
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 30/06/2022 
HOURS: 16h00-18h00 

 

 

AGENDA ITEM   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 29/06/2022. 
 
De incidentie bedraagt ondertussen > 400 en in 1 provincie zelfs > 500. 
Het aantal testen neemt globaal toe en dit in alle leeftijdscategorieën met 
een opvolgende stijging bij de 10-19 jarigen.  
Met een gemiddelde van 99 hospitalisaties/dag neemt het aantal 
hospitalisaties (vooral oudere personen met co-morbiditeit) nog steeds 
toe. In absolute aantallen blijft het aantal ingenomen intensieve bedden 
voorlopig laag.  
In het afvalwater wordt ook een hogere virusconcentratie waargenomen, 
maar er zijn minder zones met een alert voor een snelle toename.  
 
Het niveau werd behouden gezien alle provincies die op niveau 1 staan, 
nog altijd overeenkomen met de hospitaalindicatoren behorende aan 
niveau 1. Er zijn dus geen wijzigingen.  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  
--------------------------- 
Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  
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In Vlaanderen en Brussel ziet men een hogere incidentie t.o.v. Wallonië 
(behalve het zuiden van de provincie Luxemburg en de Duitstalige 
Gemeenschap).  
Er wordt verwacht dat de stijgende indicatoren m.b.t. viruscirculatie nog 
een tijd zal worden aangehouden.  
 

2.2 Mortality management procedure 
(Information – Sciensano) 

In overleg met de dienst Forensische Geneeskunde van UZ Leuven 
werden er een aantal wijzigingen aangebracht m.b.t. de procedure voor 
het beheer van een overlijden van een patiënt met COVID-19. 
 

• Vooraleer de overleden persoon uit zijn huis wordt gerepatrieerd, 
dient de ruimte waar de persoon is overleden tenminste één uur 
te worden geventileerd.  

• Repatriëringen waren voordien exceptioneel. Nu zijn ze 
toegestaan indien het land van bestemming het toelaat.  

• Zo het lichaam van de overleden persoon wordt gemanipuleerd, 
dient er ten minste een chirurgisch masker, handschoenen, 
waterbestendige schort en een veiligheidsbril te worden 
gedragen. 

•  Voordien werd aanraken van de overleden persoon afgeraden, 
nu is dit mits het volgen van strikte handhygiëne en het dragen 
van een chirurgisch mondmasker geen probleem meer.  

• Tijdens de uitvaartdienst mogen naaste familieleden van de 1e 
en 2e graad aanwezig zijn, ook al zijn ze besmet met COVID-19. 
Zij dienen steeds een FFP2-masker te dragen en mogen geen 
symptomen van hoesten en/of koorts hebben.  

De RMG vraagt aan de dienst communicatie van de 
FOD Volksgezondheid om het alertbericht naar 
begrafenisondernemers te versturen zodra dit wordt 
ontvangen van Sciensano. 
Een algemeen persbericht dient niet te gebeuren.  
--------------------------- 
Le RMG demande au département Communication 
du SPF Santé publique d'envoyer le message 
d'alerte aux pompes funèbres dès qu'il est reçu de 
Sciensano. 
Un communiqué de presse général ne doit pas être 
publié. 

2.3 Malaria case Risk assessment 
(Information – Sciensano) 

Sciensano bereidt een Risk Assessment voor m.b.t. een persoon die  
ernstig ziek is door malaria tropica. Deze persoon is de laatste tijd niet op 
vakantie geweest maar woont dichtbij de luchthaven.  
 
Er wordt een ongunstige evolutie waargenomen gedurende de afgelopen 
jaren.  

Sciensano zal het risico-assessment verder 
afwerken en het vervolgens doorsturen naar de leden 
ter elektronische validatie. De dienst communicatie 
van de FOD Volksgezondheid zal dit verder 
verspreiden. 
--------------------------- 
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M.b.t. maatregelen stelt Sciensano voor om het luchthavenpersoneel te 
sensibiliseren en een surveillance in en rond vliegtuigen afkomstig van 
malaria endemische landen uit te voeren.  
 
Agentschap Zorg en Gezondheid wil graag de arbeidsgeneeskundige 
dienst van de luchthaven informeren net als de huisartsen van de 1e 
lijnszone binnen de specifieke regio.  
 
ECDC voert ook een surveillance uit waar de muggen zich bevinden.  

Sciensano complétera le risk assessment et l'enverra 
ensuite aux membres pour validation électronique. 
Le service de communication du SPF Santé publique 
en assurera la distribution. 

2.4 Monkeypox communication towards 
organisations (Discussion) 

Met het oog op evenementen die deze zomer zullen doorgaan, dienen de 
regio’s een communicatie te voorzien naar de organisatoren. 
AViQ heeft reeds een algemene communicatie en flyers ontworpen die 
rondgestuurd worden naar de organisatoren.  
Er zullen ook nog specifieke flyers verzonden worden via de 
preventiecentra.  

De RMG valideert het gegeven dat de leden 
informatieve flyers, communiqués versturen naar 
organisatoren en preventiediensten.  
--------------------------- 
Le RMG valide le fait que les membres envoient des 
flyers et des communiqués informatifs aux 
organisateurs et aux services de prévention. 

3. Date next meeting / agenda (Approval)  De volgende RMG-vergadering van donderdag 
07/07/2022 wordt onder voorbehoud geannuleerd. 
Zo er geen dringende agendapunten zijn, zal er een 
elektronische validatie voorzien worden van het RAG 
advies van 06/07/2022.  
--------------------------- 
La prochaine réunion du RMG du jeudi 07/07/2022 

est annulée avec réservation. S'il n'y a pas de points 

urgents à l'ordre du jour, une validation électronique 

de l'avis RAG du 06/07/2022 sera prévue. 

4. AOB   



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

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

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

Djiena Achille AViQ achille.djiena@aviq.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 

Poelman  Julian Brussels jpoelman@gov.brussels 

Schmelz Anna Ostbelgien anna.schmelz@dgov.be 

Wildemeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 

 


