
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 22/06/2022 
HOURS: 18h30-20h00 

 

 

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 - 
Explanation of figures and relevant 
RAG advice COVID-19 (Information 
– Sciensano) 
 

Sciensano presenteerde het epidemiologisch overzicht van 22/06/2022. 
Er wordt een stijging in het aantal besmettingen gezien en dit met hoge 
percentages (+/- 50%).  
De incidentie is nationaal momenteel tot 288 gestegen waarbij het in 
Vlaanderen en Brussel sneller stijgt dan in Wallonië.  
Sedert 2 weken is er ook een verandering in de trend van hospitalisaties. 
Er is een toename van het aantal nieuwe hospitalisaties en deze toename 
gaat ook iets sneller. Op weekbasis gaat het over een stijging met 31% 
en 83 gemiddeld aantal nieuwe hospitalisaties/dag. De RT is 1,2 en ook 
gestegen.  
Momenteel worden er meer mensen gehospitaliseerd voor COVID-19 
dan met COVID-19. Dit dient de volgende dagen/week verder te worden 
opgevolgd. 
Algemeen is deze stijgende trend ook te zien in andere West-Europese 
landen.  
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Voorlopig worden er geen extra maatregelen aangenomen maar is het 
belangrijk te communiceren over het risico op infectie en de 
basismaatregelen: 

• Ieder persoon (al dan niet symptomatisch) die een positieve (zelf-
)test aflegt, dient zich gedurende 7 dagen te isoleren plus 
bijkomend 3 dagen een mondmasker te dragen. 

• Mondmaskerdracht in 
gezondheidszorginstellingen/dokterspraktijken dient te worden 
nagestreefd om een veilige omgeving voor iedere patiënt te 
kunnen aanbieden. 

• Personen met een risico op ernstige ziekte worden aangeraden 
een FFP2-masker te dragen en dit vooral in binnenruimtes, 
slecht geventileerde ruimtes of waar afstand niet kan worden 
bewaard.  

Het gebruik van een tool (cfr. Coronabarometer) blijft aanbevolen om alzo 
snel en correct te communiceren naar de bevolking.  
 
O.b.v. cijfers van het afvalwater is er minder viruscirculatie in Wallonië 
maar om de lagere incidentiecijfers in te schatten dient er rekening te 
worden gehouden met het lagere aantal afgenomen testen.  
 
De belangrijkste parameters voor vaccine effectiveness zijn 
ziekenhuisopnames en het aantal opnames op intensieve zorgen.  

2.2 Explanation advice COVID-19 
(Information - Strategic Scientific 
Committee) 

De impact op het gezondheidszorgsysteem baart ons zorgen daar de 
opgenomen patiënten de meest kwetsbare populatie 
(transplantpatiënten, hemato-oncologische patiënten en geriatrische 
patiënten met hoge frailty)  onder de bevolking is.  
De absolute cijfers zijn momenteel nog redelijk bescheiden maar we 
dienen voorzichtig te zijn want elke mogelijke golf (ook al is deze eerder 
klein) zal een impact hebben op het ziekenhuissysteem. Het langdurig 
absenteïsme met de zomerperiode (vakanties personeel) leidt 
automatisch tot het sluiten van bedden. Een grote ‘zomergolf’ zal daarom 
kunnen leiden tot een negatieve spiraal van verder uitputting van het 
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gezondheidszorgsysteem (nog meer absenteïsme, nog meer bedden 
sluiten).  
Naarmate er meer viruscirculatie is, zal er automatisch een overflow van 
outbreaks in gezondheidszorginstellingen waar te nemen zijn.  
 
Om containment van bovenstaande situatie zo goed mogelijk te 
bekomen, wordt er een stapsgewijze aanpak voorgesteld: 

• Optimale bescherming van personen die het grootste risico lopen 

• Zo dit insufficiënt zou zijn, dienen er bredere maatregelen 
getroffen te worden voor de ganse populatie 

 
Er dient nog steeds duidelijk gecommuniceerd te worden dat de 
pandemie niet voorbij is en er risico is op herinfectie ook als je recent een 
BA.1 of BA.2 infectie hebt doorgemaakt.  
 
