
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 29/07/2022 
HOURS: 14h30-16h00 

 

 

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 24/07/2022. 
 
De infectie-indicatoren zijn in alle provincies gedaald. De RT is overal <1. 
Er is geen wijziging van het beheersniveau; nationaal blijft dit op niveau 
2. 
 
 
 

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 

2.2 Indications for Monkeypox 
vaccination (Discussion) 

De doelgroep ter vaccinatie voor Monkeypox werd voorgesteld door 
Sciensano.  
 
Er zullen meer risicopersonen kunnen gevaccineerd worden daar 
contactidentificatie moeilijk verloopt en het aantal personen dat zich tijdig 
aandient na een onbeschermd hoor risicocontact beperkt blijft.  
Vanaf volgende week kunnen volgende risicogroepen een vaccin 
ontvangen:  

• mannelijke en transgender sekswerkers; 

Er zal vandaag al een persbericht worden uitgestuurd 

n.a.l.v. de bijkomende vaccinatie indicatoren.  

Vanuit de regio’s zal er contact worden opgenomen 

met de organisaties die de sekswerkers kunnen 

informeren.  

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

Un communiqué de presse sera publié aujourd'hui à 

la suite des indicateurs de vaccination 

supplémentaires.  
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• mannen die seks hebben met mannen (MSM) die HIV+ zijn of 
HIV-PrEP therapie krijgen en die minstens twee SOA’s hadden 
het voorbije jaar; 

• personen die ernstig immuun gecompromitteerd zijn en een hoge 
kans op infectie hebben; 

• laboratoriumpersoneel dat monkeypoxvirus culturen behandelt. 
 
Vaccins die toegediend worden, dienen goed gemonitord te worden.  
 
Zowel in België als wereldwijd neemt het aantal cases toe maar is er geen 
exponentiële groei. In het algemeen zijn het nog steeds volwassen 
mannen die via seksueel contact besmet geraken. Besmettingen in de 
algemene populatie is mogelijk maar dit risico wordt zeer laag ingeschat. 
De huidige strategie berust zich vooral op contact tracing en vaccinatie 
na blootstelling. In de praktijk is dit weinig succesvol daar de 
risicocontacten moeilijk identificeerbaar zijn en het tijdsbestek voor 
vaccinatie van 4 dagen na blootstelling te kort is.  
De RAG is akkoord dat een preventieve vaccinatiestrategie het meest 
efficiënte zal zijn.  
 
In een later stadium zouden andere doelgroepen gevaccineerd kunnen 
worden als er meer vaccins voorhanden zijn.  
 
Een snelle identificatie van mogelijke gevallen is van belang om de 
epidemie onder controle te krijgen. Hierbij is het noodzakelijk om een 
toename van de testcapaciteit alsook testmogelijkheid in het weekend te 
bewerkstelligen.  
Momenteel zijn er een 10-tal labo’s die de PCR testen kunnen verwerken 
maar is er nog geen mechanisme die testen financieren.  
 

Les régions contacteront les organisations qui 

peuvent informer les travailleurs du sexe. 

2.3 (Active?) surveillance concerning 
acute hepatitis in children 
(Discussion) 

In juni 2022 werd het alert rond acute hepatitis bij kinderen in België 
gesloten, omdat er geen aanwijzingen waren dat deze gebeurtenis een 
ernstige bedreiging vormt voor de volksgezondheid in België. De 
surveillance die hiervoor werd opgestart met rapportering van mogelijke 

Een pro-actieve surveillance wordt niet opnieuw 

opgestart.  

--------------------------- 
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gevallen aan de regio’s werd dan ook stop gezet. ECDC heeft de lidstaten 
gevraagd om verder gegevens door te geven. Vermits er geen meldingen 
meer zijn geweest van ongewone gevallen van hepatitis in België werd 
er echter besloten om de surveillance niet opnieuw op te starten. 

La surveillance proactive n'est pas redémarrée. 

3. Date next meeting / agenda  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 04/08/2022 van 16u00 tot 17u00. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 04/08/2022 de 

16h00 à 17h00. 

4. AOB   
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Ramaekers Dirk FOD Volksgezondheid dirk.ramaekers@health.fgov.be 
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Van Ranst Marc UZ Leuven marc.vanranst@uzleuven.be 
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