
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 27/10/2022 
HOURS: 16:00 – 18:00 

 

 

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 

2. Wastewater surveillance plan for 
poliomyelitis (Information – Sciensano) 

Dit punt werd eerder besproken tijdens de RMG van 1 september. Toen 
werd gevraagd om de mogelijkheid om een multifunctioneel platform 
(voor zowel polio als andere zaken) uit te bouwen te bekijken. Na dit 
intern onderzocht te hebben is Sciensano tot de vaststelling gekomen dat 
deze oefening verschillende maanden in beslag zal nemen. Aangezien 
er veel bezorgdheid is rond polio, wordt daarom voorgesteld om eerst een 
voorstel voor de milieumonitoring van polio uit te werken. In een volgend 
stadium kan dan bekeken worden om de monitoring voor COVID-19, 
AMB of drugs hieraan toe te voegen. Indien gewenst kan de 
afvalwatermonitoring voor polio op zeer korte termijn opgezet worden.  
Intussen werd de milieusurveillance van COVID-19 budgettair 
goedgekeurd op federaal niveau en werden de regio’s bevraagd over hun 
budgettaire goedkeuring, maar een budget voor de milieumonitoring van 
polio is nog niet voorzien. Er is wel enige overlap tussen stations voor het 
monitoren van COVID-19 en polio, maar niet volledig. Dit voorstel en de 
financiering ervan moeten derhalve in detail worden besproken.  
 
Het is belangrijk om in de omgeving van PEF's (Polio Essential Facilities 
= faciliteiten waar met polio wordt gewerkt) milieumonitoring uit te voeren 
om lekkages op te sporen en te voorkomen. 

De leden van de RMG gaan akkoord met het voorstel 
om eerst de afvalwatersurveillance van polio uit te 
werken alvorens andere zaken te beschouwen. 
Sciensano werkt een nota uit voor de IF waarin de 
urgentie wordt onderstreept.  
Het voorgestelde systeem zal in detail besproken 
worden tijdens een volgende RMG. 
--------------------------- 
Les membres du RMG sont d'accord avec la 
proposition de travailler d'abord sur la surveillance 
des eaux usées pour la polio avant de considérer des 
autres éléments. Sciensano rédigera une note pour 
l’IF soulignant l'urgence de la situation. 
Le système proposé sera discuté en détail lors du 
prochain RMG. 
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3. Situation overview concerning 
Monkeypox 

  

    3.1. Epidemiological Situation overview   
           (Information – Sciensano) 

 

Sciensano presenteert het epidemiologisch verslag van RAG. 
Er werden de afgelopen week geen nieuwe gevallen gerapporteerd.   

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 

 

 

    3.2. Distribution of 30.000 doses Jynneos De verdeling van de 30.000 dosissen Jynneos, die geleverd zullen 
worden vanaf november, werd afgetoetst met de verschillende deelstaten 
tijdens de WG Organisatie van 26 oktober: 

• Vlaanderen overweegt een centrale stockage op federaal (bij 
Movianto) of op Vlaams niveau met levering op afroep naar een 
beperkt aantal leveringspunten.  

• Wallonië denkt aan een eenmalige levering van alle dosissen 
vanuit Movianto. 

• Brussel overweegt een centrale stockage op federaal (bij 
Movianto) of op Brussels niveau.   

 

4. Ebola outbreak Uganda   

    4.1. Updated Primary Risk Assessment  
           (Information – Sciensano) 

Er is een verdere toename in het aantal gevallen, maar deze is niet 
exponentieel (109 totale gevallen op 26/10 en 14 nieuwe gevallen in de 
afgelopen 24 uren, hoewel dit mogelijks een onderschatting is). Er 
vonden reeds 31 bevestigde en 20 vermoedelijke overlijdens plaats. Alle 
gevallen hebben nog steeds een link met een gekend geval. De meeste 
gevallen worden gerapporteerd in Mubende en Kassanda, waar sinds 15 
oktober een lockdown van 21 dagen in voege is. In de hoofdstad Kampala 
werden tot nu toe 17 gevallen vastgesteld, wat tot enige ongerustheid 
leidt. Volgens de RAG is het besmettingsrisico voor reizigers in Kampala 
zeer laag; wie zorg nodig heeft en dus in contact komt met het lokale 
gezondheidszorgssysteem en het humanitaire gezondheidspersoneel 

De leden van de RMG gaan akkoord om niet-

essentiële reizen naar Oeganda af te raden. De 

exacte formulering en bepaling van welke reizen 

hieronder vallen worden nader bekeken. De FOD 

VVVL zal FOD Buitenlandse Zaken hierover 

informeren met oog op de mogelijke aanpassing van 

het reisadvies op hun website. Ook de betrokken 

communicatiediensten worden verwittigd.  

