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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9671
Vaccinatie tegen COVID-19 voor personeel uit de gezondheidssector:
Noodzaak voor verdere omkadering tot verplichting?
In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers,
the Superior Health Council of Belgium provides recommendations on mandatory
vaccination against COVID-19 for the healthcare sector.
Versie gevalideerd op het College van 03/11/20211

I

INLEIDING EN VRAAGSTELLING

De COVID-19-epidemie stelt onze samenleving in het algemeen, en ons
gezondheidszorgsysteem in het bijzonder, voor grote uitdagingen. Een van de specifieke
uitdagingen ter zake is de vaccinatiegraad van de doelgroep van het zorgpersoneel, in de
brede betekenis van het woord.
Op 18 augustus 2021 heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een adviesaanvraag ontvangen
van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke betreffende de
noodzaak voor een verdere omkadering tot verplichting van vaccinatie tegen COVID-19 voor
het zorgpersoneel (personeel dat rechtstreekse contacten heeft of ruimer).

II

CONCLUSIE

Gelet op wetenschappelijke argumenten en de analyse van ethische kwesties door het
Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, is de HGR van mening dat de verplichte
vaccinatie van gezondheidspersoneel (in de brede betekenis) een wetenschappelijk en
ethisch aanvaardbare en gefundeerde optie is.
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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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III METHODOLOGIE
Deze adviesaanvraag werd tijdens de NITAG-vergadering van 16 september 2021 besproken.
Tijdens deze zitting werd het Comité voor Bio-ethiek gehoord.
De experten van de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een
ad-hocverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op
belangenconflicten beoordeeld.
Na goedkeuring van de conclusies door de permanente werkgroep Vaccinatie (NITAG) tijdens
de zitting van 16 september 2021 werd het advies tenslotte gevalideerd door het College.
Lijst van afkortingen
HGR
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COVID-19
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IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE
In december 2020 heeft het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek een advies
‘betreffende de ethische maatstaven voor de uitrol van de anti-COVID-19- vaccinatie ten
voordele van de Belgische bevolking’ gepubliceerd, waarbij het Comité voor Bio-Ethiek
beschrijft dat in de praktijk het vaccinatiebeleid kan gebaseerd zijn op een variabele gradatie
van verplichting, namelijk:
“- Vaccinatie als vrije keuze van het individu, zonder enige verplichting of incentive
(de staat is neutraal);
- Vrijwillige vaccinatie, maar met stimulerende maatregelen in naam van de
volksgezondheid (gratis vaccinatie, vaccinatie als voorwaarde voor toegang tot
bepaalde plaatsen of soorten activiteiten, etc...);
- Verplichte vaccinatie voor welbepaalde categorieën van de bevolking (professionals
uit de gezondheidssector, laboratoriumpersoneel, enz.) ;
- Verplichte vaccinatie voor iedereen: vaccinatie gewoonweg verplichten (zoals voor
de poliovaccinatie).”
Verder stelt het Comité voor Bio-Ethiek dat:

“Gezien het gevaar dat COVID-19 vormt voor bepaalde bevolkingsgroepen en het feit dat er
des te meer mensen gevaar lopen omdat het virus actief in de bevolking circuleert, lijkt het
daarom ethisch aanvaardbaar om vaccinatie tegen COVID-19 (in de toekomst) verplicht te
stellen […].”
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Bijkomend is de Hoge Gezondheidsraad van mening dat er op dit moment ook
wetenschappelijke argumenten zijn om vaccinatie tegen COVID-19 (in de toekomst) voor
zorgpersoneel verplicht te maken, namelijk:
1. De bestaande vaccins zijn zeer doeltreffendheid tegen COVID-19. Vaccinatie van
zorgpersoneel kan bijdragen om de gezondheidssector werkend te houden tijdens een
eventuele nieuwe golf.
2. Verminderde transmissie van SARS-CoV-2 tussen zorgverlener en patiënt na
vaccinatie. Dit is zeker het geval bij de Britse variant en wordt verder onderzocht voor
de Delta variant.
Gelet op bovenstaande wetenschappelijke argumenten en de analyse van ethische
kwesties door het Comité voor Bio-ethiek, is de HGR van mening dat de verplichte
vaccinatie van gezondheidspersoneel (in de brede betekenis) een wetenschappelijk en
ethisch aanvaardbare en gefundeerde optie is.
De HGR is echter van mening dat verplichting van vaccinatie niet onder zijn bevoegdheid valt
en wenst zich, zoals het Comité voor Bio-ethiek, niet uit te spreken over eventuele sancties
bij niet-vaccineren.
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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 permanente werkgroep Vaccinatie (NITAG) heeft de conclusies goedgekeurd tijdens de
zitting van 16 september 2021. Het voorzitterschap van de permanente werkgroep werd
waargenomen door Yves VAN LAETHEM en het wetenschappelijk secretariaat door Veerle
MERTENS.
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