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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9650 

 
Vaccinatie voor ouderen, immuungedeprimeerden en chronisch zieken: een 

additionele dosis met een mRNA vaccin tegen COVID-19 
 

Deel 1: Ouderen 
 

In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers,  

the Superior Health Council of Belgium provides recommendation on vaccination against 

COVID-19 for elderly. 

 
Versie gevalideerd in urgentie door het Bureau van 

24 September 20211 

 
 

 
 

I INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

 
Op 17 augustus 2021 werd de Hoge Gezondheidsraad, meer specifiek zijn werkgroep 
‘Vaccinatie’ (National Immunization Technical Advisory Group, NITAG), advies gevraagd vanuit 
de Task Force ‘COVID-19 Vaccinatiestrategie’ betreffende vaccinatie tegen COVID-19 bij 
ouderen, meer precies over de mogelijkheid om een additionele dosis  toe te dienen in deze 
populatie. 
Het onderstaande advies bevat een overzicht van de huidige wetenschappelijke gegevens, 
literatuur en opinie van de experten.  
  

 
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een 
nieuwe versie van het advies uitgebracht. 
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II AANBEVELINGEN  

Op basis van de (inter)nationale gegevens en toenemend wetenschappelijk bewijs, is de HGR 
op dit moment van mening dat de algemene bevolking voldoende beschermd is na 1 of 2 
dosissen (afhankelijk van het COVID-19 vaccin), maar dat er een additionele dosis met een 
mRNA vaccin tegen COVID-19 wordt aanbevolen voor:  
 

a. Bewoners van woonzorgcentra en serviceflats, in residentiële voorzieningen 
voor mensen met een handicap en gerontopsychiatrische voorzieningen. 
 

b. Steeds op basis van wetenschappelijke argumenten en inzichten concludeert de 
HGR dat er duidelijk bewijs is om een additionele dosis COVID-19 mRNA-vaccin 
aan te bevelen bij mensen ouder dan 65 jaar. Dit rechtvaardigt de planning van 
een vaccinatieprogramma voor een additionele dosis bij deze groep, de oudste 
eerst. De HGR verzoekt de Task Force Vaccinatie om de operationaliteit hiervan 
te evalueren en nader uit te werken. 

Tenslotte, zijn andere categorieën ook onder evaluatie, zoals mensen van 18-64 jaar met een 
hoog risico op ernstige COVID-19; en mensen van 18-64 jaar die door frequente institutionele 
of beroepsmatige blootstelling aan SARS-CoV-2 een hoog risico lopen op ernstige 
complicaties van COVID-19. 
 
De werkgroep Vaccinatie van de HGR volgt de literatuur en wetenschappelijke evidentie op 
en zal indien nodig bijkomend advies verlenen. 
 
 
Sleutelwoorden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III METHODOLOGIE 

 
Na analyse van de vraag hebben het College en, in voorkomend geval, de voorzitter van het 
domein Vaccinatie en/of de werkgroep de nodige expertises bepaald. Op basis hiervan werd 
een ad-hoc werkgroep opgericht met deskundigen in de geriatrie, infectiologie, immunologie, 
epidemiologie en vaccinologie. De experten van de werkgroep hebben een algemene 
belangenverklaring en een ad-hoc verklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie 
heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het advies berust op een overzicht van de huidige wetenschappelijke literatuur, zowel uit 
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties 
die in deze materie bevoegd zijn (peer-reviewed), alsook op het oordeel van de experten. 
 
Een eerste versie van de conclusies werd besproken en goedgekeurd tijdens de zitting van 
de permanente werkgroep Vaccinatie (NITAG) van 16 september 2021. Het finale advies werd 
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goedgekeurd door de werkgroep per mail op 24 september 2021. Vervolgens werd het advies 
in urgentie door het Bureau van de HGR gevalideerd op 24 september 2021.  
 
IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

 
Lijst van afkortingen  
 

CDC  Center for Disease Prevention and Control 

ECDC European Center for Disease Prevention and Control 

FDA Food and Drug Administration 

NITAG National Immunization Technical Advisory Group 

VK  Verenigd Koninkrijk 

VRBPAC  Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (FDA) 

VS Verenigde Staten 

WHO  World Health Organization 

WZC Woonzorgcentrum 

 
 
 
Een additionele dosis met een mRNA vaccin tegen COVID-19 voor ouderen 
 
Op basis van de volgende wetenschappelijke argumenten werd dit HGR advies geformuleerd: 
 
1. In België domineert momenteel de deltavariant, deze variant is besmettelijker, 

ziekmakender en de geïnduceerde immuniteit door de vaccins is lager. 
2. 65 plussers zijn zeer vatbaar voor ernstig verloop van COVID-19 infectie en hebben een 

verhoogd risico op mortaliteit (Chudasama et al., 2021). Hospitalisatieduur is aanzienlijk 

langer bij 65 plussers in vergelijking met een jongere populatie. Meer hospitalisaties in 

deze subgroep impliceert minder beschikbare bedden voor andere pathologieën. Er is een 

duidelijke graduele toename van de morbiditeit en mortaliteit gerelateerd aan COVID-19 

met de leeftijd (Promislow et al., 2020). Comorbiditeit en ‘frailty’ van elke 65 plusser 

speelt hierin een belangrijke rol. De helft van de  sterfgevallen gelinkt aan COVID-19 

infectie in België heeft een leeftijd boven de 85 jaar (Sciensano, 18 sept 21).  

Onderstaande grafieken illustreren dat co-morbiditeit en ‘frailty’ toenemen met de leeftijd:  
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Barnett et al. Lancet 2012. Hogere leeftijd impliceert meer kans op comorbiditeiten 

 

Rockwood K et al. CMAJ 2011: Hoger leeftijd impliceert meer kans op frailty 

 

3. 65 plussers lijden aan ‘immunosenescence’: met name een verlaagde immuunrespons 

na basisvaccinatie. Dit effect neemt toe naarmate de leeftijd en de ‘frailty’ hoger zijn. Er 

zijn studies die aantonen dat een deel van deze groep niet seroconverteert na 

basisvaccinatie (tot 1/3 van de populatie). Een additionele dosis van het COVID-19 vaccin 

geven om het effect van een basisvaccinatie (meestal 2 dosissen) te verbeteren, zou 

hiervoor een mogelijke optie kunnen zijn (ECDC, 1 sept 21).  

4. In de COVID-19 vaccinatiecampagne in België werden oudere personen als prioritair 

beschouwd. In ons land werden personen ouder dan 65 jaar 4-6 maanden geleden 

gevaccineerd. In de literatuur is er duidelijk sprake van  ‘waning immunity’ en dalende 

neutraliserende antistoffen over tijd en mogelijks een verhoogde vatbaarheid voor infectie, 

ernstige ziekte en hospitalisatie bij de 65 plussers. Op dit moment is nog niet geweten 

welke parameter het best correleert met bescherming tegen SARS-CoV-2: humorale 

(antistoffen) en/of cellulaire (T-cel) immuniteit. 

5. Op dit moment is ook nog niet geweten wat het ideale vaccinatieschema is om middellange 

immuniteit te kunnen garanderen. Vaccinstudies waarin verschillende vaccinatieschema’s 

werden onderzocht en vergeleken, zijn lopende of worden nu pas opgestart of gepland.  

6. De HGR beveelt een additionele dosis aan ten vroegste 28 dagen na de basisvaccinatie 

(1 of 2 dosissen, afhankelijk van het COVID-19 vaccin). Een additionele dosis is nodig om 

de immunologische effecten van de basisvaccinatie te versterken. Daarentegen is een 

boostervaccinatie, meestal vanaf 6 maanden na basisvaccinatie, bedoeld om het 

immunologisch geheugen te stimuleren. 

7. Het stimuleren van de basisvaccinatie tegen COVID-19 in deze hoogrisicogroep is 

primordiaal: er moet blijvend gestreefd worden naar een hogere vaccinatiegraad. De 

populatie van oudste ouderen blijkt uit alle studies een moeilijker te bereiken doelgroep. 

Eventueel zouden daar bijkomende initiatieven genomen kunnen worden, bv. door de 

basisvaccinatie op afspraak via de eigen huisarts beschikbaar te maken. 

