
 
 

MINUTES OF THE MEETING  
DATE: 12/11/2020 
HOURS: 16h00-18h00 

 

 

AGENDA DISCUSSION DECISION/TO DO 

1. Approval agenda and report    

1.1. Report Previous meeting (approval)  • Rapport goedgekeurd  

1.2. Agenda (approval) AOB 10.3 toegevoegd • Agenda goedgekeurd 

1.3. RMG Dashboard (information)    

2. Situation overview (information)     

2.1 Epidemiological overview 
(information – Sciensano) 

 

Een gedetailleerde rapportering van het epidemiologisch rapport is terug 
te vinden via onderstaande link:  
https://covid-19.sciensano.be/nl/missies-van-sciensano  
De RMG keurt de aanbevelingen en het besluit, zoals hieronder herhaald, 
goed: 
 
“Op basis van de barometerindicatoren, zowel het aantal nieuwe infecties 
en de PR als het aantal nieuwe ziekenhuisopnames, bevindt België zich 
nog steeds op het alarmniveau 4.  
 
Er zijn echter wel hoopgevende aanwijzingen dat de trend omgekeerd is. 
Het aantal nieuwe besmettingen daalt sedert begin november en ook het 
aantal nieuwe hospitalisaties begint te dalen. Dit kan waarschijnlijk voor 
een groot deel verklaard worden door de maatregelen die reeds in de 
verschillende regio’s werden genomen, en de nationale maatregelen op 
19 (sluiten van de horeca) en 23 oktober (sport, culturele evenementen en 
hoger onderwijs). De daling is echter onverwacht uitgesproken en valt ook 

De RMG valideert  het epidemiologische overzicht. 

 

https://covid-19.sciensano.be/nl/missies-van-sciensano
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samen met de start van het herfstverlof, waarbij personen met milde 
klachten zich mogelijk niet lieten testen omdat ze toch thuis waren. 
Daarom is enige voorzichtigheid aangewezen in de interpretatie van deze 
sterke daling. De positiviteitsratio bij personen met klachten is nog steeds 
heel hoog, hetgeen aanwijst dat het virus nog sterk circuleert.  
 
Doordat algemeen de verschillende indicatoren (hoge PR, situatie in WZC 
en vooral nog steeds hoge druk op het gezondheidssysteem) nog steeds 
ongunstig zijn en er ook moet afgewacht worden wat de impact zal zijn 
van het heropenen van scholen en de eventuele terugkeer van reizigers 
na het verlof, wordt de sanitaire noodtoestand voorlopig aangehouden.  
 
Momenteel worden er geen extra maatregelen aanbevolen. Het gebied 
waar er wel nog winst kan geboekt worden met beperkte extra inzet is de 
werkvloer, waar transmissie en mogelijke haarden kunnen voorkomen 
worden door telewerk verder te promoten, de basishygiëne maatregelen 
te volgen, te zorgen voor een goede ventilatie en het dragen van een 
mondmasker sterker te promoten in afgesloten ruimtes waar meerdere 
personen langere tijd verblijven.” 

 
Sciensano voegt hieraan toe dat we, ondanks de positieve signalen, de 
impact moeten afwachten die de schoolheropening en de terugkeer van 
eventuele reizigers kan hebben op de epidemiologische situatie. 

3. Prevention   

4. Surveillance and detection    

4.1. RAG advice on transmission 
and facemasks in primary 
schools 

Een elektronisch RMG dienaangaande vond plaats op 10.11.2020. Het 
advies van de RMG is terug te vinden via onderstaande link: https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20201112_Advice_RAG_trans
mission%20primary%20school_final_NL.pdf 
  
Sciensano heeft ondertussen geantwoord op een aantal vragen van de 
leden. 

De RMG bevestigt haar eerder akkoord (elektronisch 

overleg op 10.11.2020) met het RAG-advies om op 

basisscholen het dragen van een mondneusmasker 

door leerlingen van de lagere school  af te raden. 

 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20201112_Advice_RAG_transmission%20primary%20school_final_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20201112_Advice_RAG_transmission%20primary%20school_final_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/20201112_Advice_RAG_transmission%20primary%20school_final_NL.pdf
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Sciensano heeft zijn aanbevelingen gedeeld: 
 

- Het gebruik van mondmaskers wordt niet aanbevolen voor 
kinderen op de basisschool. Daarentegen moet ervoor gezorgd 
worden dat voortaan de maatregelen met betrekking tot de 
kleurcode worden gerespecteerd in overeenstemming met de 
evolutie van het virus in de samenleving. 

