
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 03/02/2022 
HOURS: 16h00-18h00 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISIONS/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 presenteerde het epidemiologisch overzicht.  De RMG valideert het epidemiologisch RAG advies. 

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

Le RMG valide l’avis RAG épidémiologique. 

3. International   

3.1. COVIMPACT 6 months follow-up 
results (Presentation – Sciensano) 

Er werd een presentatie gegeven m.b.t. de karakteristieken van ‘long 
COVID’ en wat hiervan de implicaties zijn op het fysieke, mentale en 
sociale aspect.  
 
Meer informatie kan hier teruggevonden worden; https://www.brain-
helicon.be/evidence/long-covid  
 
De cohortstudie zal 2 jaar duren (Apr ’21 – Apr ’23). Om de 3 maanden 
krijgen geïncludeerde volwassenen een vragenlijst toegestuurd. De data 
worden 2x/jaar gerapporteerd.   

De RMG brengt de resultaten van de COVIMPACT 

studie onder de aandacht. De resultaten van de 3 

maanden follow-up zijn beschikbaar op de website 

van Sciensano.  

2x/jaar zal er een update volgen van de 

retrospectieve resultaten.  

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

Le RMG attire l'attention sur les résultats de l'étude 

COVIMPACT. Les résultats du suivi à 3 mois sont 

disponibles sur le site de Sciensano. 

https://www.brain-helicon.be/evidence/long-covid
https://www.brain-helicon.be/evidence/long-covid
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2 fois/an il y aura une update des résultats 
rétrospectifs. 

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

Een herziening en alignering met het advies vanuit de Europese 
Commissie zal gebeuren tezamen met de globale herziening van de test 
strategie. Dit benodigt een overleg tussen Volksgezondheid, 
Binnenlandse zaken en Buitenlandse zaken.   

 

4. Prevention   

4.1. Future test strategy SARS-CoV-2 
(Discussion) 

Vanuit de RMG dient er een nota opgesteld te worden. Het secretariaat 
vraagt daarom om belangrijke aspecten (inclusief operationele) door te 
geven. Zo kan er een breed gedragen en afgetoetste strategie worden 
afgeleverd.   

Het RMG secretariaat vraagt aan de leden om 

aspecten (incl. operationeel) die zij belangrijk achten 

tijdig door te geven. Dit om volgende week een ruime 

discussie te kunnen voeren.  

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

Le sécrétariat du RMG demande aux membres pour 
transmettre des aspects importants (incl. 
opérationnel) en temps opportune. Ceci pour pouvoir 
avoir une discussion approfondie la semaine 
prochaine. 

4.2. IMC decision 26/01/2021 
(Discussion – l’ONE) 

L’ONE deelt mee dat er geen klassen meer worden gesloten in het 
Franstalig onderwijs.   

ONE deelt mee dat er in het Franstalig 

onderwijs  geen klassen meer worden gesloten.  

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

L’ONE annonce que les classes ne seront plus 

fermées dans l'enseignement Francophone. 

 

5. Date next meeting / agenda (approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 

maandag 07/02/2022 van 15u30 tot 17u30. 

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

La prochaine réunion aura lieu le lundi 07/02/2022 de 

15h30 à 17h30. 
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6. AOB    

6.1. Vibrio case Wallonia – update 
(Information – AViQ)  

 

AViQ gaf een update m.b.t. de vibrio cholera casus daterend van 
december 2021.  
Concluderend was de persoon in kwestie geïnfecteerd met een invasieve 
vibrio en geen cholera.  

 

6.2. School Journeys trips and youth 

camps (Discussion) 

Sciensano deelde ter aanzet van de discussie een document ter 
classificatie van HRC en bijkomende maatregelen binnen jeugdkampen 
of schooluitstappen met overnachting. De sector is vragende partij om 
dezelfde regels toe te passen als deze in het onderwijs. In de 
schoolcontext heersen er echter randvoorwaarden gezien daar 
preventieve maatregelen getroffen worden (mondmaskerdracht, 
ventilatienormen en maatregelen, afstand, …).  
In de huidige strategie worden situaties met overnachtingen beschouwd 
als een huishouden, dit is bvb ook zo in een internaat. Dit geldt zodus ook 
voor jeugdkampen en schooluitstappen met overnachtingen.  
 
De gemeenschappen geven aan dat er operationele uitdagingen bestaan 
bij het toepassen van deze regel. Er wordt vaak naar kampleiders 
gekeken om meer informatie te geven over HRC en quarantaine maar zij 
zijn hier niet bevoegd noch getraind voor. Contact tracing is een taak voor 
de call centers. Bij meerdere gevallen kan een analyse door het Outbreak 
Support Team (OST) gebeuren.  
 
Kabinet Beke legde dit document voor aan de jeugdwerking. Zij voelen 
zich niet gehoord door de RMG. Er heerst een gevoel dat de jeugd 
onderworpen wordt aan een heel streng en strikt beleid. Zij vragen om de 
volgende strategie toe te passen;  
- Een zelftest sterk aangeraden voor en na het kamp 
- Positieve en symptomatische kinderen blijven thuis  
- Geen HRC en geen contact tracing tijdens het kamp 
 

De meerderheid van de RMG leden zijn voorstander 

om de huidige procedure te blijven volgen om 

coherent te blijven binnen de globale strategie. Dit 

betekent dat kampen met een overnachting worden 

beschouwd als een huishouden. Het document van 

Sciensano kan als richtlijn worden gebruikt worden 

om verdere procedures uit te werken.  