8. Woonzorgcentra (WZC) hebben zwaar geleden tijdens de eerste COVID-19 golven. Ook 

al zijn ze beter voorbereid, ze zijn nog onvoldoende uitgerust om nieuwe outbreaks aan te 

kunnen. Deze overflow aan patiënten binnen WZC en ziekenhuizen dient vermeden te 
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worden. Bijkomende ‘lockdowns’ in WZC, met verdere psychosociale consequenties voor 

de bewoners, hun mantelzorgers en verzorgers zijn te vermijden.  

9. Met de herfst in aankomst worden er meer infecties, ernstige ziekte en hospitalisaties 

gerelateerd aan COVID-19 verwacht. Bovendien zullen met de versoepelde maatregelen 

de andere wintervirussen (RSV, Influenza, Parainfluenza) zich terug meer manifesteren 

en eveneens hospitalisaties veroorzaken.  

10. De vaccinatie tegen griep wordt opgestart in de loop van de maand oktober en het is zeker 

haalbaar om tegelijkertijd een extra/additionele dosis van het mRNA vaccin tegen COVID-

19 te voorzien voor de groep 65 plussers. Er zijn data van de COMFLUCOV studie 

(Verenigd Koninkrijk) beschikbaar, die aantonen dat het gelijktijdig toedienen van een 

griepvaccin en COVID-19 vaccin mogelijk is. Ook CDC laat deze simultane toediening van 

beide vaccins toe. 

11. Er zijn toenemend wetenschappelijke data beschikbaar van doorbraakinfecties met 

ernstige ziekte bij 65 plussers. Goldberg et al. tonen duidelijk aan dat er meer ernstige 

COVID-19 ziekte is bij gevaccineerde 60 plussers. Eveneens beschrijven ze een link in de 

tijd: hoe langer geleden de basisvaccinatie is hoe meer risico op ernstige ziekte (Goldberg 

et al., 2021). Een pre-print met analyse van vaccindoeltreffendheid over de maanden na 

basisvaccinatie in verschillende leeftijdsgroepen in het Verenigd Koninkrijk (VK) toont 

eenzelfde afnemende trend met de leeftijd en met de maanden follow-up (Andrews et al., 

2021). 

12. Een ‘rapid review’ vanuit Canada over het effect van COVID-19 vaccinatie in WZC 

evalueerde een 11 tal studies vanuit zes landen in meer dan 750.000 residenten. 

Vaccineffect voor symptomatische ziekte was heterogeen in 2 specifieke studies (tussen 

65.6 en 86.5%). Vaccineffect voor hospitalisatie (tussen 75% en 95%) in 4 specifieke 

studies en voor mortaliteit (tussen 89% en 97%) in 5 specifieke studies. Er zijn echter een 

aantal limitaties aan deze review gezien de heterogeniciteit tussen de studies (Montroy et 

al., 2021).  

13. Studies die een additionele dosis van het COVID-19 vaccin evalueren zijn momenteel 

schaars. Een recente studie evalueert een extra dosis met Comirnaty® vijf maanden na 

basisvaccinatie in meer dan 1 miljoen 60 plussers. In deze analyse werden de 2 dosis-

groep vergeleken met de 3 dosis groep (7:1). Het risico op ernstige ziekte wordt volgens 

deze studie verminderd met een ratio van 19.5 (12.9-29.5) door een additionele dosis te 

geven. We merken methodologische issues op in deze publicatie, alsook een relatief korte 

follow-up tijd. 

Een andere kleine studie suggereert dat een additionele dosis 7 tot 9 maanden na de 

basisvaccinatie de specifieke neutraliserende antistoffen fors doet stijgen ook in de 

leeftijdsgroep van 65 tot 85 jarigen. Ook is er een sterke verhoging van aanwezige 

neutraliserende antistoffen na een extra/additionele dosis tegenover andere varianten 

(beta en delta) (Falsey et al., 2021). 

14. Meer internationale data zullen gepubliceerd worden in de volgende maanden: zo zal de 

COMBOOST studie vanuit het VK tegen begin oktober beschikbaar zijn. 