- Het leerplicht onderwijs blijft een absolute prioriteit.  
- Buitenschoolse activiteiten zijn niet aanbevolen voor HRC en 

LRC. 
- In code rood moeten leerkrachten een mondmasker dragen, ook 

in de lagere school. 
- De minder strikte definitie van hoog-risico contact bij kinderen 

onder de 12 jaar wordt behouden: als het indexgeval een kind 
is, worden zijn contacten op school beschouwd als laag-risico 
contacten. Er moet evenwel worden benadrukt dat deze 
kinderen nog steeds een risico vormen; ze moeten dus hun 
contacten beperken, geen buitenschoolse activiteiten 
ondernemen en hun grootouders niet bezoeken. 

- Zodra er een vermoeden is van een cluster kan men de volledige 
klas in quarantaine plaatsen. 

 
Sciensano merkt op dat er in een basisschool in Deinze 18 kinderen besmet 
werden en de leerkracht het indexgeval was. De burgemeester heeft beslist 
mondmaskers te kopen voor de basisscholen. Sciensano voegt hieraan toe 
dat als de scholen destijds code rood hadden aangenomen, de leerkracht 
een mondmasker zou hebben gedragen. De noodzaak van ventileren wordt 
opnieuw onderstreept. 
 
ONE onderstreept dat de communicatie naar de scholen fundamenteel zal 
zijn, want we vangen al van een aantal basisscholen op dat ze het dragen 
van een mondmasker voor de leerlingen overwegen. ONE benadrukt dat er 
een onderscheid moet worden gemaakt tussen de opvang in de vrije tijd en 
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buitenschoolse opvang die verband houden met de school (bv.: 
huiswerkklassen voor kinderen met problemen) en de vrijetijdsactiviteiten die 
moeten worden stopgezet. ONE pleit ervoor dat de kleurcodes 
overeenkomen met de realiteit van de maatregelen en voegt eraan toe dat 
de hygiënemaatregelen sinds het begin van het nieuwe schooljaar niet 
veranderd zijn, terwijl de situatie wel sterk is geëvolueerd. Een probleem 
doet zich voor met de refters en maaltijden die door plaatsgebrek moeilijk te 
organiseren zijn in de scholen. Ze bevelen aan om de bestaande protocollen 
te blijven volgen. 
 
De AVIQ komt terug op het dragen van een mondmasker voor de 
leeftijdscategorieën 0-9 en 10-19 jaar aangezien men in de gegevens een 
verschil in de PR opmerkt tussen deze beide leeftijdsgroepen. Ze 
suggereerden het dragen van een mondmasker te overwegen voor de 
oudere kinderen van 10 tot 12 jaar (bv.: door zittenblijven zijn veel kinderen 
in het 6e leerjaar 12 jaar).  
 
Sciensano licht toe dat het opleggen van een mondmasker in de hogere 
klassen eerder werd besproken, maar dat de meerderheid van de RAG 
voorstelde om pragmatisch te blijven. Het is onmogelijk voor de scholen om 
met al deze leeftijdsfactoren rekening te houden.  
 
Het AVIQ voegt eraan toe dat wat de buitenschoolse activiteiten betreft men 
het hoofd moet bieden aan onbegrip onder de bevolking. Sommigen vinden 
deze activiteiten noodzakelijk voor hun kinderen en aangezien ze niet 
verboden zijn, blijven ze hier dus aan deelnemen. Met de huidige 
circulatiecijfers (week 43: 647 nieuwe gevallen per 100/000) is het AVIQ zeer 
bezorgd over de heropening van de scholen zelfs met het dragen van een 
mondmasker. De kinderen opnieuw naar school laten gaan met dergelijke 
circulatiegraad mag niet gebanaliseerd worden. Er mag niet genegeerd 
worden dat kinderen die “minder” besmettelijk zouden zijn, toch massaal 
getroffen werden. 
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Sciensano onderstreept dat zijn advies enkel betrekking heeft op het dragen 
van het masker, en deelt het advies van het AVIQ en ONE wat de 
buitenschoolse activiteiten betreft, daarom heeft de RAG dit expliciet 
opgenomen in zijn advies. 
 
ONE merkt op dat alle genomen maatregelen om de uitwisseling en 
vermenging onder groepen te beperken automatisch ondermijnd worden 
omdat het probleem van de opvang ‘s morgens en ‘s avonds blijft bestaan, 
waarbij alle kinderen zich sowieso zullen vermengen. 
 
De Franse Gemeenschap is van mening dat er zeer duidelijk 
gecommuniceerd moet worden over het niet dragen van een 
mondneusmasker bij kinderen. 
 
Sciensano zegt dat dit een bevoegdheid is van de Gewesten en van de 
toezichthoudende overheid. 
 
De voorzitter van de RMG benadrukt dat ook contacten met een laag-risico 
niet bij hun grootouders opgevangen kunnen worden, een laag risico 
betekent niet dat er geen risico is. 
 
