
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 05/05/2022 
HOURS: 16h00-18h00 

 

 

AGENDA ITEM  DISCUSSION 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 (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(Information – Sciensano) 
 

Sciensano presenteerde het epidemiologisch overzicht van 04/05/2022.  
Er is een gunstige evolutie voor alle indicatoren.  
Het aanhouden van niveau 2 wordt voorgesteld.  
 
In Zuid-Afrika wordt er momenteel een nieuwe golf van BA.4 vastgesteld. 
In België wordt er een lokale circulatie van BA.4 waargenomen. Het is 
nog af te wachten of deze variant binnen België een nieuwe golf zal 
veroorzaken.  

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  
--------------------------- 
Le RMG a validé l’aperçu épidémiologique. 

2.2 Surveillance strategy COVID-19 
(Information – Sciensano) 

Sciensano stelde een geïntegreerde surveillance strategie m.b.t. COVID-
19 voor.  
Men verwacht dat COVID-19 zich zal gaan gedragen als een endemisch 
virus met winteropstoten. Echter wanneer dit zal gebeuren is momenteel 
weinig voorspelbaar. Er wordt een financiering voorzien voor een COVID-
19 specifieke surveillance te bewaren t.e.m. lente 2024. 
 
Verder bilateraal overleg is nodig om het verdere financiële aspect en 
eventuele prioriteiten verder uit te klaren. Het voorstel van Sciensano zal 

De RMG is akkoord met het principe, verdere 
bilaterale vergaderingen zijn lopende. 
De presentatie zal worden bezorgd aan de RMG 
leden. 
--------------------------- 
Le RMG est d'accord avec le principe, d'autres 
discussions bilatérales sont en cours. 
La présentation sera transmise aux membres du 
RMG. 
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worden voorgesteld op Préparatoire en IMC om de principes te duiden in 
afwachting van het bilateraal overleg.   

2.3 Acute hepatitis of unknown origin in 
children (Update – Sciensano) 

Er werd een update gegeven m.b.t. gegevens van Europese lidstaten. Er 
zijn 91 gerapporteerde cases in 14 landen waar de hoogste gevallen 
werden gemeld in Italië (35) en Spanje (22).  
In het VK zijn er tot nu toe 145 gevallen waarvan er 40 positief waren voor 
adenovirus.  
Ook buiten de EU en het VK worden er cases gerapporteerd (1-10 cases). 
 
Informatie over een mogelijke oorzaak is er tot op heden niet.  
In België zijn er voorlopig 3 gevallen die voldoen aan de definitie van een 
‘waarschijnlijk geval’ en 2 cases kunnen niet uitgesloten worden voor 
hepatitits E. Deze werden geclassificeerd als ‘mogelijk geval’.   
 
De (COVID) vaccinatiestatus van deze cases worden ook nagevraagd.  

Vanuit de RAG en RMG werd er vorige week een 

communicatie uitgestuurd naar artsen en 

preventiediensten.  

Sciensano doet een wekelijkse rapportage naar 

ECDC alsook een publicatie op de website 

www.sciensano.be/nl/pershoek 

--------------------------- 
Une communication a été envoyée par le RAG et le 

RMG aux médecins et aux services de prévention la 

semaine dernière.. 

Sciensano fait un rapport hebdomadaire à l'ECDC 

ainsi qu'une publication sur le site web 

www.sciensano.be/fr/coin-presse 

3. Date next meeting / agenda  De volgende RMG-vergaderingen zullen doorgaan 
op: 

- donderdag 12/05/2022 van 16u00 tot 18u00 
- woensdag 18/05/2022 van 15u30 tot 17u30 

--------------------------- 
La prochaine réunion RMG aura lieu le: 

- jeudi 05/05/2022 de 16h00 à 18h00 
- mercredi 18/05/2022 de 15h30 à 17h30 

3.1. Frequency RMG meetings?   

4. AOB   

4.1. Frequency of reporting hospital data Vanuit de HTSC comité werd er gevraagd om de rapportage van 
hospitaalgegevens te verminderen.  Sciensano deed een voorstel maar 
voorlopig werd er nog geen consensus bereikt.  

Dit thema zal verder worden afgetoetst op de 

Crisiscel.  

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

http://www.sciensano.be/nl/pershoek
http://www.sciensano.be/fr/coin-presse
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De oorspronkelijke afspraak m.b.t. het verminderen van de rapportage 
werd afgeklopt bij de situatie waarin we naar niveau 1 gaan.  

Ce thème sera vérifié plus en détail à la cellule de 

crise. 

4.2. Passenger Locator Form 
(Information) 

Er werd gevraagd om de reismaatregelen te herbekijken. De Europese 
Commissie gaat de witte lijst waarschijnlijk herzien. Vanuit de RMG dient 
er een standpunt ingenomen te worden i.v.m. het PLF.  
Volgende week zal dit mondeling worden toegelicht vanuit de RAG.  

 

4.3. Measles: Situation in Belgium 
(Information – Communities) 

Momenteel werden er in België nog geen uitbraken gemeld.  Een proactieve aanpak naar informatiedoorstroming 

vanuit de Gemeenschappen wordt gevraagd.  

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

Une approche proactive de l'information des 

Communautés est souhaitable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

Blot Koen Sciensano koen.blot@sciensano.be 

Borms Maurien FOD Volksgezondheid maurien.borms@health.fgov.be 

Bossuyt Nathalie Sciensano nathalie.bossuyt@sciensano.be 

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Callens Michiel Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

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

Delaisse Catherine ONE catherine.delaisse@one.be 

Desander Silke FOD Volksgezondheid silke.desander@health.fgov.be 

Detaille Emilie Wallonië emilie.detaille@gov.wallonie.be 

Dierick Katelijne Sciensano katelijne.dierick@sciensano.be 

Kalimira Nyota (RMG Support) FOD Volksgezondheid  nyota.kalimira@health.fgov.be 

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

Lernout  Tinne Sciensano  tinne.Lernout@sciensano.be 



 
 

Moulart Jean Brussels jmoulart@gov.brussels 

Schmelz Anna Communauté Germanophone anna.schmelz@dgov.be 

Van De Konijnenburg Cecile (Voorzitter) FOD Volksgezondheid cecile.vandekonijnenburg@health.fgov.be 

Van Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Wildemeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 


