
 
 

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 27/04/2022.  
Het behouden van niveau 2 wordt voorgesteld. Het blijft belangrijk om de 
virustransmissie onder controle te houden en de meest kwetsbaren te 
beschermen, onder meer door mondmaskerdracht binnen het openbaar 
vervoer en zorginstellingen.  
 
Momenteel is er geen reden om de vaccinatie voor 
gezondheidspersoneel verplicht te maken maar dit kan snel wijzigen 
(heropflakkering, nieuwe variant).  

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

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

Er wordt voorgesteld om wekelijks een persbericht m.b.t. de (mogelijke) 
gevallen die in België worden onderzocht op de website van Sciensano 
te plaatsen of dit op te nemen in het wekelijks COVID-19 bulletin.  
 
Transparantie m.b.t. de mogelijke cases zal worden nagestreefd. 
Momenteel werden er in België 2 mogelijke gevallen geïdentificeerd en 
worden er een aantal verder onderzocht.  

Vanuit de RAG en RMG zal er een brief worden 
verstuurd naar de pediaters, andere artsen alsook 
naar de preventiediensten. Mogelijke gevallen zullen 
door de regio’s worden onderzocht.  
--------------------------- 
Une lettre sera envoyée par le RAG et le RMG aux 

pédiatres, aux autres médecins et aux services de 
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Aangezien er in de VS ook al gevallen werden waargenomen sedert 
oktober 2021 zal er ook retrospectief tot dan gekeken worden.  

prévention. Les cas éventuels seront investigués par 

les régions. 

3. Date next meeting / agenda De surveillance strategie m.b.t. COVID-19 zal worden besproken.  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 05/05/2022 van 16u00 tot 18u00. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 05/05/2022 de 
16h00 à 18h00. 

4. AOB   

4.1. COVID-19 IPCR:  IPCR Working-
level Roundtable (Information) 

Op Europees niveau zal er een eventuele schrapping van annex 1 i.v.m. 
reizen uit 3e landen plaatsvinden.  

 

4.2. Measles outbreak in other countries 
(Information) 

Door uitstel van vaccinatiecampagnes in veel landen de voorbije 2 jaar 
en een lagere vaccinatiegraad, worden wereldwijd uitbraken van mazelen 
verwacht. Het is belangrijk te informeren dat een vaccinatie ook van 
belang is bij volwassenen en niet enkel bij kinderen.  
Artsen kunnen deze vaccins gratis aanbieden aan patiënten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

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

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Callens Michiel Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

De Ridder Ri (RMG voorzitter) Kabinet Vandenbroucke ri.deridder@vandenbroucke.fed.be 

Desander Silke FOD Volksgezondheid silke.desander@health.fgov.be 

Detaille Emilie Wallonië emilie.detaille@gov.wallonie.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 

Ramaekers Dirk  FOD Volksgezondheid dirk.ramaekers@health.fgov.be 

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Wildemeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 


