
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 13/12/2021 
HOURS: 15h30-17h30 

 

 

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)  • Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(Information – Sciensano) 
 

Sciensano geeft een epidemiologisch overzicht van de Omikron-variant.1 
 
De meeste studies onderzoeken het effect van een Pfizer dosis als 
booster. Gelijkaardige resultaten kunnen vermoedelijk verwacht worden 
indien een Moderna dosis als booster gebruikt wordt.  
 
Meer inzichten zullen de komende weken verkregen worden over de 
ernst van symptomen bij een omikron besmetting.  
 
Gegevens uit Zuid-Afrika tonen aan dat het aantal hospitalisaties niet 
even sterk steeg tijdens de omikron golf in vergelijking met de delta 
variant. Deze gegevens moeten echter voorzichtig geïnterpreteerd 
worden. Zuid-Afrika heeft een jongere bevolking dan België, het is daar 
zomer en de maatregelen zijn anders. Gegevens uit Europa en de 
Verenigde Staten over omikron zullen meer duidelijkheid brengen. Zelfs 

. 

 

 
1 COVID-19 - Situation épidémiologique | Coronavirus Covid-19 (sciensano.be) 

https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
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in landen waar omikron dominant wordt, is de opmars nog maar 2 à 3 
weken bezig, waardoor er nog niet veel gegevens bestaan over de impact 
op het aantal hospitalisaties. Daarnaast zal het aantal hospitalisaties ook 
stijgen indien het aantal infecties heel hoog ligt en vertrekt België reeds 
vanaf een hoge piek. 
 

3. Prevention   

3.1 Omicron – analysis and tracing 
(Discussion) 

De Gemeenschappen geven feedback met betrekking tot de evolutie van 
de Omikron-variant en de clusters die daaraan gelinkt zijn. 
 
In Vlaanderen zijn er nog niet veel omikron gevallen, alhoewel het aantal 
groeit. De meeste omikron-clusters kunnen teruggebracht worden naar 
reizen, maar niet allemaal. Transmissie binnen het gezin loopt snel en via 
deze weg wordt het virus ook geïntroduceerd in scholen.  
Het is praktisch moeilijk om de gevraagde contact tracing gegevens te 
voorzien.  
 
In Brussel telt men 60 bevestigde/vermoedelijke gevallen (veel vanuit het 
buitenland).  Er wordt nu aan backward tracing gedaan, wat een hoge 
werklast met zich meebrengt. Er was vastgesteld gevallen waarbij er een 
link was tussen verschillende Gewesten alsook gevallen in scholen of 
woonzorgcentra. Brussel laat weten dat er voor de gevallen in de scholen 
van hun Gewest geen enkele link met reizen werd vastgesteld. Ten slotte 
zet Brussel meer field agents in om de contacten op te sporen in de 
tweede lijn. 
 
In het Waals Gewest hebben laboratoria de gegevens doorgegeven van 
61 personen die als mogelijke gevallen van de Omikron-variant 
geïdentificeerd zijn. Genoomsequencing bracht 3 bewezen Omikron-
gevallen aan het licht en de resultaten van de andere personen worden 
nog verwacht. 
  

De RMG beslist om de regels betreffende reizigers op dit 

moment te behouden zoals ze zijn, inclusief het gebruik 

van de VOC lijst. Een intensieve tracing inclusief 

backwards tracing in het kader van omikron blijft pertinent. 

Gezien het aantal gevallen is het voor de 

gemeenschappen niet mogelijk dit volledig te doen voor 

alle mogelijke en bevestigde gevallen. Er wordt aan hen 

gevraagd om een voorstel tot prioritering te delen 

donderdag op de RMG (of eerder per schrijven) met het 

oog op: een prioritering die zowel epidemiologisch als 

logistiek een meerwaarde betekent en een coherente 

prioritering tussen de landsdelen.  

 

Aan Sciensano wordt gevraagd een voorstel te formuleren 

op basis van RAG adviezen voor maatregelen die 

genomen en/of behouden dienen worden vanuit het 

voorzichtigheidsprincipe ten einde de 

ziekenhuiscapaciteit zoveel mogelijk te vrijwaren. Dit 

gezien de nog steeds hoge viruscirculatie actueel en de 

preliminaire predicties die wijzen op een hogere belasting 

voor de ziekenhuizen voor omikron in vergelijking met 

delta vorig jaar (zie slide 6 in bijlage).  

---------------------------------------- 

Le RMG décide de maintenir les règles relatives aux 

voyageurs telles qu'elles sont actuellement, y compris 

l’application de la liste VOC. Le traçage intensif, y compris 

le traçage backwards dans le cadre de l'omicron, reste 
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Bij 6 personen die naar Afrika en Azië zijn gereisd, wordt een besmetting 
met de Omikron-variant vermoed (S gene dropout).   
  
Bij de meeste leerlingen die vermoedelijk met de Omikron-variant besmet 
zijn, zien we dat de ouders ook positief testen op de S gene dropout. 
AViQ wacht nog op de resultaten van de sequencing om zijn gegevens 
beter te kunnen becijferen. 
  
Het is belangrijk om te identificeren vanaf wanneer het niet langer zinvol 
en/of mogelijk is om intensieve contact tracing en strengere regels voor 
reizigers uit te voeren. 
 
Een vertraging in de verspreiding van omikron kan een groot verschil 
maken. Indien een sterke stijging in het aantal omikron gevallen 
uitgesteld wordt tot wanneer het grootste deel van de bevolking een 
booster dosis heeft ontvangen, kan de verhoogde immuniteit via de 
booster dosis een verschil maken. Ook zou dit extra tijd geven om de 
ICU-bezetting te laten dalen. 
 
