
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 01/12/2022 
HOURS: 16h00 – 18h00 

 

 

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. Situation overview concerning 
COVID-19  

   

2.1 Epidemiological Situation overview 
(Information – Sciensano)  

Sciensano presenteerde het epidemiologisch overzicht van 30/11/2022. 
In alle leeftijdsgroepen was er een toename van viruscirculatie te zien.  
Ook was er een toename zichtbaar m.b.t. het aantal testen, de 
positiviteitsratio en de hospitalisaties o.w.v. COVID-19.  
 
Beheersniveau 2 blijft behouden.  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

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

Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 

2.2 Implications of the return to 
management level 1 – Measures 
(Information – Sciensano) 

Momenteel stemt de epidemiologische situatie overeen met de criteria 
die werden bepaald voor niveau 1. De ziekenhuisopnames liggen onder 
de vastgestelde drempel. Aangezien de indicatoren stijgen, wordt niveau 
2 gehandhaafd. Behoud van de periode van 7 dagen + 3 dagen masker 
dragen. De RAG blijft het dragen van een masker in de zorgsector 
(ziekenhuizen, apotheken en privépraktijken) aanbevelen. Een lokale 
risicobeoordeling in zorgomgevingen zonder contact met de patiënten 
(kantoren) is mogelijk. In het gezamenlijk RAG-advies wordt ook het 
gebruik van FFP2-maskers aanbevolen voor zorgverleners in geval van 
contact met een COVID-patiënt. Voor iedereen met respiratoire 
symptomen is een masker dragen aanbevolen. 

De RMG zal een specifiek advies aan het SSC 

vragen rond maskerdracht in de zorg. De RMG zal 

zijn verantwoordelijkheid opnemen om eventuele 

beroepsgroepen aan te spreken. 

Losstaand van het toekomstige SSC-advies, zal de 

RMG het idee van een algemeen winterplan reeds 

lanceren bij de algehele bevolking. De RMG-leden 

wordt gevraagd feedback te leveren op de draft nota.  

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

Le RMG demandera un avis spécifique au SSC sur 

le port du masque dans les soins de santé. Le RMG 
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Vraag. Wat betreft het handhaven van de isolatieduur van 7+3 dagen, is 
de rechtvaardiging dat veel mensen nog positief zijn, maar een test kan 
vele weken later nog positief zijn op COVID. Is wat telt niet dat de persoon 
niet langer besmettelijk is?  
Antwoord. Absoluut. De genoemde studie verwijst naar een antigeentest, 
die kan correleren met het niveau van besmetting. De PCR-test 
daarentegen kan maandenlang positief blijven zonder correlatie met de 
besmettelijkheid van de persoon. Het dragen van een masker blijft 
aanbevolen in de zorginstellingen, ook in de apotheken. In augustus of 
juli hebben sommige regio’s deze aanbeveling echter al geschrapt. 
Blijkbaar is er sprake van asymmetrie tussen de regio’s. Er is een 
discussie nodig. 
Wat met mondmaskerdracht in de apotheken?  
De voorzitter van de RMG en het SSC schreven een nota i.k.v. een 
mogelijk winterplan en de preventieve maatregelen die kunnen worden 
getroffen.  
De voorzitter van de FOD VVVL vraagt de RMG een duidelijke 
aanbeveling naar de apotheken uit te brengen.  

assumera sa responsabilité de s'adresser aux 

groupes professionnels. 

Indépendamment du futur avis du SSC, le RMG 

introduira déjà l'idée d'un plan hivernal général 

auprès de la population. Les membres du RMG sont 

invités à fournir des commentaires sur le projet de 

document. 

 

3. Situation overview concerning SARI     

3.1. Epidemiological Situation overview 
(Information – Sciensano) 

Influenza: 
- De activiteit is laag, de positiviteitsratio is 6 % bij huisartsen en 0 
% voor ernstige luchtweginfecties. 
 
RSV: 
Er is een toename van het aantal tests, maar nog steeds onder de 
epidemische drempel. Vooral in de categorieën 0-4 jaar en 65+. De  
positiviteitsratio is 12 %, bij ernstige luchtweginfecties is dat 29 %, het 
epidemisch niveau. 

 

 

 

3.2. Communication towards 
préparatoire/IMC (Discussion) 

Voor Wallonië voorziet de wetgeving in aanbevelingen maar niet in 
verplichtingen; het is beter om deze aanbevelingen te harmoniseren 
tussen de entiteiten. We stellen vast dat in Wallonië kwetsbare personen 

Een synthese van de SSC aanbevelingen en een 

RMG-nota zullen worden doorgestuurd naar de 

préparatoire om ondersteuning te krijgen vanuit de 
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waar nodig een masker blijven dragen. Wallonië zal de communicatie 
volgen, die gericht moet zijn op de behoeften van het seizoen en niet 
specifiek op COVID.  
 
Wat kleine kinderen betreft; punt 2, wat betreft luchtweginfecties, is niet 
nauwkeurig genoeg. Wat zijn de symptomen, wanneer worden ze als ziek 
beschouwd? Is er een diagnose door een dokter vereist? De leeftijd zou 
nauwkeuriger kunnen zijn, want de ernst is niet dezelfde. 

