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RMG Nota – Advies n.a.l.v. verandering in de trend van de COVID-19 infecties 
24/06/2022 

 
Context 

De RMG wordt gevraagd een advies te geven m.b.t. de huidige COVID-19 situatie.  

Net als in andere West-Europese landen is er binnen België een algemene stijgende trend waar te 

nemen m.b.t. het aantal besmettingen, de incidentie, het aantal hospitalisaties, het aantal 

consultaties bij de huisarts.  

De absolute cijfers zijn momenteel nog redelijk bescheiden maar we dienen voorzichtig te zijn want 

elke mogelijke golf (ook al is deze eerder klein) zal een impact hebben op het ziekenhuissysteem. Het 

langdurig absenteïsme met de zomerperiode (vakanties personeel) leidt automatisch tot het sluiten 

van bedden. Een grote ‘zomergolf’ zal daarom kunnen leiden tot een negatieve spiraal van verder 

uitputting van het gezondheidszorgsysteem (nog meer absenteïsme, nog meer bedden sluiten).  

RMG advies  

De RMG geeft RMG volgend advies aan de Ministers van Volksgezondheid;  

- Voorlopig worden er geen extra maatregelen aangenomen maar is het belangrijk te 

communiceren over het risico op (her-)infectie, de pandemie die nog steeds gaande is en de 

basismaatregelen: 

o Ieder persoon (al dan niet symptomatisch) die een positieve (zelf-)test aflegt, dient 

zich gedurende 7 dagen te isoleren plus bijkomend 3 dagen een mondmasker te 

dragen. 

o Mondmaskerdracht in gezondheidszorginstellingen/dokterspraktijken dient te 

worden nagestreefd om een veilige omgeving voor iedere patiënt te kunnen 

aanbieden. 

o Personen met een risico op ernstige ziekte worden aangeraden een FFP2-masker te 

dragen en dit vooral in binnenruimtes, slecht geventileerde ruimtes of waar afstand 

niet kan worden bewaard.  

o Ventilatie en goede luchtkwaliteit in publieke en private zones blijft belangrijk 

- Communicatie omtrent een correcte epidemiologische situatie blijft belangrijk!  

- Vaccinatiebeleid: 

o Herinneringsbrief 4e prik voor immuungecompromitteerden 

o Intensifiëring van de 2e boostercampagne voor WZC-bewoners en 80+’ers vergt een 

politieke bespreking in de preparatoire/IMC en er wordt een nieuw advies van de 

HGR/CSS verwacht tegen begin juli. 

o Communicatie omtrent volledige vaccinatie en 1e booster voor de nauwe omgeving 

van de meest kwetsbaren (Kringvaccinatie) 

o Communicatie omtrent werkzaamheid van mRNA vaccins 

o Extra sensibilisatie van huisartsen en arts-specialisten  

- Verhoging zorgcapaciteit in ziekenhuizen: 

o Inschakelen van vrijwilligers, gepensioneerden en studenten 

o Meer flexibele inzet van personeel: Delegatie van verpleegkundige activiteiten onder 

supervisie 


