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DE PLAATS VAN SCIENSANO IN DE 

CRISISBEHEERSSTRUCTUREN 

1. Inleiding 

De Belgische crisisbeheersstructuren zijn herzien in het kader van de uitvoering van de Internationale 

Gezondheidsregels van de WHO en de besluiten 2119/98/UE en 1082/2013/UE van de Europese unie. 

Hoe deze structuren zijn georganiseerd, staat beschreven in het volgende overeenstemmingsprotocol:  

Protocol gesloten tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 

en 135 van de Grondwet, tot vaststelling van de generische structuren voor het sectoraal 

gezondheidsbeheer van crisissen voor de volksgezondheid en hun werkwijze voor de 

toepassing van het Internationaal Gezondheidsreglement (2005), en Besluit nr. 1082/2013/EU 

over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid 

Deze structuur bestaat uit drie delen :  

1. Nationaal focal point « International Health Regulations » (WHO)/ “Early Warning and 

Response System » (EC) 

FOD Volksgezondheid: Dr Paul Pardon 

Verantwoordelijk voor het onmiddellijk doorgeven van internationale alerts aan de gezondheidsdiensten 

van de gemeenschappen/regio’s en de federale autoriteiten.  

2. Risk Management Group (RMG) = BESLISSING 

Coördinatie: FOD Volksgezondheid 

De RMG is het uitgangspunt voor (inter)nationaal gecoördineerd risicomanagement indien nodig.  

De RMG is verantwoordelijk voor: 

 het toezicht op de ontwikkeling van plannen voor de voorbereiding op noodsituaties voor de 

volksgezondheid 

 het nemen van gezondheidsmaatregelen 

 het beheer van gebeurtenissen die invloed hebben op de volksgezondheid, het besluit en de 

uitvoering van maatregelen op het gebied van de volksgezondheid die bedoeld zijn om de 

gevolgen van deze crisis voor de bevolking te beperken  

 Verbetering van het netwerk tussen de leden en de voorbereiding op crisismanagement buiten 

crisistijd, als basis van voor een goede samenwerking en effectieve besluitvorming in tijdens 

van crisis.  

De RMG is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de ministers met gezondheid als hun 

bevoegdheid.  

3. Risk Assessment Group (RAG) = ADVIES 

Coördinatie: Sciensano (Dr Sophie Quoilin, Dr Tinne Lernout, Dr vet. Javiera Rebolledo) 

De RAG is verantwoordelijk voor  

 de evaluatie van signalen, het onderzoeken van het risico voor de volksgezondheid 

 het voorstellen van maatregelen met als doel de dreiging te beperken en te controleren. 

Ondersteuning van de RMG met aanbevelingen op basis van epidemiologische en 

wetenschappelijke gegevens over risicobeheer.  

 het opvolgen van risico’s   



De RAG bestaat uit vertegenwoordigers van de overheidsdiensten van gezondheids- en 

milieuautoriteiten en nodigt deskundigen uit volgens de behandelde thema’s.  

2. Werking van RAG en RMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De RAG stelt volgens haar mandaat risicobeoordelingen en adviezen op.  

Deze evaluaties zijn soms epidemiologische follow-ups of adviezen die werden gebaseerd op 

literatuurstudies. De epidemiologen van Sciensano communiceren vervolgens rechtstreeks met de 

RMG. Dit onderscheid wordt vermeld in de gepubliceerde documenten.  
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Het werk van de RAG moet soms gebeuren binnen 24 uur. Dit soort deadlines vereist een grote 

beschikbaarheid. Tijdens de COVID-19-crisis werden daarvoor verschillende experts uitgenodigd, 

waaronder telkens ook vertegenwoordigers van het Nationaal Referentiecentrum voor coronavirussen 

en het referentieziekenhuis.   

De RAG produceert geen puur wetenschappelijke adviezen, maar operationele adviezen. Die zijn 

gebaseerd op de beste wetenschappelijke kennis, maar houden ook rekening met de realiteit.  

 

3. Ontwikkeling van procedures 

 

Wanneer de RMG besluit om bepaalde maatregelen te nemen, kan het nodig zijn om die verder te 

concretiseren onder de vorm van operationele stappen, als voor de collega’s van de zorgsector. Deze 

procedures zijn praktische gidsen over aspecten zoals de gevalsdefinitie, risicofactoren, verplichte 

meldingsstatus, nationaal referentiecentrum voor diagnose, referentieziekenhuis, praktische informatie 

over de staalname, praktische informatie over het opsturen van een staal, hygiënemaatregelen, 

vaccinatiebeleid enzovoort.  

In het kader van de COVID-19-crisis hebben de gezondheidsautoriteiten aan Sciensano gevraagd om 

de ontwikkeling van gemeenschappelijke procedures te coördineren en deze documenten op haar 

website te publiceren, zodat alle documenten voor gezondheidswerkers daar worden gecentraliseerd.  

Deze procedures zijn voornamelijk gebaseerd op internationale (WHO) en Europese (ECDC) 

aanbevelingen en op literatuuronderzoek, dat wordt aangepast aan de Belgische (of indien nodig zelfs 

de regionale) context.  

Soms helpen experts ook om door de RMG gevalideerde adviezen correct te “vertalen” naar procedures. 

en van toepassing zijn in de lokale gezondheidscontext. Alle procedures worden vervolgens gevalideerd 

door de gezondheidsautoriteiten. Sommige procedures op de website worden ook rechtstreeks 

aangeleverd door een beroepsvereniging of een specifieke task force van de overheid.  

 

Procedures zijn dus geen documenten van Sciensano, maar van de verzamelde 

gezondheidsautoriteiten. De rol van Sciensano beperkt zich tot het ondersteunen van de 

gezondheidsautoriteiten bij de coördinatie van het opstellen en ter beschikking stellen van deze 

procedures.  

https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures 

https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-procedures 

https://covid-19.sciensano.be/de/covid-19-vorgehensweisen  
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