
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 07/03/2022 
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) 
 

 . 

 

3. Prevention   

3.1. Reporting regarding policy levels 
(Information – Sciensano) 

De RAG stelt voor om o.b.v. de niveaus te rapporteren. Dit wordt later 
vanavond voorgesteld aan de préparatoire.  

 

3.2. RMG note long term strategy – quid 
vaccination status AND children as 
HRC (Discussion) 

Na overleg binnen de RMG werd er consensus bereikt m.b.t. de leeftijd 
wanneer kinderen een HRC zijn/hebben gehad binnen het huishouden 
en er mondmaskerdracht/dagelijkse zelftest geldt. 
 
Er werd consensus bereikt  m.b.t. quarantaine in niveau 1 en 2 bij 
‘high/unknown ratio’. Vanuit epidemiologisch standpunt is het niet 
raadzaam om geen verplichte quarantaine te hanteren wanneer er een 
nieuwe VOC is waarvan we niet weten hoe ernstig de gezondheidszorg 
zal worden belast. Containment is in deze fase van belang! 

De 2 openstaande thema’s werden afgesloten na 

verdere bespreking in de préparatoire. 

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

Les 2 sujets ouverts ont été conclus après une 

discussion plus approfondie lors du préparatoire. 
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Wanneer er voor HRC quarantaine zou kunnen gelden, dan dient er 
rekening te worden gehouden met zowel de epidemiologische, 
wetenschappelijke als sociale aspecten.  Dit om een goede balans te 
vinden tussen bijvoorbeeld vaccinatie-effectiviteit, mentale welzijn, 
individuele vaccinatiestatus, therapeutische mogelijkheden, 
aanvaardbaarheid binnen de maatschappij,…  
 

4. Refugees Ukraine    

4.1. RAG: CSA Assessment health risks 
for refugees Ukraine (Discussion – 
Sciensano)   

De RAGco (coördinatie) stelde een Consultative Risk Assessment op, 
maar er werd nog geen feedback ontvangen van de vaste RAG-leden 
(vertegenwoordigers van de regionale gezondheidsdiensten).  
 
Een belangrijk gezondheidsrisico is TBC. 30% van de Oekraïense TBC-
patiënten zijn resistent aan de behandeling.  
De vaccinatiegraad voor kinderen is laag (polio, mazelen, rubella) en ook 
voor COVID-19. 
 
Het risico voor volksgezondheid is voorlopig zeer laag voor de 
Belgische bevolking en bestaat voornamelijk uit mogelijke blootstelling 
aan MDR-TB. Dit risico zal ook afhangen van het aantal verwachte 
personen, waarover momenteel nog geen duidelijkheid is.  
Er is wel een individueel risico voor de Oekraïense vluchtelingen m.b.t. 
uitstel van acute en chronische zorg, mentale gezondheidsproblemen.  
 

De RAG volgt de situatie verder op.  

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

Le RAG continue de surveiller la situation. 

4.2. COVID-19 vaccination for Ukrainian 
refugees (Information) 

  

4.3. Other concerns from the 
Communities (Feedback) 

  



 
 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

4.4. CBRN risk (Information) Het chemisch, biologisch en nucleair risico is zeer onwaarschijnlijk voor 
België. 
 
 

De cursus ‘nucleair risico voor zorgmedewerkers’ zal 

opnieuw aangeboden worden via het Comité HTSC 

ter opfrissing.  

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

Le cours ‘Risque nucléaire pour les personnels de 

soins et de santé’ sera à nouveau proposé par le 

Comité HTSC pour actualisation. 

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

donderdag 10/03/2022 van 16u00 tot 18u00. 

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

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 10/03/2022 de 

16h00 à 18h00. 

6. AOB   

6.1. Mouth masks in care settings 
(Information - RAG Advice) 

Er dient een legale basis te zijn voor mondmaskerdracht.  
De verschillende deelstaten hebben al verschillende acties per sector 
ondernomen.  
 
De Franstalige Gemeenschap laat weten dat er geen mondmaskerdracht 
meer is tijdens consultaties van PSE. Men wacht het IMC af m.b.t. de 
richtlijnen.  
 
Vlaanderen zet o.b.v. het preventiedecreet de mondmaskerdracht in 
zorginstellingen verder. Er zullen geen wettelijke wijzigingen volgen.  
 

We vragen de verschillende deelstaten om het RMG 

secretariaat per schrijven op de hoogte te houden 

welke procedures o.b.v. het RAG-advies/OCC 

worden/zijn afgeklopt.  

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

Nous demandons aux différents états fédérés 

d'informer par écrit le secrétariat du RMG des 

procédures qui sont/ont été complétées sur base de 

l'avis du RAG/OCC. 
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Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 
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