Tijdens een volgende RMG zal de taakverdeling voor 

de website met procedures besproken worden.  



 
 

AGENDA ITEM   DECISION/TO DO 

lopen het meeste risico.Het risico op introductie en verdere verspreiding 
in België is laag. Verschillende acties werden reeds ondernomen of zijn 
lopende, waaronder toelichting in de Flash van oktober, het informeren 
van hygiëneteams en spoedgevallendiensten via het HTSC, contact met 
betrokken partners en het actualiseren van de huidige ebola-procedures.  
 
Het ITG ontvangt vragen van reizigers en is voorstander van een 
reisverbod voor niet-essentiële reizen aangezien Oeganda een 
toeristische bestemming is. Momenteel bestaan er nog geen 
internationale aanbevelingen hieromtrent, maar verschillende landen, 
waaronder het Verenigd Koninkrijk en Nederland, hebben hun reisadvies 
naar Oeganda verscherpt. Het ECDC en de WHO raden momenteel geen 
reisbeperkingen aan.  
Er is een consensus binnen de RMG dat het af te raden is om momenteel 
naar Oeganda te reizen aangezien de situatie niet volledig onder controle 
is. Het is ook belangrijk om reizigers voldoende te informeren over de 
huidige situatie en bijhorende risico’s. Wallonië maakt zich zorgen over 
de reizigers die via de luchthaven van Charleroi reizen. 
 
De niet-referentieziekenhuizen worden geïnformeerd over de bestaande 
richtlijn, maar worden erop gewezen dat een revisie lopende is.  
   
Momenteel is de temperatuurmeting nog een aanbevolen maatregel in de 
procedure voor Saniport-inspecteurs, maar deze maatregel is moeilijk 
uitvoerbaar omdat hij door een externe dienst moet worden uitgevoerd. 
Ervaring en wetenschappelijke studies toont aan dat 
temperatuurscreening geen efficiënte maatregel is en dat het vooral 
belangrijk is om betrokken luchtvaartmaatschappijen te sensibiliseren en 
te voorzien van beschermingsmateriaal.   

Indien gewenst wordt om sanitaire maatregelen voor 

reizigers afkomstig uit Oeganda op te leggen is eerst 

een RAG advies nodig gelet op het lopende 

wetsontwerp voor het PLF en reisbeperkingen.  

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

Les membres du RMG sont d'accord pour 

déconseiller tout voyage non essentiel en Ouganda. 

La formulation exacte et la détermination des 

voyages qui en relèvent seront examinées plus en 

détail. Le SPF en informera les Affaires étrangères 

en vue de la mise à jour de leur site web. Les services 

de communication concernés seront également 

informés.  

Lors d'un prochain RMG, la répartition des tâches 

pour le site web avec les procédures sera discutée.  

Si on souhaite imposer des mesures sanitaires aux 

voyageurs venant d'Ouganda, un avis du RAG est 

d'abord requis dans le cadre du projet de loi en cours 

sur le PLF et les restrictions de voyage.   

 

5.    Situation overview concerning 
       COVID-19 
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    5.1. Epidemiological situation overview 
           (Information – Sciensano)  

Sciensano presenteert het epidemiologisch rapport. 
De belangrijkste conclusies zijn als volgt: 

- De structuur van het rapport werd aangepast gelet op de 
gewijzigde teststrategie, waardoor minder vertrouwd kan 
worden op indicatoren zoals besmettingen.  

- Beheersniveau 2 wordt nationaal behouden.  
- De viruscirculatie vertoont een dalende trend en ook de 

ziekenhuisindicatoren beginnen te dalen. Het is afwachten 
wat de komende weken zullen brengen in het licht van de 
opmars van de BQ.1- en BQ.1.1-varianten.  

- De RAG onderstreept het belang van communicatie over de 
sanitaire richtlijnen.  

- Omwille van de verschillende feest- en brugdagen van 
volgende week zal de volgende RAG plaatsvinden op 4 
november met elektronische validatie door de RMG. 
 

Wallonië heeft een mededeling over de wintermaatregelen naar de 
woonzorgcentra gestuurd. Ook Vlaanderen heeft informatie over de 
nieuwe maatregelen rondgestuurd.  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 

    5.2. Necessity of PCR-tests by test  
           centers 

In september werd een voorstel voor een nieuwe manier van financiering 
van de testafnamecapaciteit goedgekeurd door de IMC, dat in voege gaat 
vanaf 1 november. Dit voorstel werd uitgebreid afgetoetst met het terrein 
en op inter-federaal niveau met de betrokken partners en voorziet een 
basisfinanciering van €1.800 per week voor een schijf van 300 testen. Er 
wordt echter nog maar een beperkt aantal testen afgenomen en slechts 
één centrum bereikt de vooropgestelde minimumactiviteit voor 
financiering. Sommige deelstaten zijn vragende partij om nog steeds 
financieringsovereenkomsten af te sluiten met testcentra met een lage 
activiteit, onder andere om een basis te voorzien van waaruit 
opgeschaald kan worden indien nodig. Het RIZIV is geen voorstander om 
dergelijke overeenkomsten af te sluiten: als de minimumactiviteit niet 
bereikt wordt betekent dit dat er geen bijkomende noden zijn en de 
klassieke kanalen dus gebruikt kunnen worden.  