De lopende Belgische PICOVAC studie met een aangepast protocol met een 
extra/additionele dosis bij residenten van een WZC zal slechts resultaten geven tegen 
begin 2022.  
Doch het risico van afwachten tot bijkomende gegevens bekend zijn, wordt door de 
experten groter geacht dan het risico om af te wachten en te laat te komen met een 
extra/additionele dosis van het vaccin tegen COVID-19. 

15. Het risico op lokale of systemische nevenwerkingen op een derde dosis (homoloog of 

heteroloog) is gering in deze populatie (unpublished Israelische data bij meer dan 1 

miljoen personen, ook bevestigd door de FDA na goedkeuring van de extra/additionele 

dosis van het vaccin tegen COVID-19 voor 65 plussers). 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 6 − 

16. Andere landen (VS, Duitsland, Frankrijk, Israël, VK,…) hebben een additionele dosis 

geïmplementeerd voor hun ‘frail population’. Het beleid in het VK werd gestaafd door de 

resultaten van COMBOOST study (nog niet gepubliceerd). Deze landen bevelen een 

extra/additionele dosis aan vanaf de leeftijd van 65 jaar, het VK vanaf de leeftijd van 50 

jaar en in Israël vanaf 12 jaar. 

17. De FDA heeft op 22 september 2021 unaniem Comirnaty aanbevolen als extra/additionele 

dosis voor mensen van 65 en ouder, en voor mensen met een verhoogd risico op ernstig 

verloop van een COVID-19 infectie. De gegevens die de vaccinfabrikant heeft ingediend, 

de informatie die is gepresenteerd tijdens de VRBPAC-bijeenkomst en de discussie van 

het FDA comité werden allemaal in rekening genomen en er werd geconcludeerd dat: een 

extra/additionele dosis van het COVID-19-vaccin van Pfizer-BioNTech effectief kan zijn in 

het voorkomen van COVID-19. De bekende en potentiële voordelen van een extra dosis 

wegen zwaarder door dan de bekende en potentiële risico's in de verschillende populaties 

(waarvoor de FDA toestemming geeft voor gebruik). De extra dosis van het COVID-19 

vaccin mag ten minste zes maanden na voltooiing van de basisvaccinatie aan deze 

personen worden toegediend en mag zeker op elk moment later dan zes maanden worden 

gegeven.  

18. Er is eveneens ethisch en wetenschappelijk de aanbeveling om eerst de hele wereld te 

vaccineren tegen COVID-19, met een basisvaccinatie. Het verwachte voordeel van het 

toedienen van een bijkomende dosis aan ouderen en risicopopulaties in België, moet 

worden afgewogen tegen de ethische en morele plicht om te komen tot een eerlijke 

verdeling van vaccins over alle landen. Een hogere basisvaccinatiegraad in alle landen 

zou bovendien het risico kunnen verminderen dat er nieuwe varianten ontstaan die dan 

voor België opnieuw een potentiële bedreiging vormen (WHO, 2021). 

 

 

 

 

 

Op basis van bovenstaande wetenschappelijke argumenten en inzichten, beveelt de 

HGR een additionele dosis met een mRNA vaccin tegen COVID-19 aan voor:  

a. Bewoners van woonzorgcentra en serviceflats, in residentiële voorzieningen 
voor mensen met een handicap en gerontopsychiatrische voorzieningen. 
 

b. Steeds op basis van wetenschappelijke argumenten en inzichten concludeert 
de HGR dat er duidelijk bewijs is om een additionele dosis COVID-19 mRNA-
vaccin aan te bevelen bij mensen ouder dan 65 jaar. Dit rechtvaardigt de 
planning van een vaccinatieprogramma voor een additionele dosis bij deze 
groep, de oudste eerst. De HGR verzoekt de Task Force Vaccinatie om de 
operationaliteit hiervan te evalueren en nader uit te werken. 
 

 
Tenslotte, zijn andere categorieën ook onder evaluatie, zoals mensen van 18-64 jaar met een 
hoog risico op ernstige COVID-19; en mensen van 18-64 jaar die door frequente institutionele 
of beroepsmatige blootstelling aan SARS-CoV-2 een hoog risico lopen op ernstige 
complicaties van COVID-19.  
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

 
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde 
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen 
van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Patrick SOENTJENS en het 
wetenschappelijk secretariaat door Veerle MERTENS. 
 