IMC. En dit op vlak van communicatie m.b.t. 

respiratoire infecties gedurende de winterperiode.  

 

De zorgverleners worden gevraagd bij te dragen tot 

deze communicatie inspanningen voor de algehele 

populatie.  

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

Une synthèse des recommandations du SSC et une 

note du RMG seront transmises au préparatoire pour 

obtenir le soutien du CIM. Et ce, en termes de 

communication sur les infections respiratoires 

pendant la période hivernale.  

 

Les prestataires de soins de santé sont invités à 

contribuer à ces efforts de communication destinés à 

la population générale. 

4. Situation overview concerning MPX   

4.1. Agreements with the Regions & 
presentation for préparatoire 
(Discussion) 

De praktische modaliteiten in de niet-acute fase van de MPOX-uitbraak 
werden voorgesteld.  
 
Sinds 21 november staan de regio’s in voor het beheer van de MPOX 
vaccinatiecampagne, meer bepaald op vlak van: 

- Organisatie van vaccinatiepunten 
- Distributie naar vaccinatiepunten 
- Maandelijkse rapportage van het aantal toegediende vaccins 
- Voortdurende monitoring van MPOX cases 
- Regelmatig overleg met de stakeholders 

 
Gezien de acute fase voorbij is, bevindt ook de financiering zich op 
regionaal niveau. En niet meer op federaal niveau (cfr acute fase).  

De regio’s vragen tijd om het voorstel intern te 

bekijken en hierover te kunnen nadenken. 

 

Om het politieke draagvlak te peilen, zal het voorstel 

geagendeerd worden op de volgende préparatoire 

van maandag 5 december 2022.  

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

Les régions demandent un délai pour examiner la 

proposition en interne et pouvoir y réfléchir. 

 

Afin de mesurer le soutien politique, la proposition 

sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion 

pré-préparatoire, le lundi 5 décembre 2022. 
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Vanuit de FOD VVVL volgde er een overzicht van de verdeling 
aangaande de 40000 beschikbare Jynneos vaccins: 

- +/- 10000 om de huidige schema’s te voltooien 
- +/- 10000 voor een mogelijik toekomstige MPOX uitbraak 
- +/- 10000 voor de federale strategische stock 
- +/- 10000 voor Defensie  

Hier aan gekoppeld werd volgend voorstel m.b.t. het budget van 20000 
vaccins voorgesteld en dit rekening houdend met bewaring, vaccinatie en 
transport: 

- Verdeelsleutel: VL 55%, BRU: 23% en WAL: 22% 
- Mogelijke opties: 

o Volledige stock wordt beheerd door de regio’s 
o Bewaring federaal; vaccinatie en transport door 

regio’s 
o Of stapsgewijs: de eerste 10000 vaccins beheerd 

door de regio’s en de overige 1000 worden over 
meerdere jaren  

 
Op een voorgaande préparatoire werd er gevraagd een oplijsting te 
maken wat er al gebeurd was omtrent het MPOX beleid en wat de 
openstaande actiepunten waren en hoe de taken verdeeld worden.  
De voorzitter van de préparatoire vraagt om het voorstel verder uit te 
klaren. Echter ziet de voorzitter van de FOD VVVL dit graag geagendeerd 
op de volgende préparatoire.  

 

5. Refugees Ukraine   

5.1 Refugee Medical Point (RMP) 
(Information) 

Het Refugee Medical Point op de Pacheco-site: Fedasil neemt het 
voortouw en zal het Belgische Rode Kruis ontmoeten om een idee te 
krijgen van het budget, net als het RIZIV. De twee werkgroepen zijn 
gepland voor volgende week; na het verzamelen van die gegevens zal 
de strategische groep opnieuw bijeenkomen. 
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6. AOB   

6.1. (COVID-19) surveillance waste 
water  

Het IMC was akkoord met een surveillance van 2x/week daar het budget 
wordt bewaakt.  
 
De Vlaamse regering laat weten dat er geen opname in de begroting van 
2023 werd voorzien. Dit zal als een apart dossier worden behandeld en 
ligt momenteel voor akkoord bij Begroting.  
 
Qu. Quelle est la totalité du montant versé à Sciensano, une 
transparence des financements et une évaluation globale est importante. 
Les modalités différentes d’une thématique à l’autre pose problème. 
 
Het bedrag dat naar surveillance gaat vanuit de preventiediensten, neemt 
substantieel toe. 

 

7. Date next meeting / agenda (Approval)  De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 08/12/2022 van 16u tot 18u. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 08/12/2022 de 
16h à 18h. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Callens Michaël Vlaanderen michael.callens@vlaanderen.be 

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

De Muylder Géraldine Sciensano geraldine.demuylder@sciensano.be 

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

Delbauve Olivier CCC-GGC  odelbauve@ccc.brussels 

Doms Kurt IMC kurt.doms@health.fgov.be 

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

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

Jost  Guido Communauté Germanophone guido.jost@dgov.be 

Kalimira Nyota FOD Volksgezondheid nyota.kalimira@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 

Poelman Julian Brussels jpoelman@gov.brussels 

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

Schmelz Anna Communauté germanophone anna.schmelz@dgov.be 

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

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 



 
 

Wildemeersch Dirk AZG dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 


