
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 27/01/2022 
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)  
 

• Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

1.3 RMG Dashboard (information)   

2. Situation overview (information)    

2.1 Epidemiological overview 
(Information – Sciensano) 
 

Sciensano heeft de update van het epidemiologisch overzicht van de 
RAG gepresenteerd. 
Wat betreft de ziekenhuisopnames, vermeldt het aantal nieuwe opnames 
per dag enkel de patiënten 'voor' COVID-19, terwijl het aantal bezette 
bedden in een COVID-19-afdeling zowel de patiënten 'voor' als 'met' 
COVID-19 vermeldt. Merk op dat er mogelijk ook patiënten 'met' COVID-
19 in andere afdelingen liggen.  
 
Door de periodes te vergelijken, kunnen we nagaan in hoeverre de impact 
van omikron op de gemiddelde hospitalisatieduur verschilt ten opzichte 
van de deltavariant. Dit gebeurt op basis van de klinische surveillance, 
maar met een vertraging van 2-3 weken. Deze gegevens zijn beschikbaar 
in het weekrapport: http://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-
19_Hospital_epidemiology_Part_1.pdf 
 

Le RMG valide l’avis RAG épidémiologique.  

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

De RMG valideert het RAG advies.  
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De sterkere stijging van het aantal indexgevallen bij de 0- tot 19-jarigen 
(cfr. beperkte vaccinatie, geen boosterprik) is deels te verklaren doordat 
het een sociale groep is die veel contacten heeft met derden (cfr. 
schoolplicht). Tijdens de vakantieperiode ging het eerder om de 20- tot 
39-jarigen (cfr. feesten eindejaarsperiode).  
 
In Vlaanderen vond een vergadering plaats met de WZC, daaruit blijkt 
een vraag om het test- en quarantainebeleid te versoepelen (cfr. niet 
meer testen bij asymptomatische personen). Dit om een bepaalde 
levenskwaliteit aan de bewoners te kunnen garanderen en het 
zorgpersoneel te ontlasten.   
 
Sciensano licht toe dat de 4,8% bewoners op het totaalaantal 
ziekenhuisopnames wel degelijk verwijst naar het aantal nieuwe 
ziekenhuisopnames voor COVID-19 vanuit de WZC, we zien dus ook een 
stijging op dat niveau.  
Als we versoepelingen beginnen toe te staan (scholen, nu WZC) moeten 
we er ons bewust van zijn dat ook de andere sectoren die vraag zullen 
gaan stellen. 
 
AZ&G deelt mee dat ze een bepaalde druk beginnen voelen op het niveau 
van de OST van alle clusters. 
 

2.2 Test and quarantine strategy and 
barometer → RMG (Discussion) 

Er werd aan de RMG gevraagd om een ruimere denkoefening op te 
starten over de barometer. Met name voor welke andere sectoren de 
toepassing van de barometer gepast zou zijn (bv. WZC, bezoekregeling, 
jeugdzorg, ...). Het idee is om een eerste inventaris te maken op basis 
van elk niveau.  
Er zal een RAG-advies worden uitgebracht over de teststrategie, 
contacttracing en de isolatie- en quarantainestrategie. Die denkoefening 
moet een langetermijninsteek hebben om voor de komende jaren 
bruikbaar te zijn. 
 

Het RMG secretariaat vraagt aan de leden om vanuit 

een ruime blik mogelijke suggesties m.b.t. de 

toekomstige test- en quarantainestrategie aan te 

bieden. Deze items dienen coherent te zijn aan de 

coronabarometer en worden uiterlijk woensdag 

02/02/2022 verwacht.  

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

Le secrétariat du RMG demande aux membres de 

proposer des suggestions éventuelles concernant la 

future stratégie de testing et de quarantaine dans une 
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Het kabinet Vandenbroucke is van mening dat we zullen moeten 
functioneren op basis van diverse scenario's (hoogbesmettelijke maar 
minder pathogene variant vs zeer pathogene variant ...) aangezien de 
gevolgen van de barometer dan anders zullen zijn. Zo zou ook de 
relevantie van de huidige financiële inspanningen qua testing/vaccinatie 
kunnen worden geëvalueerd. 
 