De leden van de RMG gaan akkoord dat 
overeenkomsten voor financiering enkel zullen 
worden afgesloten met testcentra die de 
minimumactiviteit bereiken zoals bepaald in het 
voorstel dat in september werd goedgekeurd door de 
IMC.  
-------------------------- 
Les membres du RMG sont d'accord que des 
accords de financement ne seront conclus qu'avec 
les centres de test qui atteignent le niveau d'activité 
minimum convenu dans la proposition approuvée par 
la CIM en septembre. 
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De deelstaten vragen om een garantie dat de testcapaciteit voldoende 
snel kan opgeschaald worden. De testcapaciteit situeert zich tussen 
70.000 en 165.000 testen per dag, waarvan 70% zich in de 
basiscapaciteit bevindt. De testcentra voorzien dus slechts een klein deel 
van deze capaciteit, dat nuttig kan zijn tijdens een piek.  
 
Wallonië wenst de 2 testcentra op de luchthavens te behouden. Het 
RIZIV financiert alleen het gezondheidspersoneel; de financiering van de 
logistieke en organisatorische aspecten moet door de deelstaten worden 
verstrekt. Indien de deelstaten testcentra in stand willen houden die de 
minimumactiviteit niet halen, zullen zij deze zelf moeten financieren. 

    5.3. Reimbursement of tests in 
           pharmacies 

De vraag stelt zich of symptomatische patiënten zonder CTPC-code (te 
bekomen via de zelfevaluatietool) zich nog systematisch kunnen wenden 
tot apotheken voor een terugbetaalde RAT-test in het kader van de 
gewijzigde teststrategie. Aangezien RAT-testen nog steeds mogelijk zijn 
op verzoek van de patiënt vormt dit geen probleem.  
 
 

De leden van de RMG gaan akkoord dat 

symptomatische patiënten terecht kunnen in 

apotheken voor een terugbetaalde RAT-test, ook 

zonder CTPC-code. Dit wordt verduidelijkt op de 

website van Sciensano voor zorgverleners.   

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

Les membres du RMG sont d'accord que des 

patients symptomatiques peuvent se rendre en 

pharmacies pour un test RAT même sans code 

CTPC. Ce point est clarifié sur le site web de 

Sciensano pour les professionnels de santé.   

6.    Date next meeting / agenda 
       (Approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 03/11/2022 van 16u tot 18u (te 
bevestigen). 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 03/11/2022 de 
16h à 18h (à confirmer).  

7.    AOB Dit was de laatste RMG voor Tinne Lernout als voorzitter van de RAG. 
Namens alle leden van de RMG wordt zij bedankt voor haar inzet en 
bijdrage de afgelopen jaren.  

 

 
 



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Bouton Brigitte Wallonie brigitte.bouton@aviq.be 

Callens Michaël Vlaanderen michael.callens@vlaanderen.be 

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

De Mets Lara (RMG Support) FOD Volksgezondheid lara.demets@health.fgov.be 

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

Delbauve Olivier  Bruxelles-Capitale (COCOM) odelbauve@ccc.brussels 

Geentjens Pieter RIZIV pieter.geentjens@riziv-inami.fgov.be 

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

Hoorelbeke Bart (RMG voorzitter) FOD Volksgezondheid bart.hoorelbeke@health.fgov.be 

Kalimira Nyota SPF Santé Publique nyota.kalimira@health.fgov.be 

Legrand Jodie Wallonie Cabinet Morreale jodie.legrand@gov.wallonie.be 

Lernout  Tinne Sciensano  tinne.lernout@sciensano.be 

Maniewski-Kelner  Ula ITG umaniewski@itg.be 

Poelman Julian Bruxelles-Capitale jpoelman@gov.brussels 

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

Schmelz Anna Communauté germanophone anna.schmelz@dgov.be 

Stassijns Jorgen Sciensano jorgen.stassijns@sciensano.be 

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Van Hoorde Koenraad Sciensano koenraad.vanhoorde@sciensano.be 

Vlieghe Erika UAntwerpen erika.vlieghe@uantwerpen.be 



 
 

Wildemeersch Dirk AZG dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

Winnen Bert RIZIV bert.winnen@riziv-inami.fgov.be 

 

 

 

 

 


