
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 08/09/2022 
HOURS: 16h00 – 18h30 

 

 

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 concerning 
COVID-19  

   

2.1 Epidemiological Situation overview 
(Information – Sciensano) 

Sciensano presenteerde het epidemiologisch overzicht van 7 september 
2022. 
 
De incidentie neemt nog steeds een beetje af over de regio’s. Er is echter 
wel een stijging bij de 0-9 en 10-19 jarigen waarbij het aantal PCR- en 
zelftesten ook wat toeneemt.  
De positiviteitsratio (PR) klimt bij de jongere leeftijdsgroepen en zeker bij 
de 10-19 jarigen wat te wijten is aan de start van het nieuwe schooljaar, 
bij de andere leeftijdscategorieën blijft de PR redelijk stabiel.  
 
Het aantal hospitalisaties voor COVID-19 blijven stabiel, deze met 
COVID-19 dalen verder.  
Het aantal ingenomen ICU-bedden blijft min of meer ongewijzigd.  
 
De booster vaccinatiecampagne is ondertussen van start gegaan. Bij de  
65+’ers neemt het aantal vaccinaties toe, weliswaar traag.  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

De RAG zal tijdens de IMC van 12/09/2022 een 

epidemiologisch overzicht weergeven. 

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

Le RAG présentera un aperçu épidémiologique lors 

du CIM du 12/09/2022. 
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De stijging m.b.t. de indicatoren van het afvalwater zet zich niet meer 
verder. Deze vroege alerts zijn verdwenen.  
 
Een herziening van de teststrategie zal gebeuren i.f.v. de viruscirculatie 
die de komende maanden zal plaatsvinden. 

3. Situation overview concerning 
Monkeypox 

   

3.1. Epidemiological situation overview 
(Information – Sciensano)  

M.b.t. het epidemiologisch overzicht monkeypox zijn er wereldwijd +/- 
55000 gevallen vastgesteld waarvan 18 sterfgevallen; 3 in Europa.  
Het zwaartepunt van de epidemie betreft de Europese en Amerikaanse 
regio’s. In beide contreien is er een duidelijke daling van de infecties waar 
te nemen.  
 
In België is er ook een daling van het aantal gevallen zichtbaar. M.b.t. de 
karakteristieken is er geen wijziging.  
De meeste transmissies gebeuren niet meer op grote evenementen maar 
in de privésfeer. 
 
Bij voorkeur hebben gevaccineerde personen 2-3 weken na vaccinatie 
geen risicovolle contacten.  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 

3.2. HGR advise on Vaccination 
Strategy Monkeypox - emergency 
measures (Information) 

 

De Hoge Gezondheidsraad gaf 2 grote adviezen weer: 
1. In geval van emergency mag de 2e dosis subcutaan vertraagd 

worden. 
2. Intradermale vaccinatie mag worden toegepast, maar de 2e dosis 

dient 28 dagen na de 1e dosis toegediend te worden.  
Er worden dus geen wijzigingen doorgevoerd.  
 
Wanneer we uit de emergency fase stappen en alzo in een stabiele fase 
terechtkomen dient te worden afgestemd met ECDC en de WHO.  
 
 

Het rapport van de Hoge Gezondheidsraad werd 

tijdens de RMG kort samengevat. De indicaties en 

werkwijze zoals op de RMG van 25 augustus 2022 

beslist werden, worden behouden.  

Een herziening zal gebeuren in functie van de 

evolutie van de huidige uitbraak en eventuele 

toekomstige uitbraken en wanneer het levering 

schema van de volgende dosissen duidelijk is. 

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

Le rapport du Conseil de la Haute Santé a été 

brièvement résumé lors du RMG. Les indications et 



 
 

AGENDA ITEM   DECISION/TO DO 

Wanneer de 30000 dosissen zullen worden geleverd, is nog niet bekend. 
Wanneer het leveringsschema bekend is, kan er een efficiënte vaccinatie 
agenda worden opgesteld.   
 
Op Europees niveau zullen er nog 170000 extra dosissen worden 
verkregen de komende maanden.  
 
Vanuit de RMG zal er een brief verstuurd worden naar de huisartsen met 
de indicatiestelling tot vaccinatie. Bij deze brief wordt een document 
toegevoegd om de eventuele kandidaat-gevaccineerde door te verwijzen 
naar het vaccinatiecentrum. 

le mode d'action tels que décidés lors du RMG du 25 

août 2022 seront conservés.  