Communicatie omtrent een correcte epidemiologische situatie blijft 
belangrijk!  

• Personen die medisch kwetsbaar zijn, dienen gestimuleerd te 
worden om alle vaccins te bekomen die hen werden/worden 
aangeboden (4 vaccinatiedosissen) 

• Kwetsbare personen kunnen een FFP2 dragen tijdens openbaar 
vervoer, boodschappen doen, … 

• De nauwe omgeving van kwetsbare personen zou een soort van 
‘kringvaccinatie’ kunnen doen: Zijn de 3 vaccins bekomen?  

• De algemene populatie zou een reminder kunnen verkrijgen 
m.b.t. het aantal verkregen vaccins 

• Ventilatie en goede luchtkwaliteit in publieke en private zones 
blijft belangrijk 

 
Of er een grote impact zal zijn met bovenstaande boodschap hangt af 
van hoe groot het draagvlak binnen de algemene populatie is.  
Een outreach naar patiëntenverenigingen zou voltooid kunnen worden 
om alzo de meest kwetsbaren te kunnen beschermen. 
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2.3 Discussion of policy 
recommendations and lines of 
communication (Dirk Ramaekers) 

De vaccinatie coverage van immuungecompromitteerden is zeer 
uiteenlopend in België.  
Het is zorgwekkend dat de meest kwetsbaren niet allemaal een 2e 
booster laten toedienen. Momenteel zitten we nog in de fase waar de 2e 
booster wordt toegediend. Er kan een extra communicatie worden 
verstuurd om de boostercampagne een extra stimulans te geven.  
 
Een nieuwe golf aan infecties met verdere toename van 
ziekenhuisopnames tijdens de zomermaanden is niet uitgesloten. 
Mogelijke aanbevelingen van de RMG hieromtrent zijn: 

• Vaccinatiebeleid: 
o Herinneringsbrief 4e prik voor 

immuungecompromitteerden 
o Intensifiëring van de 2e boostercampagne voor WZC-

bewoners en 80+’ers (Dit vergt een politieke bespreking 
in de preparatoire/IMC en er wordt een nieuw advies van 
de HGR/CSS verwacht tegen begin juli) 

o Communicatie omtrent volledige vaccinatie en 1e 
booster voor de nauwe omgeving van de meest 
kwetsbaren 

o Communicatie omtrent werkzaamheid van mRNA 
vaccins 

o Extra sensibilisatie van huisartsen en arts-specialisten  
 

• Maximale preventie in levensstijl (zie punten 2.1 en 2.2) 
 

• Verhoging zorgcapaciteit in ziekenhuizen: 
o Inschakelen van vrijwilligers, gepensioneerden en 

studenten 
o Meer flexibele inzet van personeel: Delegatie van 

verpleegkundige activiteiten onder supervisie 

Het vaccinatiebeleid komt best ter discussie op de 
Préparatoire en IMC.  
 
De RMG is het eens met de communicatie naar: 

• de algemene bevolking i.v.m. algemene 
maatregelen 

• huisartsen en arts-specialisten i.v.m. 
volledige vaccinatie (1e en 2e booster) 

• patiëntenverenigingen om de meest 
kwetsbaren zo goed mogelijk te beschermen 

 
Er wordt een volgend overleg ingepland om de 
nodige communicatie naar de besproken partijen op 
punt te stellen.  
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3. Date next meeting / agenda (Approval)  De volgende RMG-vergadering doorgaan op 
donderdag 23/06/2022 van 16u tot 18u.  
--------------------------- 
La prochaine réunion du RMG aura lieu le jeudi 

23/06/2022 de 16h á 18h. 

4. AOB   

 



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Callens Michaël Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

Detaille Emilie Wallonië emilie.detaille@gov.wallonie.be 

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

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

Henry Anne-Claire Fédération Wallonie Bruxelles anne-claire.henry@one.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 

Neven Inge CCC-GGC ineven@ggc.brussels 

Poelman  Julian Brussels jpoelman@gov.brussels 

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

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Vlieghe Erika UAntwerpen erika.vlieghe@uantwerpen.be 

Wildemeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 

 


