Hoge
Gezondheidsraad

Vaccinatie tegen COVID-19
van kinderen van 5-11 jaar in België

december 2021
HGR nR. 9680

COPYRIGHT
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van
de Voedselketen en Leefmilieu
Hoge Gezondheidsraad
Victor Hortaplein 40 bus 10
B-1060 Brussel
Tel: 02/524 97 97
E-mail: info.hgr-css@health.belgium.be
Auteursrechten voorbehouden.
U kunt als volgt verwijzen naar deze publicatie:
Hoge Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen COVID-19 van
kinderen van 5-11 jaar in België. Brussel: HGR; 2021. Advies nr.
9680.
De integrale versie van dit advies kan gedownload worden van
de website: www.hgr-css.be
Deze publicatie mag niet worden verkocht.

ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9680
Vaccinatie tegen COVID-19 van kinderen van 5-11 jaar in België
In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers,
the Belgian Superior Health Council provides recommendations of COVID-19 vaccination for
children aged 5-11 years.
This report aims at providing to the Belgian Immunization Strategy and Operationalization
Taskforce and general practitioners with specific recommendations on strategic COVID-19
vaccination in Belgium.
Deze dringende versie werd goedgekeurd door de leden van de ad-hocwerkgroep – NITAG
en het Bureau op 15 December 2021.1
Deze versie zal worden gevalideerd door het College op 2 februari 2022.

I.

INLEIDING

Op 30 september 2021 ontving de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een adviesverzoek van de
Taskforce 'Operationalisering COVID-19-vaccinatiestrategie' over de noodzaak om kinderen van
5-11 jaar te vaccineren met Comirnaty® (boodschapper-ribonucleïnezuur (mRNA)-vaccin van
BioNTech/Pfizer) vanuit het oogpunt van de volksgezondheid en vanuit individueel oogpunt.
In mei 2021 publiceerde de HGR de aanbevelingen inzake vaccinatie tegen Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) voor kinderen vanaf 12 jaar (HGR 9655,
2021).
Hoewel de primaire vaccinatiegraad (1 dosis J&J of 2 doses AstraZeneca, Pfizer of Moderna) tegen
Coronavirusziekte 2019 (COVID-19) in België 76% is (3 dec 2021), is deze niet homogeen verdeeld
binnen de bevolking over leeftijdsgroepen en gewesten.
Niet-gevaccineerde kinderen lopen momenteel nog steeds een hoog risico op besmetting met het
SARS-CoV-2-virus en kunnen bijdragen tot de verspreiding in scholen en huishoudens en onder
kwetsbare groepen.
Op 25 november 2021 keurde het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) het gebruik van
het eerste vaccin voor deze leeftijdsgroep goed: Comirnaty® (mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer).
Volgens het EMA wegen de voordelen van Comirnaty® bij kinderen van 5 tot 11 jaar op tegen de
risico's, met name bij kinderen met aandoeningen die het risico op ernstige COVID-19 verhogen.

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 dit moment kan de HGR de argumenten en de beschikbare feiten als volgt samenvatten:
-

-

-

-

-

-

-

Comirnaty® is veilig en doeltreffend tegen symptomatische COVID-19 bij kinderen van 5
tot 11 jaar, zoals is aangetoond in een fase 3-studie.
Gezonde kinderen tussen 5 en 11 jaar lopen weinig risico om ernstige COVID-19 te
ontwikkelen, met ziekenhuisopname of overlijden tot gevolg. In zeldzame gevallen kan een
SARS-CoV-2-infectie echter leiden tot multisysteem inflammatoir syndroom bij kinderen
(MIS-C) en soms tot een ziekenhuisopname op de intensieve zorgeenheid (ICU).
Kinderen met comorbiditeiten hebben een 12 maal hogere kans op ziekenhuisopname en
een 19 maal hogere kans op ICU-opname.
De meest voorkomende bijwerkingen na vaccinatie bij kinderen van 5-11 jaar zijn
vergelijkbaar met die bij mensen van 12 jaar en ouder. Deze omvatten pijn op de
injectieplaats, vermoeidheid, hoofdpijn, roodheid en zwelling op de injectieplaats, spierpijn
en rillingen. Deze effecten zijn meestal mild of matig en verbeteren binnen een paar dagen
na vaccinatie.
Studies over zeldzame secundaire effecten na vaccinatie bij grote populaties zijn schaars.
Gegevens uit landen waar met massavaccinatie is begonnen (zoals de VS en Israël)
worden voortdurend geëvalueerd. Tot op heden (08/12/2021) zijn er meer dan 4 miljoen
doses toegediend.
Hoewel het directe effect van het vaccineren van gezonde kinderen op de gezondheid
wellicht beperkt zal zijn, zou een vermindering van het aantal infecties en van de overdracht
in de samenleving ten goede komen aan de kinderen, aangezien daardoor de sluiting van
scholen en perioden van quarantaine kunnen worden voorkomen.
Besmette kinderen kunnen bijdragen tot de verspreiding op scholen, in huishoudens en
onder kwetsbare groepen, daarom zou de samenleving baat kunnen hebben bij vaccinatie
tegen COVID-19 in deze leeftijdsgroep.
Uit recente modelgegevens van het Simulation Models for Infectious Diseases
(SIMID)-consortium blijkt dat een verbetering van de vaccinatiegraad tot ten minste 90% in
elk leeftijdscohort voor 18-plussers een vergelijkbaar potentieel heeft voor ziekenhuis- en
IC-opname als de invoering van wijdverbreide vaccinatie van kinderen van 5 tot 11 jaar
(80% dekking), maar aangepast sociaal contactgedrag en/of nieuwe virusvarianten en
aangepaste vaccins zouden deze bevinding aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Er is een
combinatie van maatregelen nodig.
Er blijven belangrijke leemten in onze kennis en onzekerheden bestaan, zoals de
veiligheidsgegevens (bv. myocarditis, pericarditis) in een grotere groep kinderen van 5-11
jaar, die momenteel schaars zijn; bescherming van vaccinatie tegen MIS-C; het effect van
natuurlijke infectie; vaccinatie en afnemende doeltreffendheid van het vaccin en de opkomst
van nieuwe zorgwekkende varianten, zoals de Omikronvariant, op het effect van vaccinatie.