Sciensano deelt de mening dat de barometer aanpasbaar moet zijn 
naargelang de epidemiologische situatie.  
 
Vlaanderen niet. Het is van oordeel dat het maatschappelijk gezien 
moeilijk zal zijn om maatregelen die men heeft stopgezet opnieuw in te 
voeren.  
 
De leden worden gevraagd om alle punten waarvoor ze een reflectie door 
de RMG wensen, mee te delen tegen deze donderdag 3 februari 2022. 
De denkoefening zal zowel over contactonderzoek, quarantaine, isolatie 
als opsporing gaan.  
 
Het ONE is van mening dat het interessant zou zijn over een barometer 
voor residentiële voorzieningen (jongeren & WZC) te beschikken. 
 

perspective globale. Ces éléments devraient être 

cohérents avec le baromètre corona et sont attendus 

pour le mercredi 02/02/2022. 

2.3 IMC decision 26/01/2021 
(Information) 

N.a.v. de beslissing van de IMC over contacttracing in de scholen, werd 
aan de RMG gevraagd om de formulering te verduidelijken. Het volgende 
voorstel werd gedaan: 
 
De CLB's doen geen contacttracing meer. Voor kinderen onder 

12 jaar zijn er momenteel geen HRC meer op school, en dus ook 

geen contacttracing. Voor jongeren van 12 en ouder wordt de 

contacttracing in en buiten de school uitgevoerd door het 

callcenter volgens de regels voor volwassenen. 

 
De mening van de onderwijskabinetten werd ook gevraagd, er wordt op 
hun antwoord gewacht. 

Het RMG secretariaat deed een voorstel tot 

verduidelijking van de IMC beslissing van 

26/01/2022:  

 

‘In het secundair onderwijs en het basisonderwijs 

gebeurt er geen contact tracing meer binnen de 

scholen door de CLB’s. Volgens dezelfde regels als 

voor volwassenen loopt de gewone contracttracing 

van deze jongeren voor contacten buiten de school 

wel door.’ 
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Het ONE benadrukt dat bij decreet, de profylaxe van infectieziekten onder 
de PSE-diensten blijft. Die formulering kan dus problemen creëren, zelfs 
als in de praktijk de taakverdeling tussen de diverse actoren is 
doorgevoerd (cfr. contactonderzoek uitgevoerd door de callcenters). 
 
In Vlaanderen zal enkel contacttracing worden uitgevoerd voor de 
geïdentificeerde buitenschoolse contacten (geen quarantaine/emergency 
break/overzicht per school van aantal besmettingen meer). 
Het ONE geeft aan dat bij hen de callcenters wel alle contacten in en 
buiten school onderzoeken. 
"…Als het callcenter het indexgeval opbelt om de lijst met contacten op 
te stellen, vermeldt die alle contacten die in de leefomgeving 
plaatsvonden, met inbegrip van deze op school … de collectiviteiten 
die het indexgeval heeft bezocht worden geïdentificeerd. Script 1B wordt 
gecreëerd, dit is gericht op het informeren van de SPSE/CPMS-WBE van 
de collectiviteit over het indexgeval ... 
 
Een bijkomende richtlijn zal de callcenteragent vragen om de volgende 
vragen te stellen aan het indexgeval:  
Gaat u naar een Franstalige onderwijsinstelling?  
➢ Zo NEE: dan worden de schoolcontacten niet onderzocht 
➢ Zo JA: 

- Voor indexgevallen in kleuter- of basisschool: de 
schoolcontacten worden niet onderzocht. 

- Voor indexgevallen in de middelbare en hogeschool: 
identificatie van de HRC in de gehele leefomgeving van 
het indexgeval." 