 

4.2. Testing HRC ONE vraagt of er meer info is betreffende de heropstart van het testen van 
de HRC. Sciensano informeert dat het IMC hier zaterdag voor zal 
samenzitten. 

 

5. Health care    

6. Stocks and shortages    

7. Communication    

8. International    
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9. Date next meeting / agenda   De volgende RMG-vergadering zal doorgaan op 

maandag 16 november van 16u tot 18u. 

10. AOB   

10.1. Feedback regarding workforce 
strategy 
 

Geert Gijs, coördinator van de TF Health Care Workforce (HCWF), deelde 
met de RMG een stand van zaken van de initiatieven. Deze initiatieven, al 
dan niet gestart en/of voltooid, dienen ertoe het zorgpersoneel bij zijn taken 
te ondersteunen door het personeel te ontlasten en/of extra handen te 
voorzien. Enkele voorbeelden van zulke initiatieven zijn hieronder terug te 
vinden: 

- Administratieve ontlasting door bv. automatisering van het 
quarantaine-attest; 

- Rechtstreekse ondersteuning van praktijken; 
- Inzetbaarheid van thuisverpleegkundigen in triage- en 

afnamecentra; enzovoort 
 
Om initiatieven 26 & 27 (zoals weergegeven op de PowerPoint) te kunnen 
volmaken, moet er meer duidelijkheid komen over de mogelijke inzet van 
asymptomatisch, positief COVID-19-zorgpersoneel. Hierover werd eerder al 
een RAG-advies opgemaakt, wat ter ondersteuning zal dienen van de 
beslissing over deze initiatieven. 
 
Met betrekking tot de validatie van buitenlandse diploma’s zal de TF de 
betreffende procedure proberen te faciliteren, met waarborg van de 
kwaliteitsvereisten.  
 
Inzake stages van studenten in gezondheidszorgrichtingen zal men de uren 
binnen het kader van een COVID-19-tewerkstelling als stage-uren kunnen 
opnemen. De tewerkstelling moet wel voldoen aan een duidelijke link met 
een gezondheidszorgberoep (cfr. niet in keuken werken). 
Stages gezondheidszorgberoepen binnen C19 tewerkstelling, tellen als 
stage. Wel opvolging door instituut dat stage voldoet aan link met 
gezondheidszorgberoep 
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Eén van de initiatieven veronderstelt het (tijdelijk) afschaffen van het 
ongeschiktheidsattest indien dit 3 dagen of minder betreft. TF HCWF 
bevestigt dat het RIZIV deel uitmaakt van het kabinetsoverleg, maar dat er 
nog geen conclusie is omtrent betreffend initiatief. Door dit attest tijdelijk af 
te schaffen, wil men de administratieve druk verlichten op huisartsen. 
Hoewel het momenteel doelt op alle arbeidsongeschiktheid, kan dit ook voor 
meer specifieke gevallen worden overwogen. Vlaanderen bevestigt dat er 
reeds een studie naar deze attesten is gebeurd en dat deze ook uitgaat van 
een eerder grote administratieve last die deze attesten met zich 
meebrengen. Deze studies tonen bovendien een positief effect op 
ziekteverzuim met een vermindering van het totale aantal ziektedagen.  

10.2. Update Minks Sedert april ontving de medische wereld signalen dat er COVID-19 was 
vastgesteld bij nertsen. Deze signalen kwamen o.m. vanuit Nederland. 
Bovendien werd er ook vastgesteld dat er bij betreffende fokkers mens-dier 
overdracht plaatsvond. Recent toonde onderzoek aan dat er een mutatie van 
het virus circuleerde bij personen die hoogst waarschijnlijk voortkomt uit een 
overdracht tussen nerts en mens. Denemarken heeft sindsdien al 
maatregelen genomen en beslist om de ganse nertsenpopulatie te ruimen. 
Een beweegreden tot deze maatregelen was de mogelijke gevolgen dat 
deze mutatie heeft voor de effectiviteit van een toekomstig vaccin.  
 
Dhr. Claeys, lid van de RAG Animals, lichtte kort het advies toe van 
betreffende RAG inzake deze kwestie.  
 
De nertsenkweek in België telt slechts een handvol bedrijven. Sinds 
afgelopen zomer worden deze bedrijven gemonitord. Men stelt drie pistes 
voor om zich voor te bereiden op een eventuele mutatie in deze Belgische 
sector: 
1) Preventief ruimen – De RAG Animals oordeelt dat er op diergeneeskundig 
vlak geen aanleiding is om over te gaan op preventieve ruiming. Momenteel 
is er namelijk nog géén besmetting aangetroffen terwijl er op wekelijkse basis 
wordt gemonitord en bioveiligheidsmaatregelen zijn opgedreven. Bovendien 
is de sector zich zeer bewust van de mogelijke risico’s en volgen zij hun 
omgeving zelf goed op. 

