe hospitalisaties en het aantal 

ingenomen ziekenhuisbedden ook een licht toenemende trend, en ook het 

aantal overlijdens neemt licht toe (vooral voor 65-84-jarigen, en meer 

uitgesproken in Wallonië). De stijging van hospitalisaties betreft voornamelijk 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Waalse provincies (vooral Luik), 

maar ook in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant is er een lichte 

toename. Globaal blijven de absolute aantallen zowel voor hospitalisaties als 

overlijdens voorlopig wel nog laag.  

De daling in aantal uitgevoerde testen bij symptomatische personen en ook 

de daling van het aantal contacten voor een vermoeden van COVID-19 bij 

huisartsen kan erop wijzen dat mensen zich minder vaak laten testen bij 

milde symptomen. Dit wordt ook gerapporteerd door het terrein. Alle 

middelen moeten dan ook ingezet worden om de bevolking blijvend te 

motiveren om zich te laten testen, onder meer door een eenvoudige toegang 

tot testen, zonder overbelasting van de eerste lijn (huisartsen). 

De evolutie de komende weken zal bepalend zijn om in te schatten of de 

huidige (beperkte) barrièremaatregelen voldoende zullen zijn om de situatie 

onder controle te kunnen houden deze winter. Contactgedrag bij 

volwassenen lijkt gemiddeld wel eerder voorzichtig te blijven ; ondanks een 

langzame toename blijft het aantal contacten voorlopig nog ver onder het 

Le RMG valide l’aperçu épidémiologique. Le RMG 

souligne l'importance de l’accès au testing et la 

motivation du population. Il est également important 

de suivre de près au cours de la période à venir si la 

situation reste sous contrôle avec les mesures 

actuelles. 
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gemiddelde van voor de pandemie (resultaten van de CoMix studie, 

Universiteit Hasselt-Universiteit Antwerpen). 

Het alarmniveau blijft ongewijzigd nationaal, provinciaal en voor het Brussels 

hoofdstedelijk gewest, maar stijgt naar 4 voor de Duitstalige Gemeenschap, 

waar de ongunstige evolutie van de indicatoren zich verder zet. 

 
Besluit classificatie nationaal: Alarmniveau 2 met stabiele trend in nieuwe 
besmettingen, te interpreteren in een context van daling van aantal testen, 
en licht toenemende trend voor hospitalisaties. 
 
De RMG benadrukt het belang van de motivering onder de bevolking om 

testen af te nemen en de toegang tot laagdrempelig testen. Daarbij is het 

ook belangrijk om in de komende periode nauw op te volgen of de situatie 

onder controle blijft met de huidige maatregelen.  

 

2.2 Epidemiological situation in 
German community (Update-
German community)  

De Duitstalige gemeenschap deelt volgende zaken mbt de epidemiologische 
situatie in de regio en bijkomende maatregelen: 
 

- Het vaccinatiecijfer ligt hoger dan dat het momenteel wordt 
ingeschat. De Belgische residenten die in het buitenland 
gevaccineerd werden (Luxemburg en Duitsland) zijn niet 
meegeteld hierin. Naar eigen schatting zou de vaccinatiegraad 
rond 80% liggen.  

- Een zeker aantal apothekers die testen afnemen geven enkel 
het aantal positieve testen door, niet de negatieve testen, dit 
geeft een vertekend beeld.   

- 40% van het aantal positieve testen, zijn gevaccineerde 
personen. De helft van de positieve testen is bij de populatie <45 
jaar. Desondanks het hoge aantal besmettingen, vallen het 
aantal hospitalisaties goed mee gezien het een gevaccineerde 
en jonge populatie betreft.  

 

 

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-021-02133-y
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Vanaf 2 oktober zijn in de regio aanvullende maatregelen van kracht 
geworden om de situatie onder controle te krijgen: 

1. CST is verplicht bij publieke evenementen (indoor vanaf 50 
personen en outdoor vanaf 200 personen)  

2. Het is verplicht om een masker te dragen en afstand te houden in 
publieke plaatsen waar de regels van CST niet gelden.  

3. De nachtwinkels worden gesloten vanaf 1u  
4. In de scholen is het dragen van maskers verplicht, tenzij men neerzit 

 
Het parlement van de Duitstalige gemeenschap voorziet de juridische basis 
om het gebruik van CST uit te breiden. De RAG kan hierover dan een extra 
advies verstrekken waarop de Duitstalige gemeenschap zich kan baseren.  
 
De Duitstalige gemeenschap zet nog steeds sterk in op de sensibilisering 
voor vaccinatie. Dit mede om de beweging van anti-vaxers tegen te gaan. 
Het vraagt aan eventuele input vanuit de RMG voor bijkomende maatregelen 
die nuttig kunnen zijn in deze situatie:  
- Sciensano adviseert om reeds het RAG advies te vragen in het kader van 
het CST om snel te kunnen schakelen als de juridische basis in orde is. Ze 
deelt daarnaast echos die ze horen van antivaccinatie boodschappen vanuit 
medische beroepen en stelt voor om de orde der artsen te betrekken indien 
dit nog niet gebeurd is.   
- Brussel ziet veel coherentie met de maatregelen aldaar en voegt het belang 
van de mondmaskerdracht op het openbaar vervoer toe. Het wijst tevens op 
bijkomende maatregelen voor terugkerende reizigers hoewel dit mogelijks 
minder van toepassing is in de Duitstalige regio.   
 
