
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 07/07/2022 
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 06/07/2022. 
 
Het aantal infecties is verder gestegen en dit vooral in de volwassen 
leeftijdscategorie (20+) in Brussel en Vlaanderen.  
Het aantal verkochte en gerapporteerde zelftesten neemt toe.  
De consultaties bij de huisarts en ziekenhuisopnames stijgen ook verder, 
waarbij we meer hospitalisaties zien in patiënten voor COVID-19 dan met 
COVID-19.  
In het afvalwater wordt ook een hogere virusconcentratie waargenomen. 
In Vlaams-Brabant is er zowel een snelle toename, een hoge 
viruscirculatie en een stijgende trend wordt gezien.  
 
Het niveau wordt naar niveau 2 gebracht, gebaseerd op de provinciale 
gegevens. 
  
Momenteel hebben we weinig zicht op de karakteristieken van de 
patiënten die op intensieve zorgen verblijven. Veel van deze patiënten 

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

Sciensano stelt een overzicht van het profiel van 

gehospitaliseerde patiënten op ICU op voor de 

crisiscel van 11 juli.   

--------------------------- 

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

Sciensano prépare un aperçu du profil des patients 
hospitalisés en soins intensifs pour la cellule de crise 
du 11 juillet.   
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hebben nog geen 2e booster ontvangen. De komende tijd zullen we 
merken wat het effect van de BA.5 variant is op deze populatie.  
 
Volgende week zal er een projectie plaatsvinden van het aantal 
hospitalisaties. Momenteel stijgen de hospitalisaties maar is er geen 
acceleratie te zien.  
Gisteren vond er een communicatie plaats na het IMC waarbij de 
epidemiologische situatie en de farmaceutische maatregelen werden 
toegelicht. Het contact met de patiëntenverenigingen is gefocust op de 
boostercampagne voor immuungecompromitteerden waarbij 1 op de 3 
binnen deze populatie de 2e booster tot nu toe niet heeft laten plaatsen.  

 

2.2 Monkeypox vaccination (Information 
– Dirk Ramaekers) 

De vaccinatieprocedure en de uitbreiding van de indicatiestelling werd 
vorige week met de HIV referentiecentra besproken en opgestart. Per 
provincie zal er 1 centrum operationeel zijn. 
Brussel en Antwerpen ontvingen meer dosissen gezien daar de 
concentratie van het aantal besmettingen is geconcentreerd.  
De dosissen uit het HERA project kwamen vandaag toe. Komende dagen 
zal er in de referentiecentra worden gestart met deze vaccinaties. 
 
 
Zorgverleners die een onvoldoende beschermd contact hadden komen in 
aanmerking zo zij een hoog risico hebben op een ernstig ziekteverloop.  
Mogelijk besmette personen dienen hun huisarts te contacteren vooraleer 
men direct een referentiecentra binnenstapt.  
 
De vraag voor een verdere uitrol van deze vaccins werd aan Bavarian 
Nordic gesteld. Echter zal het vele maanden duren eer er een 
substantiële productie beschikbaar is.  
 
Momenteel stijgen het aantal Monkeypox besmettingen en neigt de WHO 
om een Public health emergency of concern uit te roepen. 
Gezien er momenteel maar 3000 dosissen beschikbaar zijn, zullen niet 
alle geïnfecteerde personen gevaccineerd worden daar er 2 

De procedure voor de operationalisering van 

vaccinatie tegen monkeypox zoals besproken tijdens 

de RMG van 23 juni wordt vanaf volgende week 

uitgevoerd.  

Tijdens de préparatoire van 11 juli zal een stand van 

zaken over monkeypox gegeven worden. De 

volgende RAG over monkeypox vindt plaats op 19 

juli.  

--------------------------- 

La procédure d'opérationnalisation de la vaccination 

contre le monkeypox, telle que discutée lors du RMG 

du 23 juin, sera mise en œuvre à partir de la semaine 

prochaine.  

Une mise à jour sur le monkeypox sera présentée 
lors de la préparatoire du 11 juillet. Le prochain RAG 
sur le monleypox aura lieu le 19 juillet. 
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vaccins/persoon dienen te worden toegediend. Enkel degenen met een 
zeer hoog risicocontact met een verminderde immuniteit zullen post-
exposure worden gevaccineerd.  
 
Op 19 juli vindt er een nieuwe RAG vergadering plaats m.b.t. eventuele 
nieuwe vaccinatiecriteria.  
Op het niveau van HERA werd al meermaals de vraag gesteld of er 
globale richtlijnen komen daar andere landen dezelfde filosofie delen.  

3. Date next meeting / agenda (Approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 

maandag 18/07/2022 om 14u00. 

---------------------------  

La prochaine réunion du RMG aura lieu le lundi 

18/07/2022 à 14h00. 

4. AOB We verwelkomen binnen de dienst PHE een nieuwe collega, Stefaan Van 
Der Borght. 

 



 
 

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 Mets Lara (RMG Support) FOD Volksgezondheid lara.demets@health.fgov.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 

Poelman  Julian Brussels jpoelman@gov.brussels 

Schmelz Anna Ostbelgien anna.schmelz@dgov.be 

Stefani Giulietta Sciensano giulietta.stefani@sciensano.be 

Top Geert Vlaanderen geert.top@vlaanderen.be 

Vilela Neves Joana Brussels jvilelaneves@gov.brussels 

Wildemeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 

 