Om de COVID-19-pandemie onder controle te krijgen, is een combinatie van acties en maatregelen
nodig. De huidige COVID-19-vaccins zijn zeer effectief. Geen enkel vaccin beschermt echter 100%.
Daarom wijst de HGR, naast vaccinatie, met klem op het belang van niet-farmaceutische
interventies (NPI's), zoals het handhaven van handhygiëne, fysieke afstand, barrièremaatregelen
en ventilatie, ook in openbare ruimten met alleen gevaccineerde mensen.
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Op basis van de hierboven vermelde argumenten en feiten en de huidige grote circulatie
van het SARS-CoV-2-virus beveelt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) het volgende aan:
1. Versterking van de primaire vaccinatie voor de algemene volwassen bevolking, dit
blijft een prioriteit in de strijd tegen ernstige COVID-19 en moet sterk gepromoot
blijven worden;
2. Snelle toediening van een boosterdosis voor de bovengenoemde groepen;
3. Vaccinatie tegen COVID-19 van kinderen van 5-11 jaar met comorbiditeiten (prioriteit
1-2-3, HGR 9618, HGR 9641) of die in nauw contact zijn met mensen die risico lopen;
4. Vaccinatie tegen COVID-19 moet worden aangeboden aan kinderen zonder
comorbiditeiten in de leeftijd van 5-11 jaar en moet gebaseerd zijn op individuele en
vrijwillige basis van het kind en zijn ouders of wettelijke voogd.
Vaccinatieschema voor kinderen van 5-11 jaar:
Vaccinatie tegen COVID-19 van kinderen van 5-11 jaar
Primaire vaccinatie

Type primair vaccin

Primair vaccinatieschema

Comirnaty® (10 µg)
(BioNTech/Pfizer)

mRNA

2 doses Comirnaty®
3 weken uit elkaar

De dosis Comirnaty® voor de leeftijdsgroep van 5-11 jaar zal lager zijn dan die voor
personen van 12 jaar en ouder (10 µg tegenover 30 µg).
Belangrijke opmerkingen:
1. Er moet duidelijke en aangepaste informatie over de verwachte persoonlijke en
maatschappelijke voordelen van het vaccineren van jonge kinderen aan het kind en zijn
ouders of wettelijke voogd worden aangeboden alvorens het vaccin te aanvaarden.
2. De toegang van kinderen van 5-11 jaar tot het openbare leven mag niet worden beperkt op
grond van hun vaccinatiestatus (bv. geen uitbreiding van het Covid Safe Ticket (CST) tot
deze leeftijdsgroep), zoals eerder door de HGR werd aanbevolen voor kinderen van 12-15
jaar (HGR 9655).
3. Vaccinatie mag tegelijkertijd of met willekeurige tussenpozen worden uitgevoerd, maar het
is belangrijk te benadrukken dat bij het vaccineren van kinderen altijd prioriteit wordt
gegeven aan vaccins uit het basisvaccinatieschema (HGR 9675).
4. De HGR beveelt vaccinatie tegen COVID-19 aan, ongeacht de voorgeschiedenis van
COVID-19-infectie, en ten minste 14 dagen na herstel van symptomatische COVID-19, of
ten minste 14 dagen na een positieve Polymerase Chain Reaction (PCR)-test voor
asymptomatische COVID-19 (HGR 9634).
Deze aanbeveling is gebaseerd op de huidige kennis en zal worden aangepast op basis van
nieuwe informatie van nieuwe varianten (zoals Omikron) en informatie uit grootschalige
vaccinatiegegevens.
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III. METHODOLOGIE
Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van het domein Vaccinatie de nodige
expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad-hocwerkgroep opgericht met deskundigen in de
volgende disciplines: pediatrie, infectiologie, epidemiologie, vaccinologie, biostatistiek en
algemene geneeskunde.
Er werden twee ad-hocvergaderingen georganiseerd, op 19 november 2021 en op 3 december
2021. Tijdens de laatste vergadering werd het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
gehoord. De experten van de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een adhocverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op
belangenconflicten beoordeeld.
Het advies berust op een overzicht van preprint studies en de 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.
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep en door de permanente werkgroep Vaccinatie
(NITAG) wordt het advies tenslotte gevalideerd door het College.
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V. UITWERKING EN ARGUMENTATIE
Lijst van gebruikte afkortingen
ASNM

