
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 05/01/2023 
HOURS: 16h00 – 18h00 

 

 

AGENDA ITEM   DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report     

1.1 Report Previous meeting (Approval)   • Verslag goedgekeurd 

• Rapport approuvé 

1.2 Agenda (Approval)  • Agenda goedgekeurd 

• Agenda approuvé 

1.3 Dashboard RMG   

2. Situation overview concerning 
COVID-19   
 

  
 
 

2.1 Epidemiological Situation overview 
(Information – Sciensano) 

Sciensano presenteerde het epidemiologisch overzicht van 4 januari 
2023, met de gegevens van 25 december tot 31 december 2022. De 
interpretatie van deze cijfers is niet zo eenvoudig door de rapportering 
alsook het gedrag van mensen (huisartsen zijn met verlof, mensen zijn 
minder geneigd om een arts te consulteren,…).  
 
M.b.t. het aantal nieuwe besmettingen is er een duidelijke daling die zich 
vertaalt in een daling van de incidentie in alle regio’s en bijna alle 
leeftijdsgroepen.  
Het aantal afgenomen testen en daaraan gekoppeld de positiviteitsratio 
is ook gedaald.  
De surveillance van het afvalwater duidt ook op een afname van de 
virusconcentratie. 
 
Het beheersniveau blijft behouden op niveau 2.  
 

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  

 
De uitgestelde zorg in ziekenhuizen (m.b.t. 
orthopedie en cardiochirurgie) is een interessante 
indicator om de belasting in ziekenhuizen te meten 
naast de gegevens van het HTSC.  
 
De RMG vraagt een mogelijkheid tot monitoring van 
toegediende griepvaccins.  
--------------------------- 
Le RMG valide l'aperçu épidémiologique.  

 
Les soins retardés dans les hôpitaux (liés à 
l'orthopédie et à la chirurgie cardiaque) constituent 
un indicateur intéressant pour mesurer la charge de 
travail des hôpitaux en plus des données HTSC.  
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De druk op het zorgsysteem is afgenomen. Ook voor ILI (Influenza like 
infections), maar het aantal consultaties liggen nog steeds op een hoog 
niveau.  
De laatste resultaten van de peillaboratoria betreffende bevestigde 
influenza tonen een sterke stijging van het aantal griepgevallen.  
 
Tijdens de HTSC vergadering van 5 januari 2023 werd er afgesproken om 
in dialoog te treden met de hoofdartsen van de ziekenhuizen. Dit om meer 
kwalitatieve informatie in te winnen m.b.t. de zorgzwaarte.  
 
De vraag om meer zicht te krijgen op het aantal verleende 
griepvaccinaties kan pas in een later stadium worden beantwoord. In 
Vlaanderen zou een export mogelijk zijn uit Vaccinnet maar wettelijk 
gezien is de registratie enkel verplicht voor de gratis verdeelde vaccins. 
Dit is voor griep heel minimaal waardoor de proportie van de werkelijkheid 
moeilijk in te schatten is.  
Per zorginstelling zou er moeten geweten zijn wat de vaccinatiegraad is. 
Het beleid zou hierop moeten worden bijgestuurd zodat dit geen 
discussiepunt meer is in de toekomst.  

 
Le RMG souhaiterait avoir la possibilité de monitorer 
les vaccins contre la grippe administrés. 

2.2 Progress on measures for travellers 
from China 

  

a. European actions Tijdens de afgelopen vergaderingen van het Health Security Committee 
(HSC) werd de basis gelegd voor de Integrated Political Crisis Response 
(IPCR) van 4 januari 2023.  
 
Er werd een niet-bindende overeenkomst getroffen voor een 
gecoördineerde aanpak van de COVID-19 situatie in China. De 
maatregelen die geadviseerd worden zullen midden januari geëvalueerd 
worden.  

