
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 06/10/2022 
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  

   

3.1. Epidemiological Situation overview 
(Information – Sciensano) 

Sciensano presenteerde het epidemiologisch overzicht van 5 oktober 
2022. 
  
 

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 

3.2. Risk analysis and containment 
strategy SARS-Cov-2 (Information – 
Dirk Ramaekers) 

Een presentatie die eerder werd gedeeld in de crisiscel werd gedeeld en 
er werd aandacht gevraagd voor de lage vaccinatiegraad in sommige 
regio’s. Een correlatie tussen de vaccinatiegraad en hospitalisaties bij 
+65 jarigen kon duidelijk worden geïllustreerd.  

Het belang van boostervaccinatie dient in alle 

communicatie te worden herhaald en bevestigd. 

L’importance de la vaccination avec un booster doit 

être répété et confirmé lors de toutes les 

communications. 

3.3. Update test strategy RAG 
(Information – Sciensano) 

De nota over genoom sequencing en snelle PCR testen werd 
geperesenteerd door Sciensano. 
 
Sciensano presenteerde een nota over test strategy met enkele 
veranderde modaliteiten in het testbeleid. Het gebruik van RAT testen bij 
apotheek en als zelf test mag worden aangemoedigd. De Covid-19 

RMG valideert het RAG advies over genoom 

sequencing en snelle PCR testen. 

 

Na discussie en afweging van pro en contra verklaart 

de RMG zijn principieel akkoord met het RAG-advies 

rond testing maar de timing van sommige 
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epidemie werd geplaatst in het kader van de verwachte toename in 
respiratoire infecties in het najaar en de winter; 
Het afschaffen van de niveaus had een onbedoeld gevolg op de 
zelfevaluatie tool, wanneer een zelfevaluatie leidt tot een test, dan wordt 
die terugbetaald wanneer de epidemie op niveau 2 is. De niveaus blijven 
voor het ogenblik behouden. 
RMG besprak de werklast op huisartsen die wordt veroorzaakt door de 
noodzaak om een attest voor de werkgever te hebben ook na een 
positieve zelftest. 
De suggestie om terugbetaling van PCR mulitplex testen te overwegen 
werd niet weerhouden. 

maatregelen is niet opportuun. De RMG vraagt aan 

de RAG om enkele veranderingen in het advies aan 

te brengen en een nieuwe versie te laten circuleren..  

 

De nieuwe test strategie zal worden geïntegreerd 

met andere aspecten van de coronastrategie (Niet-

farmacologische interventies, boostervaccinatie) tot 

een pakket ter bescherming van de zorgcapaciteit en 

de volksgezondheid tegen respiratoire virussen 

tijdens de herfst en wintermaanden.  

De RMG maakt een nota over het RAG-advies 

testing-strategie en voegt deze toe aan een 

geactualiseerd SSC advies, en  de nota van het 

Covid Focal Point i.v.m. herfst en winter 

preparedness. Deze documenten zullen worden 

voorgelegd op een preparatoire vergadering 

volgende week zodat de uiteindelijke bespreking kan 

plaatsvinden op de IMC. 

 

Le RMG valide l’avis du RAG sur le «genomic 

sequencing» et les tests rapides PCR. 

 

Après une discussion de pour et contre, le RMG 

déclare un accord de principe avec l’avis-RAG sur le 

testing,  mais considère que le moment pour certains 

mesures n’est pas opportun. Le RMG demande au 

RAG de faire quelques changements et de faire 

circuler la nouvelle version. 

 

La nouvelle stratégie de testing sera intégrée avec 

d’autres aspects de la stratégie covid (Interventions 

non-pharmaceutiques, booster des vaccinations)  
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afin de constituer un paquet pour protéger la capacité 

des soins et de la santé publique contre les virus 

respiratoires durant les mois de l’automne et de 

l’hiver.  

 

Le RMG souhaite présenter une note basé sur l’avis 

RAG sur le testing en ajoutant à cela un avis SSC 

actualisé, et la note « preparedness automne hiver » 

du Covid Focal Point à la préparatoire de la semaine 

prochaine avec une discussion finale au CIM. 

3.4. Mask obligations and guidelines   

a. In the health care sector 
(Information) 

 
De RMG betreurde de onduidelijkheid die bestaat wanneer een ander 
beleid wordt gevoerd in verschillende regio’s. bijvb. apotheken Ook de 
moeilijke afdwingbaarheid van sommige maatregelen werd besproken. 
Andere inconsistenties werden door de deelnemers aangehaald. 

