
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 21/04/2022 
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 presenteerde het epidemiologisch overzicht van 20/04/2022.  
We situeren ons momenteel in niveau 2.  
Zolang de hospitalisaties zo hoog blijven, wordt de teststrategie met 
testen van symptomatische personen best aangehouden.  
 

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  
--------------------------- 
Le RMG a validé l’aperçu épidémiologique. 

2.2 Acute hepatitis of unknown origin in 
children (Information – Sciensano) 

Vanuit het VK was er een melding van gevallen van acute hepatitis bij 
kinderen waarvan de oorzaak nog niet is achterhaald.  
ECDC vraagt alle Europese lidstaten aandachtig te zijn voor mogelijke 
casussen.  
In België werd er voorlopig één mogelijk geval gemeld.  

De RMG leden bereiken consensus m.b.t. 

gegevensverzameling over mogelijke casussen, nl. 

de Gemeenschappen zullen dit via de RMG laten 

weten.  

--------------------------- 
Les membres du RMG obtiennent un consensus sur 

la collecte de cas possibles, les Communautés en 

informeront le RMG. 

2.3 Salmonella outbreak – Update 
(Information – Sciensano) 

Er zijn 2 verschillende clusters van besmettingen. Binnen cluster 1 
werden er 33 besmettingen vastgesteld en binnen cluster 2 23 
besmettingen.  
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De piek van besmettingen was in week 7 te zien. De grootste 
gemeenschappelijke factor betrof de Kinder Surprise eitjes.  

3. Date next meeting / agenda   De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 28/04/2022 van 16u00 tot 18u00. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 28/04/2022 de 
16h00 à 18h00. 

4. AOB   

4.1. Scientific support RMG (Information 
- IMC decision) 

Er zal een wetenschappelijke werkgroep worden samengesteld die 
adviezen kan geven over de bredere strategie voor de controle van de 
COVID-19 epidemie in België, op vraag van de RMG.  
De RAG behoudt zijn taken en de expertengroep zal eerder supportief 
werken. 
Momenteel worden er nog geen specifieke vragen gericht aan deze 
werkgroep.   
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