 
Een verduidelijking van de scripts op het niveau van de formulering van 
de gestelde vragen is wenselijk om verwarring te vermijden.  
 

We wachten voorlopig feedback van AZ&G en 

kabinetten Onderwijs af vooraleer we het RMG 

voorstel valideren, zonder inbreuk te doen aan de 

inhoud van de desbetreffende IMC beslissing. 

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

Le secrétariat du RMG a fait une proposition pour 

clarifier la décision du CIM du 26/01/2022: 

 

‘Dans toute l’enseignement fondamental et 

secondaire, l’accueil des enfants et les crèches 

l’emergency break ne sera pas appliqué. 

Localement, une classe, un centre d’accueil des 

enfants ou une crèche peut toujours être fermée si 

des circonstances spécifiques évaluées par le PSE, 

l'école et le MSPOC l'exigent.’ 

 

Pour le moment, nous attendons le feedback de la 

part de l'AZG et des Cabinets de L'education avant 

de valider la proposition RMG, sans préjudice du 

contenu de la décision CIM correspondante. 
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Aangezien in de middelbare school de quarantaine afhangt van de 
vaccinatiestatus van de betrokkenen, is het te overwegen om de 12-
plussers ook de evaluatietool voor HRC te laten gebruiken.  
 
Er moet in een evaluatie van die voorlopige maatregelen worden 
voorzien.  
 

3. International   

3.1. Update EU regulations on travel 
and ECDC colour chart (Information 
– FPS Health) 

 Alvorens we binnen de RMG wijzigingen m.b.t. de 

huidige reisadviezen doorvoeren, wachten we de 

kleurenkaart van ECDC af om een betere notie van 

de impact te verkrijgen.  

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

Avant d'apporter des modifications aux conseils aux 
voyageurs actuels dans le cadre du RMG, nous 
attendons le nuancier de l'ECDC pour avoir une 
meilleure connaissance de l'impact. 

4. Prevention   

4.1. (Residential collectivities for minors 
& HRC’s (Feedback – Federated 
entities)) 

  
 

4.2. Publication ‘Prevalence and 
incidence of antibodies against 
SARS-CoV-2 in children and school 
staff measured between December 
2020 and December 2021: Findings 
of the fifth testing period’ 
(Presentation – Sciensano) 

Het objectief van de observationele prospectieve cohortstudie betreft 
hoeveel schoolgaande kinderen alsook leerkrachten, in het lager en 
secundair onderwijs, antistoffen hebben tegen SARS-CoV-2.  
De studie werd uitgevoerd tijdens 5 testmomenten: 
3 in het vorige schooljaar (Dec ’20-Jan ‘21/Mar ‘21/May-Jun ’21) en 2 in 
dit schooljaar (Sep ‘21/Dec ’21).  
In dit schooljaar werd er enkel getest bij de leerlingen in de lagere school 
omdat deze groep de enige groep betrof die niet gevaccineerd was.  
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Men wou vermijden dat er een mix was tussen natuurlijke antistoffen en 
vaccinatie gerelateerde antistoffen.  
 
De scholen werden at random geselecteerd. Per school werd er getracht 
20 kinderen en 15 personeelsleden te includeren. Deze aantallen werden 
niet altijd gehaald maar de sample was groot genoeg om representatief 
te blijven. De antistoffen werden op een speekselstaal bepaald. 
Bijkomstig werd er ook een vragenlijst opgestuurd naar de ouders van de 
kinderen (vragen over ziekte, risicofactoren) alsook naar de school 
(vragen over implementeren van infectie- en preventiemaatregelen).   

5. Date next meeting / agenda (approval)  La prochaine réunion RMG aura lieu le jeudi 

03/02/2022 de 16h00 à 18h00. 

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

De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 03/02/2022 16u00u tot 18u00u. 