 

RMG vraagt om een uniforme aanpak over het hele 

grondgebied ook wanneer de wettelijke bepalingen 

niet volledig identiek zijn. Elke regio zal nagaan of het 

beleid in elk van de gezondheidsinstellingen nog in 

overeenstemming is met de IMC-nota van mei.  

Alle instellingen voor gezondheidszorg (incl  

woonzorgcentra) die een risicoanalyse gebruiken om 

te beslissen over maskerdracht, zullen door hun 

overheid worden verzocht om een snelle schriftelijke 

actualisering van die risicoanalyse, teneinde te 

beslissen over het aan te nemen beleid. 

 

_______________________ 

 

Le RMG demande une approche uniforme sur tout le 

territoire. Chaque région examinera si les mesures 

sont toujours alignées sur la note IMC de mai. 

Tous les établissements de santé (y inclus les centre 

de soins résidentiels)  qui utilisent une analyse de 
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risque pour décider des questions de masque seront 

invités par leur autorité à fournir une mise à jour 

rapide par écrit de l'analyse de risques, afin de 

décider de la politique à adopter.  

 

 

b. In public transport 
(Discussion) 

RMG vindt het belangrijk dat kwetsbare groepen overtuigd worden om op 
het openbaar vervoer en op plekken waar veel mensen bij mekaar komen 
een neus-mondmasker te dragen. (Bij voorkeur FFP-2) 
Het dragen van een neus-mondmaskers door mensen met respiratoire 
symptomen die niet kunnen thuisblijven wordt ook aanbevolen om de 
transmissie van respiratoire virussen te verminderen. 

 

Een eventuele beslissing over het verplichte 

neusmondmasker in het publieke transport kan enkel 

door het overlegcomité worden genomen. Het RMG 

vraagt aan de IMC volksgezondheid om 

maskerdracht in bepaalde omstandigheden aan te 

bevelen.  De RMG geeft een sterke aanbeveling voor 

mensen ouder dan 65 jaar, mensen met 

immuniteitsproblemen en andere mensen met risico 

op ernstige ziekte om opnieuw een masker te dragen 

in het openbaar vervoer. Voor deze kwetsbare groep 

is een FFP-2 masker de norm maar een chirurgisch 

masker kan voor hen aanvaardbaar zijn. Voor 

mensen die zelfs maar lichte respiratoire symptomen 

hebben en niet kunnen thuisblijven is het dragen van 

een chirurgisch masker aangeraden.  

 

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

Il appartient ou comité de concertation de décider sur 

l’obligation de porter un masque au transport 

publique. Le RMG demande le CIM Santé Publique 

de conseiller vivement de porter le masque en 

certains circonstances. RMG exprime une 

recommandation forte pour les gens de plus  de 65 

ans, les personnes avec un immunité affaibli et 

autres personnes avec un risque pour une maladie 
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sévère de recommencer à porter le masque au 

transport publique. Pour ce groupe le masque FFP-2 

est conseillé mais un masque chirurgical est 

également acceptable. Pour les personnes avec des 

symptômes respiratoires, même légers et qui ne 

peuvent pas rester à la maison un masque chirurgical 

est conseillé. 

 

 

3. Situation overview concerning 
Monkeypox 

   

4.1. Epidemiological situation overview 
(Information – Sciensano)  

Sciensano presenteerde het epidemiologisch overzicht m.b.t. 
monkeypox. 
  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

4. Date next meeting / agenda (Approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 13/10/2022 van 16u tot 18u. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 13/10/2022 de 
16h à 18h. 

5. AOB   

5.1 CBRN expert group (Information – 
Dirk Ramaekers) 

  

5.2 PRA Ebola Uganda (Information – 
Sciensano) 

De situatie i.v.m. de recente Ebola uitbraak in Oegande werd besproken 
door een PRA die door Sciensano werd besproken 

RMG valideert het Primary Risk Assessment Ebola 

van de RAG en de actions die worden aanbevolen. 

 

RMG valide le Primary Risk Assessment Ebola du 

RAG et les actions qui sont recommandées. 
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5.3 Contingency committee Lille 
04/10/2022 (Information) 

Informatie over een overleg in Lille (Rijsel) over de mogelijke 
transfrontaliere coordinaties in geval van alle soorten crisis. 

 

5.4 DAT documents (Information) Documenten over DAT (diphteria antitoxin) werden gedeeld met de 
deelnemers. 
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Callens Michaël Kabinet Beke michael.callens@vlaanderen.be 
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