Vanuit de RMG aligneren we ons zo sterk mogelijk 
met de aanbevelingen genomen tijdens de IPCR 
vergadering van 04/01/2023. 
--------------------------- 
De la part du RMG, nous nous alignons le plus 
possible sur les recommandations prises lors de la 
réunion de l'IPCR du 04/01/2023. 

b. Pre-exit test from China  Eén van de sterke aanbevelingen is het voorleggen van een negatieve 
COVID-19 test die maximum 48u (RAT of PCR) vóór vertrek uit China 
wordt afgenomen. Wie geen negatief testcertificaat kan voorleggen bij de 

De RMG ziet graag dat er een controle wordt 
uitgevoerd op Zaventem (spot check) i.v.m. de 
gegevens die we ontvangen van de 
vervoersmaatschappij.  
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aankomstcontrole wordt de toegang tot het Belgische grondgebied 
ontzegt. 
 
De verantwoordelijkheid dat reizigers over een negatief testcertificaat 
beschikken, ligt in handen van Hainan Airlines. Brussels Airport wil een 
controle uitvoeren over het al dan niet beschikken van zo’n certificaat.  
 
Gemiddeld 14% van de vliegtuigpassagiers zal in België blijven, waar de 
andere reizigers in transit zijn.  
Een exacte procedure zal afgesproken worden met Brussels Airport 
Company, Ecolog Saniport, Avia Partner en Hainan Airlines.  
Het voornaamste objectief van de maatregelen is nog steeds genoom 
surveillance. 

--------------------------- 
Le RMG souhaite un contrôle à Zaventem (spot 
check), c'est-à-dire les données que nous recevons 
de la société de transport. 

c. Testing and genome 
sequencing for symptomatic 
travelers 

Artsen hebben de mogelijkheid om via de e-form een test voor te schrijven 
voor reizigers afkomstig uit China 
De laboratoria zijn op de hoogte dat deze stalen dienen te worden 
doorgestuurd voor sequencing.  
 
Voor mensen met een Belgische ziekteverzekering worden deze testen 
terug betaald en werd er een budget voorzien voor genoom sequencing. 
Voor mensen zonder Belgisch rijksregisternummer is er een apart RIVIZ-
budget aangemaakt voor sequencing, dat kan worden aangewend als de 
stalen onder de juiste indicaties worden doorgestuurd. De initiële test is 
ten laste van patiënt. 

De RMG is akkoord met de voorgestelde werkwijze 
door Sciensano.  
--------------------------- 
Le RMG approuve la ligne de conduite proposée par  
Sciensano. 

d. Sequencing on RAT test 
performed in pharmacies 

Er moeten afspraken gemaakt worden om de afgenomen RAT testen van 
de apothekers (via groothandelaars, via enveloppen?) naar het 
referentielabo van UZ Leuven te vervoeren.  
 
De samenstelling van de buffer van RAT kan verschillen, het laboratorium 
kan geen genoom typering uitvoeren op alle RAT. 

Verdere besprekingen aangaande RAT in apotheken 
zal verder worden uitgeklaard. Apothekers in 
Vlaams-Brabant zullen op korte termijn starten en 
hun stalen bezorgen aan het referentielabo van UZ 
Leuven.  
--------------------------- 
Les discussions concernant la RAT dans les 
pharmacies vont se poursuivre. Les pharmaciens du 
Brabant flamand vont commencer sous peu et 
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soumettre leurs échantillons au laboratoire de 
référence de l'UZ Leuven. 

e. Aircraft waste water testing Aviapartner zal het logistieke gedeelte op zich nemen voor de 
staalafname van afvalwater afkomstig van vliegtuigen die rechtstreeks uit 
China toekomen op Brussel Airport - Zaventem.  
 
De eerste staalafname zal op 7 januari gebeuren. De resultaten ivm 
genoom sequencing zullen ongeveer binnen een week beschikbaar zijn.  

I.v.m. communicatie van de resultaten werd een 
voorstel tot e-maillijst opgesteld door Sciensano,  De 
RMG-leden worden gevraagd om input te geven op 
dit voorstel. 
--------------------------- 
En ce qui concerne la communication des résultats, 
une proposition de liste d'e-mails a été préparée par 
Sciensano.  Les membres du RMG sont invités à 
donner leur avis sur cette proposition. 

f. Testing of arriving 
passengers 

Europa vermeldt het advies om aankomende reizigers alsnog te testen.  
Dit werd in het RAG advies van 2 januari 2023 niet weerhouden o.w.v. de 
kosten-batenanalyse.  
 