6. AOB    

6.1. Communication vaccination status 
deaths (Information – Sciensano) 

De dienst mortaliteit van Sciensano geeft informatie over de 
vaccinatiestatus van de overledenen. Er zijn dagelijkse rapporten waar er 
per regio een mededeling is van de vaccinatiestatus (niet, deels, volledig, 
booster) alsook waar ze overleden zijn.  
 
Het betreft informatie over overlijdens per vaccinatie status, per plaats 
van overlijden (ziekenhuis, WZC, andere residenties) en per regio. In 
absolute en relatieve cijfers.  
 
De link zal gedeeld worden via het RMG secretariaat, de leden worden 
verzocht te laten weten of zij deze informatie systematisch via de RMG 
wensen te ontvangen.  
  

Vanuit het RAG werd er een overzicht gegeven van 
de vaccinatiestatus bij overledenen. Voor de 
geïnteresseerden zal er een wekelijkse e-mail 
worden verzonden waarin deze cijfers via een 
grafische voorstelling worden weergegeven.  
---------------------------------- 

Le RAG a donné un résumé de l'état de la vaccination 

des personnes décédées. Pour ceux qui sont 

intéressés, un e-mail sera envoyé chaque semaine 

dans lequel ces chiffres seront présentés sous forme 

de graphiques. 
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6.2. Cholera case Wallonia – update 
(Information – AVIQ)  

 

 Dit onderwerp zal volgende week worden 
besproken. 
---------------------------------- 

Ce sujet sera présenté la semaine prochaine. 

6.3. Swine flu – human case with severe 
symptoms in Denmark (Information 
– EWRS) 

In Denemarken werd er in november ’21 een casus van Swine flu 
gevonden. Het betrof een casus met een ernstig ziekteverloop. Het wordt 
niet beschouwd als een dreiging voor de Volksgezondheid.  
 

Onder de aandacht gebracht ter notificatie vanuit 
EWRS, casus daterend van november 2021.  
---------------------------------- 

Signalé pour notification par EWRS, le cas daté de 

novembre 2021. 

6.4. Youth camps Easter holidays 
(Discussion) 

Gezien de nakende vakantie periodes vragen de RMG leden om een 
afstemming van de procedures voor jeugdkampen en schooluitstappen 
met overnachting. Deze van voorbije zomer zijn mogelijks niet meer 
bruikbaar.  
 
De vraag stelt zich wat de plaats is van zelftesten en wat de 
aandachtspunten bij buitenlandse reizen zijn. Er wordt herinnert aan de 
procedure ikv repatriëring en dat meerderjarigen geacht worden steeds 
de regels in het betreffende land te volgen hetgeen betekent dat 
quarantaine en isolatie ter plaatse dienen te gebeuren. Organisatorisch 
is een goede communicatie tussen de sectoren en volksgezondheid 
opportuun.  
 
De leden worden gevraagd de beschikbare procedures met Sciensano te 
delen, zij zullen een document opmaken met een voorstel naar de RMG 
toe.  
  

De leden worden gevraagd eventuele procedures 
i.v.m. jeugdkampen over te maken aan Sciensano. 
Deze zullen nadien worden besproken op een 
volgende RMG vergadering. 
---------------------------------- 
Il est demandé aux membres de transférer toute 
procédure relative aux camps de jeunes à 
Sciensano. Ils seront ensuite discutés lors d'une 
réunion suivante du RMG. 

 



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

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

Callens Michiel Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

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

Duysburgh Els Sciensano Elza.Duysburgh@sciensano.be 

Doms Kurt CIM kurt.doms@health.fgov.be 

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

Henry Anne-Claire Fédération Wallonie Bruxelles anne-claire.henry@one.be 

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

Lenaerts Sanne (RMG Support) FOD Volksgezondheid sanne.lenaerts@health.fgov.be 

Lernout  Tinne Sciensano  Tinne.Lernout@sciensano.be 

Moulart Jean Brussels jmoulart@gov.brussels 

van de Konijnenburg Cecile (RMG voorzitter) FOD Volksgezondheid  cecile.vandekonijnenburg@health.fgov.be 

Wildermeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 


