
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 26/07/2021 
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) De mogelijke verdere aanpak van het dossier ‘onderwijs en terugkeer 
september’ wordt woensdag besproken tussen het Commissariaat, Kabinet 
Vandenbroucke en het RMG-secretariaat. 

• Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

 

 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(information – Sciensano) 

  

 

2.2 Repatriation  
• Procedure (Information, 
discussion – FPS Public Health, 
Federated entities)  

 
• Update (Information – FPS 
Public Health)  

 

De RMG nota rond het faciliteren van een terugkeer van 
reizigers/jeugdkampen is op de eerste plaats opgemaakt om handvaten te 
bieden aan de betrokken partijen. Deze nota is niet opgesteld met de intentie 
om zelf een gedetailleerde procedure voor te stellen.  
 
Er zijn enkele overlappingen in de nota omtrent wie contact opneemt met 
wie. Dit is te wijten aan het feit dat de signalen niet altijd bij dezelfde actoren 
toekomen. De bedoeling is dat bij elke oproep Public health Emergencies 
steeds wordt verwittigd.   
 
 

De RMG-nota wordt goedgekeurd mits in acht 

neming van de voorziene feedback door de RMG-

leden (deadline 27/07/2021 11h00). 

 

 

La note du RMG sera approuvée sous réserve des 

commentaires fournis par les membres du RMG 

(deadline 27/07/2021 11h00). 
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Wat de echte repatriëring aangaat, dient nog te worden bepaald wie de 
Belgische overheid bij aankomst in België vertegenwoordigt. Er vormt zich 
een probleem bij de terugkeer van bussen met studenten. Bij de repatriëring 
is er niemand aanwezig bij de aankomst van de bus in België.  De RMG 
benadrukt het belang van de aanwezigheid van een afgevaardigde van 
Buitenlandse Zaken en/of van Volksgezondheid; dit aspect wordt verder 
uitgeklaard door PHE.  
Het Commissariaat laat weten dat er voor de buschauffeurs zelf richtlijnen 
zijn opgemaakt vanuit de FOD mobiliteit. 
 

3. Prevention   

3.1. RAG advice on health risks after 
flooding (Information, discussion 
– Sciensano)  

AViQ wijst op een mogelijk tekort aan tetanusvaccins in de context van de 
overstromingsramp. Zij vragen uitdrukkelijk om na te gaan of er nood is aan 
bijkomende vaccins. Bovendien melden zij dat er in bepaalde regio’s een 
tekort is aan human resources om aan de noden van hulpverlening door de 
eerstelijnszone te beantwoorden. Sciensano bevestigt dat toegang tot zorg 
primordiaal is en dit reeds op lokaal niveau goed wordt gemonitord door de 
huisartsenkringen. Rode Kruis zou op lokaal niveau ook instaan om deze 
noden in kaart te brengen. Evenwel worden verschillende zones 
geconfronteerd met allerhande praktische implicaties als resultaat van het 
noodweer: apotheken of artsenpraktijken die niet meer toegankelijk zijn, 
transport bemoeilijkt, patiënten die niet langer over een identiteitskaart 
beschikken enzovoort. Er zijn al enkele zaken ondernomen om deze 
implicaties aan te pakken, zoals het voorzien van containers opdat artsen 
hun consultaties kunnen verderzetten. 
 
Aangaande de vraag tot het toewijzen van de respectievelijke taken stellen 
de RMG-leden dat het niet aan de RMG is om  ieders  bevoegdheden te 
identificeren, maar wel aan het NCCN. Bovendien verwijzen de leden naar 
eerdere crisisongevallen om een rolverdeling op te baseren, zoals het 
treinongeval te Wetteren of het Nucleair plan (bv. bij neerslag van 
radioactieve deeltjes in oppervlaktewateren, weiden, moestuinen). Evenwel 
is het wenselijk om een vertegenwoordiger van de RMG te laten deelnemen 

De RMG valideert het RAG advies met de geuite 
opmerkingen.  
 
Het RMG-secretariaat plant een meeting in om het 
RAG-advies m.b.t. overstromingen en 
gezondheidsrisico’s te vertalen in praktische 
richtlijnen voor de actoren op het terrein. Hiertoe 
geeft sciensano een aanzet en  RMG leden die 
verder betrokken  wensen te zijn, melden dit aan het 
RMG-secretariaat.  
 

 
Le RMG valide l'avis du RAG avec les commentaires 
formulés.  
 
Le secrétariat du RMG prévoit une réunion pour 
traduire les conseils du RAG sur les inondations et 
les risques sanitaires en directives pratiques pour les 
acteurs sur le terrain. Sciensano donnera une 
première version et les membres du RMG qui 
souhaitent s'impliquer davantage le signaleront au 
secrétariat du RMG. 
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aan de crisisvergaderingen op nationaal niveau/Cofeco om zo een directe 
link te verzekeren. Bovendien kan deze vertegenwoordiging de transitie 
ondersteunen van crisisbeheer naar een lange termijn aanpak. Ook inzake 
de (complexe) bevoegdheidsverdeling, benadrukt de RMG het belang van 
duidelijkheid hierin en het  vermijden te ‘pingpongen’ tussen verschillende 
diensten.  
 
Bovendien uiten de RMG-leden hun ongerustheid over de schijnbaar niet 
altijd even gecoördineerde hulp door vrijwilligers. Een duidelijke coördinatie 
en communicatie over mogelijke risico’s is noodzakelijk voor vrijwilliger én 
bewoner, zeker in de context van COVID-19. De RMG roept op tot actief 
gebruikmaken van het registratiesysteem van het Rode Kruis.  
 
Betreffende de risicoanalyse door de RAG, merken de RMG-leden op dat 
verschillende van de ziekten die worden aangehaald sterk gelijkende 
symptomen kennen als COVID-19. Het is voor de lokale hulpverlener 
daarom niet vanzelfsprekend om tot een goede diagnose te komen. Om een 
praktische toepassing van deze risicoanalyse te faciliteren, organiseert de 
RMG een overleg met de betrokken gezondheidsautoriteiten op basis van 
een praktische aanzet door sciensano tot een eenduidige communicatie naar 
de betrokken zorgprofessionals. 
 
Tenslotte neemt de RMG kennis van het feit dat een overgang van de 
federale naar de provinciale fase is voorzien. Hiertoe onderlijnt de RMG dat 
er een duidelijke afstemming over de hoe, wat en door wie moet volgen, in 
het bijzonder over momenteel acute problemen (afvalverwerking, 
preventiebeleid schimmels en andere, vervuilde waterlopen enzovoort). 
 

4. Surveillance and detection    

5. Health care    

5.1    
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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 
donderdag 29/07/2021 van 16u tot 18u. 
 

 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 29/07/2021 de 
16h à 18h. 
 

10. AOB    

 
  



 
 

Participation list 

 

Last Name First Name Organization  Email 

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

Bouton Brigitte  Région wallone Brigitte.BOUTON@aviq.be 

Callens Michiel Vlaanderen Michael.callens@vlaanderen.be 

Cornelissen  Laura  Sciensano  Laura.Cornelissen@sciensano.be 

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

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

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

Haulotte  Delphine  Cabinet Glatigny  Delphine.HAULOTTE@gov.cfwb.be 

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

Husden Yolande cabinet Christie Morreale yolande.hudsen@gov.wallonie.be  

Lardennois Miguel Région Bruxelles-Capitale  mlardennois@gov.brussels 

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

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

Wildemeersch Dirk Vlaamse Overheid dirk.wildemeersch@zorg-en-gezondheid.be 

 