Une révision sera faite en fonction de l'évolution de 

l'épidémie actuelle et des éventuelles épidémies 

futures et lorsque le calendrier de livraison des 

prochaines doses sera clair. 

3.3. RAG advice concerning young 
children (Information – Sciensano) 

Sciensano gaf een overzicht van de aanbevelingen voor kinderen m.b.t. 
monkeypox.  
 
Kinderen dragen een laag risico op het verspreiden van monkeypox en 
hebben een langdurige blootstelling nodig om geïnfecteerd te worden. Er 
dient telkens een beoordeling te gebeuren op individueel niveau.  
Risicogroepen die een ernstig ziekteverloop kunnen kennen, zijn: 

• Kinderen <8jaar - <6jaar? 

• Kinderen met ernstig atopisch eczeem 

• Zwangeren 

• Personen die immuungecompromitteerd zijn 
De contacten worden ingedeeld zoals bij volwassen, op het niveau van 
het huishouden:  

• Zeer hoog risico 

• Hoog risico 

• Laag risico 
Een kind dat verdacht wordt van een monkeypox besmetting dient in 
isolatie te gaan. Een arts zal een klinisch onderzoek en staalname 
verrichten. Bij bevestiging van de diagnose dient de school te worden 
verwittigd en zal contact tracing worden uitgevoerd.  

Het rapport en de aanbevelingen zoals 
gepresenteerd door Sciensano werd met enkele 
kleine correcties gevalideerd door de RMG. 
--------------------------- 
Le rapport et les recommandations tels que 
présentés par Sciensano ont été validés avec 
quelques corrections mineures par le RMG. 
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4. Action plan poliomyelitis (Discussion 
– Sciensano) 

Sciensano gaf een update m.b.t. de ‘Gecoördineerde aanpak voor de 
verschillende activiteiten rond de uitroeiing van polio’ daterend van 6 
februari 2020. Deze technische werkgroep betrof leden van Sciensano 
en de FOD VVVL.  
 
Er werden 6 activiteitendomein opgesteld: 

1. De invoering van milieusurveillance 
2. Betere melding van gevallen van acute slappe verlamming (AFP) 
3. Het beheer van de strategische voorraad OPV van de WHO 
4. Regelgeving omtrent klinische studies 
5. Procedure voor het melden van inperkingsbreuken van het 

poliovirus 
6. Opvolging van de vaccinatie van kinderen 

 
Om volledig compliant te kunnen zijn aan wat wordt voorgesteld, dient er 
vanuit juridisch oogpunt gecontroleerd te worden hoe er toegang tot een 
nationaal register voor de federale gezondheidsinspecteurs kan worden 
bekomen.  
--------------------------- 

1. La mise-en-place d’une surveillance environnementale 
2. L’amélioration du signalement des cas de paralysie flasque aiguë 
3. La gestion des stocks stratégiques de OPV de l’OMS 
4. Demandes d’approbation des études cliniques 
5. Procédure de notification des incidents de rupture de 

confinement 
6. Suivi de la vaccination des enfants contre la polio 

Het actieplan van de technische werkgroep zal door 
de FOD Voksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu geactualiseerd worden. 
--------------------------- 
Le plan d'action du groupe de travail technique sera 
mis à jour par le SPF Santé Publique, Sécurité de la 
chaine Alimentaire et Environnement. 
 

5. Date next meeting / agenda (Approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 15/09/2022 van 16u tot 18u. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 15/09/2022 de 
16h à 18h. 
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6. AOB   

6.1. BHOC De regio’s willen zich engageren om de preventieve gezondheidszorg die 
aan de Oekraïense ontheemden wordt aangeboden, te centraliseren in 
Brussel.  
Echter zal de afbouw van de dispatchfunctie op de Heizel dit 
bemoeilijken. Hierdoor heerst er een ongerustheid over het nog kunnen 
organiseren van een zo vroeg mogelijke preventieve opvolging na 
aankomst in België.  
We moeten ons behoeden voor een eventuele bedreiging van de 
Belgische gezondheidszorg zo de preventieve gezondheidszorg in het 
gedrang komt.  

De centrale BHOC zal worden uitgewerkt door 

Brussel, Wallonië en Vlaanderen.  

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

Le BHOC central sera développé par Bruxelles, la 

Wallonie et la Flandre. 
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