
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 04/08/2022 
HOURS: 16h00 – 17h00 

 

 

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 03/08/2022. 
 
Er is nog steeds een daling van het aantal infecties maar t.o.v. de 
voorgaande weken is dit eerder in beperktere mate. Daarnaast zijn er 
stabiliserende trends m.b.t. het aantal testen (PCR/RAT en zelftesten) 
alsook de positiviteitsratio.  
Hierdoor bestaat het risico om op een hoog niveau van viruscirculatie te 
plafonneren. Dit in het licht van grote evenementen en nauwelijks 
opgelegde restricties.  
 
Het beheersniveau blijft op niveau 2.  
 

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 

2.2 Recommendations concerning 
Monkeypox (Discussion - 
Sciensano) 

De epicurve geeft momenteel 482 cases weer. Er is geen wijziging in de 
trend. Het cut-off point van het aantal gevallen (waarbij gegevens 
gevalideerd en/of compleet zijn) situeert zich op +/- 1 á 2 weken geleden.  
1 geval is jonger dan 18 en rapporteert dat hij een nauw (niet-seksueel) 
contact heeft gehad bij een symptomatisch persoon.  

De RMG ondersteunt de aanbevelingen van de RAG.  

• De Gemeenschappen dienen na te kijken 

hoe een verhoging van de testcapaciteit kan 

worden bekomen. Agentschap Zorg & 



 
 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

96% van de gevallen hoort tot de MSM populatie. 
Een mogelijke transmissie is gekend in 76% van de cases waarvan 83% 
gelinkt is aan seksuele contacten.  
 
M.b.t. de staalafname dient de testcapaciteit opgeschaald te worden en 
de financiering hiertoe dient te worden voorzien op 
Gemeenschapsniveau.  
In het weekend is er momenteel geen coverage waardoor het soms 
enkele dagen wachten is op resultaten. 
De RAG adviseert om de contact tracing verder te zetten. Hierbij wordt 
rekening gehouden met een transmissie van 2 dagen vóór de start van 
symptomen van de index.  
De isolatieperiode van 21 dagen dient correct te worden 
gecommuniceerd o.w.v. afwezigheidsattesten.  
Zo er asymptomatische gevallen per toeval aan het licht komen, dienen 
ook zij in isolatie te gaan.  
 
In het persbericht van 29 juli 2022 werden alle gezondheidswerkers met 
een hoog risicocontact opgelijst ter vaccinatie post-exposure. Echter was 
het de bedoeling de gezondheidswerkers op te nemen die een ernstig 
ziekteverloop zouden kunnen kennen.  
 
Gebaseerd op feedback bekomen vanuit het terrein, stelt de RAG 
volgende aanbevelingen voor m.b.t. communicatie omtrent Monkeypox: 

• Er is nood aan meer communicatie 

• Nationale coördinatie gezien er heel wat mensen/organisaties 
langs mekaar door werken 

• In de communicatieberichten dient de focus te liggen op 
contactidentificatie én dat een vaccin geen 100% bescherming 
biedt. Gevaccineerde personen dienen dus ook nog maatregelen 
te volgen.  

• Het voorzien van een groene telefoonlijn waarop men advies kan 
vragen.  

Gezondheid zal contact opnemen met 

Patrick Soentjens.  

• Na uitgebreid overleg zal volgende 

communicatie m.b.t. gezondheidswerkers 

worden vermeld in de richtlijn: Personeel in 

de gezondheidszorg dat in contact is 

geweest met een patiënt in een bijzonder 

risicovolle situatie (bv. lichaamsvloeistof in 

contact met de ogen, neus of mond of 

prikaccident) zonder de juiste persoonlijke 

beschermingsmiddelen. De beoordeling 

gebeurt op individuele basis, gezamenlijk 

door de behandelend arts en de regionale 

gezondheidsautoriteiten. 

• Het opzetten van een groene 

communicatielijn wordt meegenomen naar 

een volgend ronde tafeloverleg (04/08 om 

17u30).  

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

Le RMG soutient les recommandations du RAG.  

• Les Communautés devraient examiner 

comment une augmentation de la capacité 

de test peut être obtenue. L'agence Soins et 

santé prendra contact avec Patrick 

Soentjens.  