 
 

3. Prevention   

3.1 RAG advice for testing of 
travelers 

De RAG presenteert een advies over testing bij reizigers. Hierin wordt onder 
andere voorgesteld om geen onderscheid meer te maken tussen 

Op maandag 11/10/2021 tijdens de volgende RMG 

vergadering wordt het RAG advies over de 
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Belgen/residenten en niet-Belgen/residenten. Er wordt tevens voorgesteld 
de test op dag 1 te verplaatsen naar een test voor het reizen.  
 
Gezien de situatie in Oost-Europa waar de epidemiologische toestand erg 
verslechtert, de vaccinatiegraad zeer laag is en de surveillance quasi 
onbestaande is, blijft het testen (met PCR) ook van reizigers uit de EU zone 
van belang. Gezien de PR gelijk is voor de 1e en 2e test blijven beide 
noodzakelijk.  
 
Er worden door de RMG leden enkel verduidelijkingen gevraagd: 
 

• Kan er een onderscheid gemaakt worden tussen derde landen met 
een verschillende epidemiologische situatie? Meer specifiek voor 
het VK.  

• Gezien de hoge kostprijs van de PCR testen in sommige landen, 
kan het overwogen worden of een RAT test kan afgenomen worden 
voor vertrek (in het buitenland) of om pas een PCR test af te nemen 
bij aankomst in België? Hierbij dient er rekening gehouden te 
worden met de voorspellende waarde van een PCR test niet 
aanwezig bij een RAT test.  
 

De RAG bekijkt deze vragen. Het geeft reeds mee dat een extra categorie 
van landen niet haalbaar is. Nu al is er een lijst van “Witte landen”, opgesteld 
door de EC, waarbij gekeken wordt naar de circulatie van het virus in een 
land en het testbeleid. Als de situatie in het VK gunstig evolueert, dan zullen 
zij op de Witte lijst komen. Op maandag 11/10/2021 tijdens de volgende 
RMG vergadering wordt het RAG advies over de teststrategie bij reizigers 
opnieuw besproken, na enkele kleine aanpassingen/ verduidelijkingen, ter 
validatie. Tijdens de volgende vergadering wordt ook het algemene RAG 
advies voor testing besproken. 
 
De RMG vindt het op heden te vroeg om een nieuwe discussie te voeren 
omtrent de test en quarantaine maatregelen in de scholen. De RMG wil eerst 
het effect afwachten van de recente en huidige maatregelen. Het is 

teststrategie bij reizigers opnieuw besproken, na 

enkele kleine aanpassingen/ verduidelijkingen, ter 

validatie. Tijdens de volgende vergadering wordt ook 

het algemene RAG advies voor testing besproken.  

 

De RMG vraagt aan de leden om reeds het RAG 

advies door te lezen voor de vergadering om een 

vlotte bespreking te voeren. Eventuele opmerkingen 

mogen reeds aan het RMG secretariaat voor 

maandag bezorgd worden.  

 

De RMG vindt het op heden te vroeg om een nieuwe 

discussie te voeren omtrent de test en quarantaine 

maatregelen in de scholen. Zoals eerder 

aangegeven dient het effect van de recente 

wijzigingen afgewacht te worden alvorens nieuwe 

veranderingen door te voeren. Gesprekken over 

mogelijke paradigmawisseling op korte termijn in 

deze context dienen zodus op politiek niveau 

(Préparatoire/IMC) gevoerd te worden.  

 

 

Le lundi 11/10/2021, lors de la prochaine réunion du 

RMG, l'avis du RAG sur la stratégie de test pour les 

voyageurs sera à nouveau discuté, après quelques 

ajustements/clarifications mineurs, pour validation. 

Lors de la prochaine réunion, les conseils généraux 

du RAG sur les tests seront également discutés.  

 

Le RMG demande aux membres de lire l'avis du RAG 

avant la réunion afin de faciliter la discussion. Les 
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ingewikkeld  om het effect van de recente wijzigingen in te schatten, 
aangezien de procedures sinds het begin van het schooljaar verscheidene 
malen zijn aangepast. 
 
Fédération Wallonie Bruxelles herinnert de RMG leden eraan dat het IMC op 
22 september had toegezegd de paradigmawisseling bij kinderen 
(quarantaine- en teststrategie) aan de orde te stellen en FWB sprak de wens 
uit dat deze kwestie op 20/10 opnieuw werd besproken. De RMG leden 
wensen dat deze besprekingen doorgaan op niveau van het IMC en niet in 
de RAG/RMG.  
 
  
 
 

remarques éventuelles peuvent être envoyées au 

secrétariat du RMG avant lundi.  

 

Le RMG considère qu'il est trop tôt à ce stade pour 

avoir une nouvelle discussion sur les tests et les 

mesures de quarantaine dans les écoles. Comme 

indiqué précédemment, il est nécessaire d'attendre 

l'effet des changements récents avant de procéder à 

de nouveaux changements. Les discussions sur 

d'éventuels changements de paradigme à court 

terme dans ce contexte devraient donc être menées 

au niveau politique (Préparatoire/IMC) 

 

 
 

4. Surveillance and detection    

4.1    

5. Health care    

5.1    

6. Stocks and shortages    

6.1    

7. Communication    

7.1    

8. International    
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8.1. project for ECDC, for the 
development of automated 
molecular data processing, and     
digitalization of NRC and lab 
data (presentation-scienscano) 

Dit punt wordt verplaatst naar de vergadering van volgende week 
donderdag. 

Dit punt wordt verplaatst naar de vergadering van 14 
oktober 2021. 
 
Ce point est reporté à la réunion du jeudi 14 octobre 
2021. 

9. Date next meeting / agenda 
(approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
maandag 11/10/2021 van 15u30 tot 17u. 
 
 

 
La prochaine réunion aura lieu le lundi 11/10/2021 de 
15h30 à 17h. 
 

10. AOB    

10.1.    
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