Kabinet Beke vermeldt expliciet hier niet mee 

akkoord te zijn.  
 

De RMG wenst graag mee te geven aan de 

betreffende sector dat deze procedure volgende 

week zal herzien worden in het kader van een 

herziening van de globale strategie. Deze herziening 

heeft als doel een strategie op (middel)lange termijn 

te beogen. De echo’s van het terrein zullen worden 

meegenomen.  

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

La majorité des membres RMG sont d'accord avec 

suivre la procédure actuelle. Les camps avec des 

nuitées sont considérés comme un ménage. Le 

document Sciensano peut être utilisé comme guide 

pour établir des procédures. 

Le cabinet Beke déclare explicitement qu'il n'est pas 

d'accord avec ce avis. 
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Er wordt verwezen naar de aanpassing in strategie in Denemarken waar 
een versoepeling van het beleid werd doorgevoerd vanaf Februari. 
Hoewel generieke restricties opgehoffen zijn blijft vaccinatie, ventilatie, 
isolatie, social distancing en hygiëne aanbevolen. Covid test en 
vaccinatie certificaten blijven in bepaalde omstandigheden van 
toepassing (LTCF, ziekenhuizen). Daarnaast blijven testen bij contacten 
in het huishouden van toepassing. Bijkomend is de testing rate in 
Denemarken vele malen hoger dan in België. Er dient m.a.w. ook 
rekening gehouden worden met het verschil in cultuur en gedrag van 
Deense burgers en de Belgische bij het overwegen van vergelijkbaar 
beleid.  
 
Vele leden waarschuwen voor het feit dat de epidemiologische situatie 
nog niet voldoende gunstig is. We bevinden ons nog steeds in de 
beheersniveau 3 = rood, de RAG vermoed dat we volgende week in 
hetzelfde niveau zullen blijven. We dienen hier voldoende waakzaam 
voor te blijven.  
 
De meerderheid van de RMG is voorstander om, actueel, de huidige 
strategie voort te zetten. Dit betekent dat kampen of uitstappen met 
overnachting beschouwd worden als een huishouden. Dit is coherent 
binnen het globale beleid, dezelfde maatregel wordt toegepast in o.a. 
internaten en residentiële instellingen. Bovendien is een globale 
(middel)lange termijn herziening gepland op zeer korte termijn, de RAG 
zal in dit kader vergaderen op 08/02. Het lijkt dus niet opportuun om op 
dit moment een aanpassing te voorzien voor een zeer specifieke context 
wanneer een globale herziening zeer weldra zal gebeuren. De strategie 
en procedures aangaande jeugdkampen en schooluitstappen met 
overnachtingen zullen daarna aangepast worden aan de nieuwe 
strategie. De meerderheid van de RMG wijst nogmaals op het belang 
voor maatregelen die coherent zijn over verschillende sectoren. Het geeft 
tevens aan een balans na te streven tussen de verschillende aspecten, 
de epidemiologische maar ook deze aangaande mentale en sociale 
gezondheid.  

 

Le RMG tient à informer le secteur concerné que 

cette procédure sera revue la semaine prochaine 

dans le cadre d’un révision de la stratégie globale. 

Cette révision vise une stratégie à moyen terme. Les 

échos du terrain seront inclus. 
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Het Kabinet Beke is expliciet niet akkoord met dit standpunt en verwijst 
naar de strategie zoals eerder in dit verslag beschreven.  
 
Gezien er geen consensus is bereikt kan het document van Sciensano 
als richtsnoer beschouwd worden voor procedures in jeugdkampen of 
schooluitstappen met overnachting. In elk geval is een aanpassing van 
de globale strategie op zeer korte termijn gepland en zal deze discussie 
dan hervat worden.   

6.3. Sharepoint RMG members 

(Information) 

a. Welke informatie ‘ter info’ is 

relevant?  

 

Volgende week zal er een toelichting van de RMG Sharepoint 
plaatsvinden. 
Gezien enkel het RMG secretariaat schrijfrechten heeft wordt er aan de 
leden feedback gevraagd over de inhoud en gebruiksvriendelijkheid 
zodat er verbeteringen kunnen worden aangebracht indien nodig.  

De Sharepoint link wordt doorgestuurd. Volgende 

week zal de Sharepoint worden voorgesteld.  

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

Le lien Sharepoint sera transféré. Le Sharepoint sera 

présenté la semaine prochaine. 

 
  



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

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

Callens Michiel Kabinet Beke michiel.callens@vlaanderen.be 

Cornelissen Laura Sciensano laura.cornelissen@sciensano.be 

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

Dierinck Tiffany AViQ tiffany.diericnk@aviq.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 

Magnus Koen Commissariat  kmagnus@deloitte.com 

Moulart Jean Brussels jmoulart@gov.brussels 

Smith Pierre Sciensano Pierre.Smith@sciensano.be 

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

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Wildermeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 


