
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 09/06/2022 
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 Situation overview 
(Information – Sciensano) 
 

Sciensano presenteerde het epidemiologisch overzicht van 08/06/2022.  
 
De epidemie is zeker niet over maar de viruscirculatie bevindt zich op een 
aanvaardbaar niveau waarbij er geen/weinig impact op de zorgsector 
wordt verwacht.  
De overschakeling naar beheersniveau 1 wordt dus voorgesteld door de 
RAG.  
 
M.b.t. testing gelden volgende aanbevelingen: 

- Een PCR of RAT (in apotheken) gebeurt o.b.v. een klinische 
evaluatie (met een voorschrift van een arts) 

- Zelftesten blijven aanbevolen; zeker voor personen die in contact 
komen met personen die risico hebben op een ernstig 
ziekteverloop 

- Een positieve zelftest dient niet bevestigd te worden maar deze 
personen gaan wel 7 dagen in isolatie  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  
Het voorstel van de RAG om over te gaan naar 
niveau 1 zal woensdag 15/06 worden voorgelegd aan 
de IMC om alzo een goede communicatie rond 
testbeleid naar de bevolking toe te brengen.  
Zo er begin volgende week een sterke stijging in de 
incidentie- en hospitalisatiecijfers merkbaar is, zal de 
RAG bovenstaand advies aan het IMC herzien. 
--------------------------- 
Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

La proposition du RAG de passer au niveau 1 sera 

présentée au CIM le mercredi 15/06 afin d'assurer 

une communication adéquate sur la politique de 

dépistage auprès de la population.  

S'il y a une forte augmentation des chiffres 

d'incidence et d'hospitalisation au début de la 
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- Mensen met symptomen of luchtwegklachten worden 
aangeraden om thuis te blijven. Als dit niet mogelijk is, wordt 
mondmaskerdracht tijdens verplaatsingen aangeraden én zeker 
in het openbaar vervoer.  

 
Er kan altijd naar beheersniveau 2 worden overgeschakeld zo de druk op 
de zorg de komende weken toeneemt.  
 
Zolang de varianten BA.4 en BA.5 blijven circuleren, wordt er gevraagd 
om 2x/week een kort overzicht van incidentie en hospitalisatie te 
verkrijgen.  
 
Niveau 1 kan technisch gezien ingaan vanaf 22/06/2022. Zo er wordt 
overgeschakeld naar niveau 1 zal er een communicatie worden verstuurd 
naar alle zorgverstrekkers en -instellingen.  
 
De self-assessment tool en Coronalert zullen in slaapstand worden gezet 
zodra niveau 1 in voege gaat. 
 

semaine prochaine, le RAG révisera les conseils ci-

dessus. 

2.2 Monkeypox & vaccination 
(Information – Sciensano) 

Op 9 juni zijn er in België 1 mogelijk en 29 bevestigde gevallen. De 
gevallen beperken zich nog steeds tot MSM.  
 
Afvalverwerking en staalnames: 
WHO is het enige agentschap dat tot nu toe een classificatie maakte voor 
afval en virusstalen (Categorie A, UN2814 voor virusstalen en UN3549 
voor afval).  
De dienst Bioveiligheid van Sciensano zal worden gevraagd om 
aanbevelingen te geven m.b.t. afvalverwerking en afgenomen stalen.  
De dienst Welzijn op het Werk zal ook worden gecontacteerd.  
 
Vaccinatie: 
De RAG kreeg de opdracht om na te gaan wat de prioriteiten zijn m.b.t. 
risicocontacten en vaccinatie.  
De vaccinatiefocus dient te liggen op: 

De RMG valideert het Primary Risk Assessment van 
de RAG.  
--------------------------- 
Le RMG a validé le Primary Risk Assesment du RAG. 
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- Zorgverstrekkers die een hoog risicocontact hadden en alzo een 
risico hebben op ernstig ziekteverloop 

- Zeer hoog risicocontacten die immuun gecompromitteerd zijn 
Om te bepalen welke de risicofactoren zijn voor ernstig ziekteverloop is 
weinig evident gezien er weinig wetenschappelijk bewijs voorhanden is. 
 
In een 2e fase wanneer er meer doses beschikbaar zijn, wordt vaccinatie 
aanbevolen als post-exposure profylaxe voor alle zeer hoog 
risicocontacten als voor alle hoog risicocontacten die een risico hebben 
op ernstig ziekteverloop. 
 
Het HERA-contract met Bavarian Nordic is bijna afgerond waarna we 
meer dosissen kunnen verwachten.  
 
Clarificatie van maatregelen voor kinderen en leerkrachten met een 
hoogrisicocontact: 
Het risico op overdracht tussen kinderen is momenteel zeer laag. 
Hiervoor dienen kinderen na een hoog risicocontact niet in quarantaine 
te gaan en kunnen ze school alsook buitenschoolse activiteiten 
aanvangen zonder bijkomende maatregelen te behoeven. 
 
Leerkrachten en zorgverstrekkers in crèches die een hoog risicocontact 
hadden, dienen niet in quarantaine maar vermijden best nauw (fysiek) 
contact bij kinderen (bijvoorbeeld niet knuffelen). 
Zorgverstrekkers in crèches die een zeer hoog risicocontact hadden, 
dienen wel in quarantaine te blijven.  

3. Date next meeting / agenda (Approval)  De volgende RMG-vergadering van volgende week 
donderdag 16/06/2022 om 16u00 gaat voorlopig 
door. 
Zo er enkel een schriftelijke validatie nodig is van het 
RAG advies m.b.t. de epidemiologisch situatie 
COVID-19 zal er een eRMG worden uitgestuurd ter 
validatie.  
--------------------------- 
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La prochaine réunion du RMG aura lieu la semaine 

prochaine jeudi 16/06/2022 à 16h00. 

Si seule une validation écrite de l'avis du RAG est 

nécessaire concernant la situation épidémiologique 

COVID-19, un eRMG sera envoyé pour validation. 

4. AOB   
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Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 
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De Ridder Ri (Voorzitter) Kabinet Vandenbroucke ri.deridder@vandenbroucke.fed.be 

Doms Kurt Secretaris IMC Volksgezondheid kurt.doms@health.fgov.be 

Henry Anne-Claire Fédération Wallonie Bruxelles anne-claire.henry@one.be 
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Lenaerts Sanne (RMG Support) FOD Volksgezondheid sanne.lenaerts@health.fgov.be 

Lernout  Tinne Sciensano  tinne.lernout@sciensano.be 

Poelman  Julian Brussels jpoelman@gov.brussels 

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

Schmelz Anna Communauté Germanophone anna.schmelz@dgov.be 

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Wildemeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 

 