Er worden veel omikron gevallen geïdentificeerd bij terugkerende 
reizigers uit Congo. Congo staat niet op de VOC-lijst. De VOC-lijst heeft 
het voordeel dat een quarantaine van 10 dagen wordt opgelegd, zelfs 
voor gevaccineerde personen.2 Er moet nagedacht worden over de 
toegevoegde waarde van de VOC-lijst, gelet op de huidige verspreiding 
van omikron, zowel nationaal als internationaal. Mogelijks zijn globalere 
maatregelen nodig, alhoewel dit politiek gevoelig ligt. Vlaanderen 
onderstreept het belang van stabiliteit in het beleid, proportionele 
maatregelen en het baseren van beleid op objectieve gegevens. Het is 
echter ook belangrijk om vooruit te kijken, gelet op de aankomende 
kerstperiode waar personeel minder beschikbaar zal zijn en waardoor het 
operationeel moeilijker zal zijn om wijzigingen door te voeren. Sciensano 

pertinent. Compte tenu du nombre de cas, il n'est pas 

possible pour les communautés de le faire complètement 

pour tous les cas possibles et confirmés. Il leur est 

demandé de partager une proposition de priorisation le 

jeudi lors du RMG (ou plus tôt par écrit) en vue de : une 

priorisation qui représente une valeur ajoutée à la fois 

épidémiologique et logistique et une priorisation 

cohérente entre les communautés.  

 

Il est demandé à Sciensano de formuler une proposition 

sur la base de l'avis du RAG concernant les mesures qui 

devraient être prises et/ou maintenues sur la base du 

principe de précaution afin de préserver autant que 

possible la capacité hospitalière. Ceci compte tenu de la 

circulation encore élevée du virus à l'heure actuelle et des 

prédictions préliminaires qui indiquent une charge plus 

élevée pour les hôpitaux pour l'omicron par rapport au 

delta l'année dernière (voir dia 6 en annexe).  

 

 
2 EU VOC landen kunnen op de lijst staan maar in een aparte categorie met verschillende maatregelen (cfr.: UK, DK). 
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merkt op dat het belangrijk is om het voorzichtigheidsprincipe te hanteren 
en niet te wachten op modelleringen, en stelt voor om de VOC-lijst (als er 
geen algemeen strengere maatregelen zijn voor reizigers) en intensieve 
contact tracing verder te zetten zolang mogelijk. De eerste gegevens 
tonen immers aan dat omikron groeipotentieel heeft ten opzichte van de 
delta variant en het is beter om het virus te overschatten dan te 
onderschatten. Het volgende politieke beslissingsmoment valt op 16 
december. Er wordt voorgesteld dat het RMG secretariaat in 
samenwerking met de RAG een aantal scenario’s uittekent en 
hypotheses stelt over bijhorende maatregelen, waarin rekening 
gehouden wordt met alle nodig afwegingen en elementen (bv.: Op wie 
moeten die maatregelen gefocust zijn, tot wanneer is intensive CT 
(backward tracing) zinvol...?). Het voorstel wordt geagendeerd tijdens de 
préparatoire van 17 december en kan zo besproken worden tijdens het 
OCC van 22 december. 
 
Er is weinig wil om de quarantaine regels te verstrengen. De regels rond 
massa-evenementen zouden kunnen verstrengd worden (bv.: 
kerstmarkten, voetbalmatch), maar ook hier bestaat weinig politieke wil 
voor. Sommige vaccinatiecentra sluiten tijdens de kerstperiode; het is 
belangrijk om te onderstrepen dat de vaccinatiecampagne snel 
verdergezet moet worden en om vaccinatiecentra aan te moedigen om 
niet te sluiten. De handhaving van de huidige testregels blijft een 
probleem. De VOC-reisstrategie wordt behouden aangezien dit een 
vangnet biedt voor omikron en intensieve contact tracing voor omikron 
blijft nodig.  
 
Bij de contact tracing van omikron gevallen kunnen de gemeenschappen 
prioriteiten stellen bij een gebrek aan capaciteit (focus op cluster, 
bevestigd gevallen en risicocollectiviteiten). Dit wordt verder besproken 
tijdens de RMG van 16 december. De gemeenschappen werken een 
voorstel uit en er wordt bekeken hoe de strategie coherent gehouden kan 
worden.  
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Informatie over bevestigde gevallen stroomt slechts laat door naar de 
gemeenschappen.  
 

4. Surveillance and detection    

5. Health care    

6. Stocks and shortages    

7. Communication    

8. International    

9. Date next meeting / agenda (approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
maandag 16/12/2021 van 16u tot 18u. 
 

 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 16/12/2021 de 
16h à 18h. 
 

10. AOB    

 
  



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Callens Michiel Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

De mets Lara FOD Volksgezondheid lara.demets@health.fgov.be 

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

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

Haulotte Delphine FWB 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 

Lokietek Sophie AViQ sophie.lokietek@aviq.be 

Mahieu Romain Brussels rmahieu@gov.brussels 

Moulart Jean Brussels jmoulart@gov.brussels 

De Ridder Ri Cabinet Vandenbroucke ri.deridder@vandenbroucke.fed.be 

Smits Patrick Vlaanderen patrick.smits@vlaanderen.be 

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

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Van Overwaele Ilse Brussels ivanoverwaele@ggc.brussels 

Lernout  Tinne Sciensano  Tinne.Lernout@sciensano.be 

 