Het belang van monitoring van personen die 
werkzaam zijn in nertsenfokkerijen zal doorgegeven 
worden aan de taskforce testing.  
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2) Draaiboek voorzien – Door de sector met een draaiboek te voorzien met 
acties indien er een besmetting wordt vastgesteld onder nertsen, handelen 
we proactief en beperken we het risico indien er zich toch een positief geval 
voordoet (al dan niet gemuteerd). Doordat er een stappenplan wordt 
uitgewerkt, kan men ook geval per geval oordelen of ruiming al dan niet 
gewenst is. 
3) Vanaf 01/12/2021 sluiten betreffende bedrijven in België. Men kan opteren 
om deze datum op te schuiven en de nertsenhouderij vervroegd te 
beëindigen. Vlaanderen heeft al een proefproject lopen waarbij er gezocht 
wordt naar een akkoord. In dit geval vergoedt de overheid de dieren niet, 
maar wel de ruiming. 
 
Indien er beslist wordt vroegtijdig te ruimen (en te sluiten), zal de overheid 
daarvoor moeten tussenkomen en de getroffen bedrijven vergoeden. Tenzij 
er, zoals bij het Vlaamse proefproject, een akkoord kan worden gevonden. 
Hieraan wordt toegevoegd dat het rooien van de dieren plaatsvindt eind 
november-begin december en de populatie dan op zijn laagst zal zijn. Er 
dient dan ook rekening gehouden te worden met het moment van bevruchten 
van de ouder-nertsen om genomen beslissingen af te stemmen met de 
levenscyclus in de fokkerij.   
 
Het advies van de RAG Animals is om de wekelijkse monitoring en de 
opgedreven bioveiligheidsmaatregelen verder te zetten. Bovendien dient 
men alvast een draaiboek met maatregelen bij uitbraak uit te werken en, 
dient overleg te gebeuren met het Vlaams gewest omtrent stand van zaken 
uitdoofscenario. Alleszins kunnen alle volgende acties beschouwd worden in 
het kader van de volksgezondheid eerder dan in het kader van dierenwelzijn. 
Dit advies komt in grote mate overeen met de aanbevelingen die in een 
recent rapport van de ECDC te vinden zijn. Laatstgenoemd rapport voegt 
evenwel toe dat men grote aandacht moet schenken aan monitoring van 
verschillende type stammen door gevonden stammen te sequenceren.  
 
De voorzitter van de RMG vraagt naar eventuele circulatie bij wilde dieren, 
maar de RAG Animals bevestigt dat de RAG Wildlife voorlopig geen 
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positieve gevallen in de natuur heeft teruggevonden. Evenwel vraagt 
Sciensano om zeker de nodige monitoring te doen van vleermuizen in België 
aangezien een spillover bij deze dierensoort een groter gevaar inhoudt dan 
deze naar nertsachtigen.  
Bovendien dient de nodige aandacht geschonken te worden aan 
gezondheidsboodschappen voor besmette personen die een dier verzorgen 
die onder dezelfde familie als nertsen vallen (bv. voor de jacht).  
 
Verschillende RMG-leden merken op dat de situatie mogelijk vereist om 
vroegtijdig en proactief te handelen. Vlaanderen oppert om het 
veiligheidsprincipe in acht te houden om te voorkomen dat er laattijdig 
ingegrepen wordt.  
 
Op dit moment is de situatie in België geruststellend t.o.v. andere landen 
mede door de afstand tussen de bedrijven. Er dient wel de nodige aandacht 
te gaan naar de mensen die in deze bedrijven actief zijn, sciensano oppert 
om het personeel te monitoren. Dit punt zal meegenomen worden naar de 
taskforce testing.  

10.3. Question from Préparatoire De RMG wordt vanuit de Préparatoire IMC gevraagd naar de wens over een 
interfederale studie inzake het opvangbeleid van bewoners van WZC in 
ziekenhuizen gedurende de eerste golf. 
 
Vlaanderen vraagt (opnieuw) om een afstemming tussen de verschillende 
beleidsniveaus over zulke studies aangezien het Kabinet Beke recentelijk 
een studie bestelde naar de zorgketens in WZC. 
 
Er is inzake dit onderwerp ook een governance issue aangezien deze vraag 
vanuit de préparatoire naar de RMG is gegaan. De leden worden 
aangemoedigd de link naar de préparatoire te leggen om uit te klaren wat de 
precieze verwachting is naar de RMG betreffende deze vraag.  
 
Er wordt gevraagd aan de leden om te reflecteren over en terug te koppelen 
aangaande een interfederale studie over het opvangbeleid van WZC 
bewoners in de ziekenhuizen tijdens de 1e golf.  
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