DOGNE Jean-Michel Farmacovigilantie UNamur, EMA 
FLAMAING Johan Geriatrie  UZLeuven 
LAURENT Michaël Geriatrie Imelda Ziekenhuis 
SCHOEVAERDTS Didier Geriatrie UCLouvain 
VAN DAMME Pierre Epidemiologie, Vaccinologie UAntwerpen 

 
Een eerste versie van de conclusies werd besproken en goedgekeurd tijdens de zitting van 
de permanente werkgroep Vaccinatie (NITAG) van 16 september 2021. Het finale advies werd 
goedgekeurd per mail op 24 september 2021. Het voorzitterschap van de permanente 
werkgroep werd waargenomen door Yves VAN LAETHEM en het wetenschappelijk 
secretariaat door Veerle MERTENS. 
 

   

CALLENS Steven Infectiologie, Interne geneeskunde UZ Gent 

CARRILLO 
SANTISTEVE Paloma 

Preventieve geneeskunde en 
volksgezondheid, vaccinologie 

ONE 

CHATZIS Olga Kindergeneeskunde, vaccinologie UCL 

DAELEMANS SIEL Infectiologie, vaccinologie, reiskliniek UZ Brussel 

DE SCHEERDER Marie-
Angélique 

Interne geneeskunde, infectiologie, 
Reisgeneeskunde, HIV 

UZ Gent 

DESMET Stefanie Microbiologie UZ Leuven 

DOGNE Jean- Michel Farmacovigilantie UNamur, EMA 

FLAMAING Johan Geriatrie KU Leuven 

FRERE Julie Kindergeneeskunde, infectiologie CHU Liège 

HULSTAERT Frank Vaccinologie KCE 

LAURENT Michaël Geriatrie Imelda ziekenhuis 

LEROUX-ROELS Isabel Vaccinologie, infectiepreventie, 
microbiologie 

UZ Gent 

MALFROOT Anne Kindergeneeskunde, infectiologie UZ Brussel 

MANIEWSKI Ula Infectiologie, tropische infectieziekten, 
vaccinologie 

ITG 

PELEMAN Renaat Infectiologie, vaccinologie UZ Gent 

ROBERFROID 
Dominique 

Epidemiologie KCE, UNamur 

SCHELSTRAETE Petra Pediatrie, pneumologie, vaccinologie UGent 

http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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SOENTJENS Patrick Interne geneeskunde, tropische 
infectieziekten, vaccinologie 

ITG - Defensie 

SPODEN Julie Algemene geneeskunde SSMG 

SWENNEN Béatrice Epidemiologie, vaccinologie ULB 

TILMANNE Anne Kindergeneeskunde, infectiologie HUDERF 

TUERLINCKX David Kindergeneeskunde, vaccinologie CHU UCL Namur 

VAN DAMME Pierre Epidemiologie, vaccinologie UAntwerpen  

VAN LAETHEM Yves Infectiologie, vaccinologie, 
reisgeneeskunde, HIV 

CHU Saint-Pierre, ULB 

VEKEMAN Veerle Adviserend arts Kind en Gezin 

VERHAEGEN Jan Microbiologie, bacteriologie UZ Leuven 

WAETERLOOS Kwaliteit van vaccins en 
bloedproducten 

Sciensano 

WYNDHAM-THOMAS 
Chloé 

Infectiologie Sciensano 

 
 
De volgende experten werden gehoord maar waren niet betrokken bij de goedkeuring van het 
advies. 
 

BLOT Koen Internist, epidemiologie Sciensano 

DAEMS Joël Directoraat geneesmiddelen RIZIV-INAMI 

MALI Stéphanie Farmacologie, klinisch onderzoek FAGG 

THEETEN Heidi Vaccinologie VAZG, UAntwerpen 

TOP Geert Manager vaccinatieprogramma VAZG 

VANDEN DRIESSCHE 
Koen 

Kinderinfectieziekten, immunologie, 
pneumologie 

UZA 

WUILLAUME Françoise Vaccinovigilantie  FAGG 
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