
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 02/06/2022 
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 Situation overview 
(Information – Sciensano) 
 

Sciensano presenteerde het epidemiologisch overzicht van 01/06/2022.  
 

- De cijfers evolueren gunstig en verschillende indicatoren 
dalen verder.  

- Er worden schommelingen vastgesteld in de viruscirculatie 
in het afvalwater; dit wordt verder opgevolgd.  

- De opmars van BA.4 en BA.5 in andere landen heeft geleid 
tot een stijging van besmettingen, maar deze is minder 
ernstig dan tijdens vorige golven en de impact op 
ziekenhuisopnames blijft beperkt.  

- Deze week wordt het beheersniveau nationaal nog steeds op 
twee behouden. Indien de huidige gunstige trend zich verder 
zet wordt verwacht dat het niveau nationaal binnenkort naar 
niveau 1 kan gebracht worden. 

 
Rekening houdende met het relatief lage aantal besmettingen, zal 
Wallonië de tracing via de oproepcentra half juni stopzetten en dit 

De RMG valideert het epidemiologisch overzicht.  
--------------------------- 
Le RMG a validé l’aperçu épidémiologique. 
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vervangen door de verzending van een SMS. Bij een cluster kunnen de 
gewestelijke inspecteurs tussenbeide komen en het tracingsysteem kan 
snel opnieuw worden geactiveerd. 

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

De RAG heeft haar Primary Risk Assessment m.b.t. hepatitis bij kinderen 
geactualiseerd. 10 waarschijnlijke en 4 mogelijke gevallen werden 
vastgesteld in België, waarvan de meerderheid zich in Vlaanderen 
bevond. Het laatste geval werd gerapporteerd op 2 mei. Op basis van 
een bevraging van klinische laboratoria werden geen verontrustende 
aantallen van kinderen met een verhoogde leverwaarde (waarbij 
Hepatitis A tot E uitgesloten werden) geobserveerd. Er werd geen 
duidelijke oorzaak geïdentificeerd, maar mogelijks hadden de getroffen 
kinderen een verminderde immuniteit in de context van COVID-19 
maatregelen, waardoor zij een ernstigere reactie vertoonden op de 
klassieke oorzaken van hepatitis. Dit vormt geen ernstige bedreiging voor 
de volksgezondheid in België.    

De update van de RAG Primary Risk Assessment zal 
verstuurd worden naar de pediaters met de 
boodschap dat zij alert dienen te blijven, maar dat er 
momenteel geen belangrijk risico voor de 
volksgezondheid bestaat. Een afsluitende 
mededeling zal gebracht worden op de préparatoire 
van 13 juni.  
-------------------------- 
L’actualisation du RAG Primary Risk Assessment 
sera envoyé aux pédiatres avec le message qu'ils 
doivent rester vigilants mais qu'il n'y a actuellement 
aucun risque significatif pour la santé publique. Une 
annonce finale sera faite lors de la préparatoire du 13 
juin. 

2.3 Monkeypox (Information – 
Sciensano) 

Op 1 juni waren er 14 bevestigde en 1 waarschijnlijk geval van 
monkeypox in België; er wordt geen exponentiële toename vastgesteld 
en de gevallen beperken zich tot MSM. Wereldwijd zijn er meer dan 600 
bevestigde gevallen, voornamelijk in Europa.  
 
De RAG van 31 mei heeft monkeypox besproken. De RAG raadt een 
uitbreiding van de gevalsdefinitie aan. Een anale staalafname kan 
interessant zijn voor onderzoeksdoeleinden, aangezien gegevens van 
het Instituut voor Tropische Geneeskundige aangeven dat de virale 
lading hier hoger ligt. Indien dit type staalafname gebeurt bij een persoon 
zonder anale of rectale letsels, is informed consent essentieel. Informatie 
werd verspreid naar huisartsen, maar e-mails worden vaan niet gelezen; 
een webinar, met focus op de huidige aanbevelingen en waar nuttige 
informatie kan teruggevonden worden, kan een handige complementaire 
tool zijn. Indien de regio’s vragende partij zijn voor een document met 
richtlijnen voor gevallen, kan Sciensano helpen met het opstellen hiervan. 

De RMG valideert het voorstel van de RAG.  
--------------------------- 
Le RMG a validé la proposition du RAG. 
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De RAG zal volgende week een voorstel doen over materiaal dat gebruikt 
wordt door gevallen.  
Sciensano zal de updates van het aantal bevestigde gevallen verspreiden 
onder de leden van de RMG. 

3. Prevention   

3.1. Monkeypox – Post-exposure 
vaccination (Discussion) 

België heeft een beperkte stock (200 dosissen) van Imvanex uit 
Nederland ontvangen die voorlopig gereserveerd wordt voor 
gezondheidswerkers die een hoogrisicocontact hadden, in lijn met het 
advies van de RAG; drie artsen werden reeds profylactisch gevaccineerd. 
De stock zal verdeeld worden tussen het UZA en CHU Saint-Pierre. 
HERA bereidt een joint procurement voor de aankoop van Imvanex voor; 
België zou pro rata 1.250 dosissen ontvangen, waarvan 3/5 onmiddellijk 
beschikbaar zouden zijn.  
 