De kans dat er een nieuwe variant wordt gevonden bij symptomatische 
personen is groter dan het at random testen van reizigers zonder 
symptomen.  
In de USA en UK vragen ze op vrijwillige basis aan toekomende reizigers 
om een PCR test af te laten nemen. Nederland deelt gratis zelftesten uit 
aan binnenkomende reizigers.  
 
Voordelen van at random testen: 

• Vrij eenvoudig op te zetten 

• Personen bevinden zich op de luchthaven, ze zijn 
‘geconcentreerd’ 

• Stalen kunnen gepooled worden 
 
Nadelen van at random testen: 

• Bijkomende kost 

• Overlap met waste water surveillance 

• Selectieprobleem als het op vrijwillige basis is  

• Wettelijke basis als de staalafname niet verplicht wordt 

Een voorstel tot een operationele procedure zal 
worden toegelicht tijdens een toekomstige RMG 
vergadering om tot een eventuele validatie te komen. 
 --------------------------- 
Une proposition de procédure opérationnelle sera 
présentée lors d'une prochaine réunion du RMG pour 
une éventuelle validation. 
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• Wat te doen met positieve resultaten?  
 
De at random testen niet uitvoeren is vanuit politieke invalshoek geen 
optie. De vrijwilligheid zou het uitgangspunt moeten zijn. 
 
In het kader van surveillance zouden de afgenomen stalen samen 
geanalyseerd kunnen worden. Op deze manier zou een individuele 
terugkoppeling van het testresultaat kunnen worden vermeden.  
Echter de wet op de patiëntenrechten zegt dat personen het recht hebben 
op informatie, meer bepaald in deze situatie dus ook het recht om het 
resultaat van hun afgenomen test te kennen. Hierdoor dienen ze dan ook 
in isolatie te gaan na een positief resultaat.  
 
Een RAT zou de oplossing kunnen zijn: hierdoor kan het resultaat (Covid 
positief of negatief) onmiddellijk aan de reiziger meegedeeld worden en 
kan in positief geval genoom sequencing op uitgevoerd worden. 
 
Er is een mogelijkheid om de hele reizigerstrafiek op vrijwillige basis te 
controleren gezien Ecolog nog actief is op de luchthaven, maar enkel voor 
reizigers die in België blijven gezien zij gestationeerd zijn achter de 
grenscontrole.  

g. Other: In-flight masks, 
information for travellers 

Maskerdracht tijdens de vlucht wordt sterk aangeraden maar is geen 
verplichting.  
 
De informatieverstrekking aan reizigers aangaande mogelijk vrijwillige 
testen etc. dient verder te worden uitgebreid.  

Buitenlandse Zaken zal op de hoogte gebracht 
worden van de aangepaste inreisregels. Het 
aangepaste reisadvies zal worden doorgestuurd naar 
de RMG leden.  
--------------------------- 
Les Affaires étrangères seront informées de la mise 
à jour des règles d'entrée. La mise à jour des conseils 
aux voyageurs sera transmise aux membres du 
RMG. 

3. AOB   
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4. Date next meeting / agenda 
(Approval) 

 De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 
donderdag 12/01/2023 van 16u tot 18u. 
--------------------------- 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 12/01/2023 de 
16h à 18h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Claes Gino FOD Volksgezondheid gino.claes@health.fgov.be 

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

Cornelissen Laura Sciensano laura.cornelissen@sciensano.be 

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

Delaisse Cathérine ONE catherine.celaisse@one.be 

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

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

Kalimira Nyota FOD Volksgezondheid nyota.kalimira@health.fgov.be 

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

Mahieu Romain Brussels rmahieu@ccc.brussels 

Poelman Julian Brussels jpoelman@gov.brussels 

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

Schmelz Anna Communauté germanophone anna.scmelz@dgov.be 

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

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Van Ranst Marc UZ Leuven  marc.vanranst@uzleuven.be 

Wildemeersch Dirk AZG dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 