• Après une large consultation, la 

communication suivante concernant les 

travailleurs de la santé sera mentionnée 

dans la directive : Le personnel soignant qui 

a été en contact avec un patient dans un 

contexte particulièrement à risque (p.e. 

liquide corporel en contact avec les yeux, le 



 
 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

Het opzetten van een groene communicatielijn vergt een efficiënt 
denkkader waarbij er rekening dient gehouden te worden met enkele 
hiaten: 

• Wie kan/gaat dit organiseren? Rekening houdend met het tekort 
aan zorgpersoneel!  

• Hoe worden deze tijdelijke kosten gedragen?  

• Kunnen de referentiecentra ontlast worden door een beurtrol? 

• De noden van de populatie betrekken medische vragen die door 
experten dienen te worden beantwoord. 

Een eerste verwijzing naar de sites (Sciensano, AZG, ITG,…) waar 
informatie te vinden is, zou ook al enigszins soelaas kunnen bieden.  

nez ou la bouche ou accidents par piqûre 

d’aiguille) sans équipement de protection 

individuelle approprié. L’évaluation sera faite 

de façon individuelle conjointement par le 

médecin traitant et les autorités sanitaires 

régionales. 

• L'établissement d'une ligne verte de 

communication sera repris lors d'une 

prochaine table ronde (04/08 à 17h30).  

3. Date next meeting / agenda  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
dinsdag 09/08/2022 van 10u00 tot 12u00. Dit op 
vraag van minister Vandenbroucke 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 09/08/2022 

de 10h00 à 12h00. Ceci à la demande du ministre 

Vandenbroucke. 

4. AOB   

4.1. Vaccination restrictions Royal 
Decree 

Het off-label gebruik van het pokkenvaccin voor Monkeypox is aan strikte 
condities gelinkt m.n. het mag enkel toegediend worden in 
referentiecentra én enkel door iemand die verbonden is aan zo’n 
centrum.  
In de praktijk kan dit niet in outreach locaties worden toegediend 
waardoor een groter vaccinatiebereik wordt mislopen. Het voorstel is nu 
om het K.B. aan te passen zodat er ook een outreachende aanpak kan 
worden toegepast en er minder vaccinatiepogingen verloren gaan.  

 

4.2. GDPR rules for communication  • Het team Public Health Emergencies vraagt 
om versleutelde persoonsgegevens te 
verzenden en rekening te houden met de 
GDPR regels. 



 
 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

• De RAG zal contact opnemen met Frank 

Robben om na te denken over een 

praktische oplossing te voorzien om end-to-

end versleutelde data te verzenden.  

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

• L'équipe Public Health Emergencies 

demande d'envoyer des données 

personnelles cryptées et de prendre en 

compte les règles du GDPR. 

• Le RAG contactera Frank Robben pour 

réfléchir à une solution pratique pour 

envoyer des données cryptées de bout en 

bout. 
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De Ridder Ri Kabinet Vandenbroucke ri.deridder@vandenbroucke.fed.be 

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

Gonda Emma (RMG Support) FOD Volksgezondheid emma.gonda@health.fgov.be 

Hoorelbeke Bart FOD Volksgezondheid bart.hoorelbeke@health.fgov.be 

Husden Yolande Kabinet Morreale yolande.husden@gov.wallonie.be 

Ledent Nicolas Kabinet Clarinval nicolas.ledent@clarinval.belgium.be 

Lee Wendy FOD Volksgezondheid wendy.lee@health.fgov.be 

Lenaerts Sanne (RMG Support) FOD Volksgezondheid sanne.lenaerts@health.fgov.be 

Lernout  Tinne Sciensano  tinne.lernout@sciensano.be 

Moulart Jean Brussel jmoulart@gov.brussels 

Pellegrino Alessandro Wallonië alessandro.pellegrino@aviq.be 

Schmelz Anna Communauté Germanophone anna.schmelz@dgov.be 

Van den Brandt Jeroen Vlaanderen jeroen.vandenbrandt@vlaanderen.be 

Van Der Borght Stefaan (RMG voorzitter) FOD Volksgezondheid  stefaan.vanderborght@health.fgov.be 

Wildemeersch Dirk AZG dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 


