
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 15/09/2022 
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. Ebola & hemorrhagic fever 
(Information – UZA) 

Dr. Erika Vlieghe gaf een presentatie over Ebola en andere virale infecties 
met hemorragische koorts.  
 
In 2014-2015 werden er in urgente omstandigheden maatregelen 
getroffen en richtlijnen opgesteld (www.info-ebola.be) in België o.w.v. de 
Ebola-epidemie in West-Afrika.  
De FOD VVVL deed in 2014 een rondvraag bij de Belgische ziekenhuizen 
wie bereid was om de zorg voor patiënten verdacht voor/geïnfecteerd met 
een zeer besmettelijke ziekte op te nemen.  
Destijds waren er 3 ziekenhuizen zich aan het voorbereiden op de 
opname van dit soort patiënten: 

• St Pierre Brussel 

• UZ Leuven 

• UZ Antwerpen 
Van 2016 tot 2021 waren St Pierre en het UZA de enige referentiecentra 
met een ‘High level isolation unit’ (HLIU). Sinds september 2021 is UZA 
de enige functionerende HLIU, waarbij er volgens een one way flow wordt 
gewerkt.  

De RMG gaat akkoord met de verderzetting en 
uitbreiding van dit dossier.  
--------------------------- 
Le RMG accepte de poursuivre et d'élargir ce 
dossier. 

http://www.info-ebola.be/
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Om de uitdagingen van de HLIU in UZA de baas te kunnen, dienen 
volgende resterende vragen (her-)bekeken te worden: 

• Revisie richtlijnen, normen, (standaard-)procedures en website 
www.info-ebola.be 

• Oefeningen en training van het personeel 

• Duurzame oplossing HLIU 

• ‘Reserve’ bestaffing 

• Internationale samenwerking 

• Beschikbaarheid nieuwe medicatie 

• Financiering 
 
De begrotingsbesprekingen voor 2023 zijn reeds gestart. Dit dossier 
wordt best vertaald in een budgettaire fiche zodat het gelanceerd kan 
worden in het begrotingstraject.  

3. Situation overview concerning 
COVID-19  

   

3.1. Epidemiological Situation overview 
(Information – Sciensano) 

Sciensano presenteerde het epidemiologisch overzicht van 14 september 
2022. 
 
De tendens van de afgelopen weken blijft zich verder zetten: Er is een 
stabilisatie van het aantal COVID-19 gevallen, met een verdere lichte 
stijging in de leeftijdsgroepen 0-9 jaar en 10-19 jaar.  
 
Het aantal verkochte zelftesten bij apothekers steeg verder alsook het 
aantal contacten bij de huisarts o.w.v. COVID-19 symptomen. 
Het aantal ingenomen hospitalisatiebedden in de ziekenhuizen en ICU-
bedden o.w.v. COVID-19 blijven dalen, maar minder snel.  
 
Beheersniveau 2 blijft behouden.  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 

4. Situation overview concerning 
Monkeypox 

   

http://www.info-ebola.be/


 
 

AGENDA ITEM   DECISION/TO DO 

4.1. Epidemiological situation overview 
(Information – Sciensano)  

Sciensano presenteerde het epidemiologisch overzicht m.b.t. 
monkeypox. 
 
Zowel in België als internationaal gaan de infecties naar beneden. De 
karakteristieken blijven ongewijzigd.  
 
Er is een nuance verschil tussen de term ‘seksuele transmissie’ en 
‘seksueel overdraagbare aandoening’.  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 

4.2. Monkeypox outbreak – Short term 
evolution (Discussion) 

De aanwezige voorraad monkeypox vaccins bestaat uit: 

• 500 vials reserve ter post-exposure vaccinatie 

• 1000 vials opgeslagen voor de vaccinatiecentra 

• 1333 vials voor de referentiecentra 
In oktober 2022 worden de 30000 bestelde vaccins verwacht. 
 
De populatiecijfers en de epidemiologische gegevens werden gebruikt 
om tot volgende verdeelsleutel te komen: 

• 240 vials voor Brussel 

• 560 vials voor Vlaanderen 

• 200 vials voor Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap 
Het minimum aantal vials per centrum bedraagt 20 vials.  
 
Volgens het protocolakkoord van 2018 behoort het tot de 
beslissingsbevoegdheid van de RMG om de crisis te erkennen alsook te 
beoordelen wanneer de crisis ten einde is.  
 
Of monkeypox volledig gaat verdwijnen valt nog af te wachten. Het 
moment wanneer de huidige crisisfase/uitbraak voorbij zou zijn, dient er 
bekeken te worden hoe het management van de volgende fase dient te 
gebeuren.  

De RMG leden gaan akkoord met de verdeelsleutel 

van de monkeypox vaccins.  

De verdeling van de 200 vials zullen onderling tussen 

Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap worden 

verdeeld. 

De regio’s worden gevraagd om tegen de volgende 

RMG na te denken over het beheren van monkeypox 

transmissie wanneer de huidige crisisfase voorbij zou 

zijn. 

--------------------------- 
Les membres du RMG s'accordent sur la clé de 

distribution des vaccins contre la variole du singe.  

La distribution des 200 flacons sera partagée entre la 

Wallonie et la Communauté germanophone. 

Les régions sont invitées à réfléchir à la gestion de la 

transmission du monkeypox d'ici le prochain RMG, 

lorsque la phase de crise actuelle sera terminée. 

5. Date next meeting / agenda (Approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 22/09/2022 van 16u tot 18u. 
--------------------------- 
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La prochaine réunion aura lieu le jeudi 22/09/2022 de 
16h à 18h. 

6. AOB   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Cochez Barend NCCN barend.cochez@nccn.fgov.be 

Cornelissen Laura  Sciensnao laura.cornelissen@sciensano.be 

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

Delbauve Olivier CCC-GGC odelbauve@ccc.brussels 

Djiena Achille AViQ achille.djiena@aviq.be 

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

Henry Anne-Claire ONE anne-claire.henry@one.be 

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

Legrand  Jodie Kabinet Morreale jodie.legrand@gov.wallonie.be 

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

Moulart Jean Brussels jmoulart@gov.brussels 

Ramaekers Dirk FOD Volksgezondheid dirk.ramaekers@health.fgov.be 

Schmelz Anna Communauté Germanophone anna.schmelz@dgov.be 

Top Geert AZG geert.top@vlaanderen.be 

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

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

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Vlieghe Erika UAntwerpen erika.vlieghe@uantwerpen.be 

 