Gelet op de huidige beperkte stock wordt voorlopig een beperkte definitie 
van contacten die in aanmerking komen voor vaccinatie gehanteerd, 
maar functie van de evolutie van de situatie en de beschikbare stock zou 
de definitie uitgebreid kunnen worden, bijvoorbeeld naar bepaalde 
risicogroepen.  

 
 

4. Date next meeting / agenda (Approval)  De volgende RMG-vergadering zal plaatsvinden 
wanneer het advies van de Hoge Gezondheidsraad 
m.b.t. vaccinatie tegen monkeypox beschikbaar is. 
Het RMG secretariaat houdt de leden op de hoogte.  
--------------------------- 
La prochaine réunion du RMG aura lieu dès que l'avis 

du Conseil supérieur de la santé sur la vaccination 

contre le monkeypox sera disponible. Le secrétariat 

du RMG tiendra les membres au courant. 

5. AOB   
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5.1. Accommodation of Families from 
Vulnerable Populations (Discussion) 

Brussel wil dat de RMG zich uitspreekt over de vraag of het in de huidige 
epidemiologische situatie opportuun is om de opvang van zogenaamde 
kwetsbare mensen (Oekraïense vluchtingen) in voorzieningen voor 
huisvesting van bejaarden van het type RH/RVT in overweging te nemen.  
 
De populatie in de rusthuizen in Wallonië neemt toe; die rusthuizen 
moeten dus voor hun doelpubliek worden voorbehouden. De vaccinale 
dekking bij die kwetsbare populatie is ook lager dan die bij de algemene 
bevolking. Een huisvesting in een rusthuis vindt enkel plaats als de 
burgemeester van mening is dat er plaats in een service-residentie is en 
indien de residentie hiermee akkoord gaat.  
Sciensano deelt mee dat er geen enkele epidemiologische reden is om 
dit niet te doen, aangezien deze populatie geen groter risico loopt dan 
bezoekers die toegelaten worden.  
In Vlaanderen wordt een beperkt aantal Oekraïense vluchtelingen 
opgevangen in leegstaande vleugels en appartementen van WZC. De 
basisvaccinatiegraad is relatief goed, maar slecht voor COVID-19 
vaccinatie. Dit vormt eerder een probleem voor opvangdorpen dan voor 
een beperkte opname in WZC.  

De RMG leden hebben hun standpunt gedeeld ter 
informatie voor Brussel. 
-------------------------- 
Les membres du RMG ont partagé leurs points de 
vue pour information à Bruxelles. 

5.2. Needle Spiking (Communication) Het Belgian Early Warning System on Drugs heeft een e-mail verstuurd 
naar de ziekenhuizen en laboratoria in hun netwerk in verband met 
needle spiking. Er werd ook contact opgenomen met het NCCN, op 3 juni 
vindt een vergadering plaats met de federale politie en Sciensano volgt 
het fenomeen op.  
 
Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen bewustmaking en 
een te felle reactie. De organisatoren van evenementen spelen eveneens 
een belangrijke rol.  

De communicatie van het Belgian Early Warning 
System on Drugs zal gebruikt worden als 
communicatielijn m.b.t. needle spiking.  
-------------------------- 
La communication du Belgian Early Warning System 
on Drugs sera utilisée comme ligne de 
communication pour le needle spiking. 

5.3. Hepatitis A (Information - Wallonia) In Dinant is een cluster van Hepatitis A bij kinderen geïdentificeerd. Op 2 
juni is er een mededeling naar de betrokken scholieren met een 
informatiebrochure gestuurd. Er wordt overwogen om te vaccineren; de 
financiële aspecten worden momenteel uitgeklaard en ONE zal een team 
ter beschikking stellen. 
 

 



 
 

AGENDA ITEM  DISCUSSION DECISION/TO DO 

Vlaanderen koopt zelf de nodige vaccins aan en biedt gratis 
randvaccinatie met een eerste dosis aan bij uitbraken.  

 



 
 

Participation list 

Last Name First Name Organization  Email 

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

Bouton Brigitte AViQ brigitte.bouton@aviq.be 

Callens Michiel Vlaanderen michiel.callens@vlaanderen.be 

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

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

Henry Anne-Claire Fédération Wallonie Bruxelles anne-claire.henry@one.be 

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

Lernout  Tinne Sciensano  tinne.lernout@sciensano.be 

Mahieu Romain COCOM rmahieu@ccc.brussels 

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 Gucht Steven Sciensano steven.vangucht@sciensano.be 

Wildemeersch Dirk Vlaanderen dirk.wildemeersch@vlaanderen.be 

 

 


