
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 22/09/2022 
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 21 september 
2022. 
 
Nationaal is er een verdere toename van het aantal infecties bij de 10-19 
jarigen. In Vlaanderen is er ook een stijging bij de leeftijdscategorieën 20-
39 en 40-64 jaar. Bij de 0-9 jarigen en 65+’ers blijft het stabiel.  
De sterke toename van het aantal infecties bij de 10-19 jarigen dient 
gezien te worden in een toename van het aantal testen. In de andere 
leeftijdsgroepen is er een beperkte toename of stabiel gebleven aantal 
testen merkbaar. 
 
Het aantal ingenomen bedden is gestabiliseerd.  
In Vlaanderen heeft de helft van de 65+’ers een 2e booster vaccin 
ontvangen. 
 
Beheersniveau 2 blijft behouden.  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  
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3. Situation overview concerning 
Monkeypox 

   

3.1. Epidemiological situation overview 
(Information – Sciensano)  

Sciensano presenteerde het epidemiologisch overzicht m.b.t. 
monkeypox. 
 
De voorbije weken is er een gunstige evolutie van het aantal monkeypox 
infecties. 
Er zijn geen wijzigingen in de karakteristieken.  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 

3.2. Monkeypox outbreak – Post crisis 
(Discussion) 

Gedragsverandering en de doelgroepgerichte aanpak van de 
vaccinatiestrategie dragen bij tot de daling van het aantal monkeypox 
infecties.  

 

a. Turn-up at vaccination 
centres (Information) 

Vandaag ging het vaccinatiecentrum in Antwerpen open.  
De inschrijvingen zijn zeer beperkt (+/-70 tot nu toe) waardoor het testen 
van massavaccinatie niet mogelijk is.   
 
Een meer flexibel beleid is wenselijk. Na een gefundeerde discussie 
tussen de RMG leden zal er een persbericht worden verstuurd waarin 
een verbreding van de vaccinatie-indicatie zal worden gecommuniceerd. 
Het is niet langer nodig om een voorschrift van een arts te bekomen. 
Dit alles om de aanwezige vaccins zo optimaal mogelijk te benutten.   

De volgende indicatie uitbreiding ter monkeypox 

vaccinatie werd bekomen: 

• MSM met meerdere seksuele partners 

Deze zal morgen via een persbericht worden 

gecommuniceerd. 

--------------------------- 
L'extension d'indication suivante a été obtenue pour 

la vaccination contre le monkeypox: 

• HSH avec plusieurs partenaires sexuelles 

Il sera communiqué par un communiqué de presse 

demain. 

4. Date next meeting / agenda (Approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 29/09/2022 van 16u tot 18u. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 29/09/2022 de 
16h à 18h. 

5. AOB   
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a. Strategic Scientific 
Committee 

De FOD VVVL zal zich samen met dr. Erika Vlieghe verder buigen over 
het mandaat van het Strategic Scientific Committee.  

 

b. PRA Autochthonous 
Malaria 

De laatste malaria case in Wallonia was een ‘suit case’ malaria. De 
persoon had een pakketje ontvangen vanuit Guinea.   
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Delbauve Olivier CCC-GGC odelbauve@ccc.brussels 

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

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

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

Kalimera Nyota FOD Volksgezondheid nyota.kalimera@health.fgov.be 

Legrand  Jodie Kabinet Morreale jodie.legrand@gov.wallonie.be 
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Poelman Julian Brussels jpoelman@gov.brussels 
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