
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 03/01/2022 
HOURS: 16h-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)  • Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

1.3 RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(Information – Sciensano) 
 

 . 

 

3. Prevention   

3.1 RAG advice – measure in context of 
Omicron (Update – Sciensano) 

Sciensano stelde het geüpdatete RAG-advies voor m.b.t. de quarantaine- 
en isolatiemaatregelen in het kader van de omikronvariant.1 Dit advies zal 
vandaag worden voorgesteld in de voorbereidende vergadering. 
 
De impact van de omikronvariant met betrekking tot de ernstgraad voor 
de besmette persoon zou de helft minder bedragen dan voor de 
deltavariant en een boosterprik zou 80% bescherming bieden.  
 
Vlaanderen stelt de vraag of het feit dat omikron minder pathogeen lijkt 
niet toe te schrijven is aan het feit dat deze variant slechts sinds kort 

De RMG neemt akte van het RAG advies. Gezien 

de korte deadline kan er geen RMG validatie 

plaatsvinden alvorens het voorgesteld wordt op 

de préparatoire. De RMG wijst erop dat we ons 

momenteel nog in een kritische fase van de 

pandemie bevinden en er een stijging van het 

aantal hospitalisaties in absolute cijfers verwacht 

wordt. Hier dient rekening mee gehouden te 

worden bij mogelijke wijzigingen in het beleid. 

 

 
1 COVID-19 - Informations scientifiques | Coronavirus Covid-19 (sciensano.be) 

https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-informations-scientifiques
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circuleert, bij de jongere populaties eerst, en dat bijgevolg de impact qua 
ziekenhuisopnames/overlijdens nog zou kunnen evolueren. 
 
Data uit het VK geven aan dat het risico op ziekenhuis- of spoedopnames 
met omikron ongeveer tweemaal minder hoog is dan voor de deltavariant. 
(cfr. technisch rapport gepubliceerd op 31.12.2021). De omikronvariant 
circuleert al een tijdje in het VK dus we mogen ervan uitgaan dat die data 
betrouwbaar zijn. Heel wat andere studies lijken overigens ook in die 
richting te gaan en bevestigen een significante daling van het risico op 
een ernstige evolutie (ongeacht de vaccinatiestatus) ten opzichte van de 
deltavariant. We bevinden ons echter nog steeds in een kritieke fase en 
het betekent niet dat we het ons kunnen veroorloven alles te versoepelen. 
Als het aantal besmettingen significant blijft stijgen, zal dit immers, 
ongeacht de impact van omikron, resulteren in evenveel 
ziekenhuisopnames. 
 

De administraties volksgezondheid binnen de 

RMG betreuren de governance aangaande het 

beleid in het kader van omicron. De stem van de 

gezondheidsadministraties dreigen verloren te 

gaan in deze vorm van besluitvorming. 

 
Le RMG prend note de l'avis du RAG. Compte tenu 
du délai très court, aucune validation du RMG ne 
peut avoir lieu avant sa présentation en Préparatoire. 
Le RMG rappelle que nous sommes actuellement 
toujours dans une phase critique de la pandémie et 
qu'une augmentation du nombre d'hospitalisations 
en termes absolus est attendue. Cela devrait être pris 
en compte dans d'éventuels changements de 
politique. 
 
Les administrations de santé publique au sein du 
RMG déplorent la gouvernance concernant la 
politique dans le cadre de l'Omicron. La voix des 
administrations de la santé risque de se perdre dans 
cette forme de prise de décision. 
 

4. Surveillance and detection    

5. Health care    

6. Stocks and shortages    

7. Communication    

8. International    
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9. Date next meeting / agenda (approval) Wat het geval van de mazelen betreft, melden Vlaanderen en Wallonië 
geen secundaire gevallen te hebben vastgesteld. 
 
AViQ meldt dat een nieuw geval van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob 
werd bevestigd. Ze zullen nog aan het secretariaat van de RMG laten 
weten of dit een agendapunt moet worden. 

De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 06/01/2022 van 16u tot 18u. 
 

 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 06/01/2022 de 
16h à 18h. 
 

10. AOB    
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Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Cornelissen Laura Sciensano Laura.Cornelissen@sciensano.be 

De Schutter Iris Vlaanderen iris.deschutter@vlaanderen.be 

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

Kalimira Nyota (RMG Support) FOD Volksgezondheid  nyota.kalimira@health.fgov.be 

Martens Tina Brussels tmartens@gov.brussels 

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

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

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

 