BVK-SBP
CDC
COVAX
COVID-19
CST
CT
CI
ECDC
EMA
EU/EER
FDA
HAS
HGR
ICU
IDSA
IgG
IMC
IR/IRR
ISAA
IV
LARS
MIS-C
mRNA
NACI
NICU
NIH
NITAG
NPI
PCR
PICU
PIMS-TS
Rt

Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de santé (nationaal
agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten) Frankrijk
Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde
Centers for Disease Control and Prevention (centra voor ziektebestrijding en preventie) - Verenigde Staten
COVID-19 Vaccines Global Access
Coronavirusziekte 2019
Covid Safe Ticket (België)
Computertomografie
Confidence Interval (Betrouwbaarheidsinterval)
European Centre for Disease Prevention and Control (Europees Centrum voor
ziektepreventie en -bestrijding)
European Medicines Agency (Europees Geneesmiddelenagentschap)
Europese Unie/Europese Economische Ruimte
Food and Drug Administration (voedings- en geneesmiddelenagentschap) Verenigde Staten
Haute Autorité de santé (hoge autoriteit voor gezondheid) - Frankrijk)
Hoge Gezondheidsraad - België
Intensive care unit (intensieve zorgeenheid)
Infectious Diseases Society of America (infectieziektenvereniging van Amerika)
Immunoglobuline G (antilichaam)
Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - België
Incidence Rate/Incidence Rate Ratio (incidentiecijfer/incidentiecijferratio) (in
epidemiologie)
Integrated Situational Awareness and Analysis (vermogen inzake geïntegreerde
situatiekennis en -analyse) - EU
intraveneus (injectie)
Leerlingen Activiteiten en Registratie Systeem - België
Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (multisysteem inflammatoir
syndroom bij kinderen)
messenger Ribonucleic Acid (boodschapper-ribonucleïnezuur)
National Advisory Committee on Immunization (nationale adviescommissie voor
immunisatie) - Canada
Neonatal Intensive Care Unit (neonatale intensieve zorgeenheid)
National Institute of Health (nationaal gezondheidsinstituut) - Verenigd Koninkrijk
National Immunization Technical Advisory Group (nationale adviescommissie
inzake immunisatie)
Non-Pharmaceutical Interventions (niet-farmaceutische interventies)
Polymerase Chain Reaction (polymerasekettingreactie)
Pediactric Intensive Care Unit (pediatrische intensieve zorgeenheid)
pediatrisch inflammatoir multisysteem syndroom, tijdelijk geassocieerd met
SARS-CoV-2
effectief reproductiegetal
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SARS-CoV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (ernstig acuut
ademhalingssyndroom coronavirus 2)
SIMID
Simulation Models for Infectious Diseases (simulatiemodellen voor infectieziekten)
STIKO
Ständige Impfkommission (permanente vaccinatiecommissie) - Duitsland
VE-D
Vaccine Effectiveness against Death (vaccinefficiëntie tegen overlijden)
VoC
Variant of Concern (zorgwekkende variant)
VRBPAC
Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (raadgevend comité
voor vaccins en verwante biologische producten) (binnen FDA)
VK
Verenigd Koninkrijk (van Groot-Brittannië en Noord-Ierland)
UNICEF
United Nations International Childrens Fund (internationaal kinderfonds van de
Verenigde Naties
VS
Verenigde Staten van Amerika
WHO
World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie)
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1

COVID-19 bij kinderen van 5-11 jaar

1.1 SARS-CoV-2 bij kinderen van 5-11 jaar: Belgische gegevens
1.1.1

Ernstige ziekte bij kinderen (Sciensano)

In België wordt gedetailleerde informatie over ziekenhuisopname verzameld via de klinische
ziekenhuissurveillance van Sciensano. De dekking van dit onderzoek wordt geschat op ongeveer
65% van alle ziekenhuisopnames. We kunnen geen schatting maken van de dekking specifiek voor
de pediatrische populatie. Bovendien is het niet altijd duidelijk of patiënten worden opgenomen
vanwege COVID-19 of met COVID-19 (incidentele vondst bij screening bij opname om andere
redenen). Belangrijk om op te merken is dat de dekking voor MIS-C lager zal zijn dan voor acute
gevallen van COVID-19. Dit is te wijten aan het feit dat de klinische ziekenhuissurveillance gericht
is op het vastleggen van acute gevallen van COVID-19 met een positieve COVID-19 moleculaire
test of typische beeldvorming op CT Thorax. MIS-C manifesteert zich daarentegen met vertraging
en de SARS-CoV-2 PCR-tests leveren vaak een negatief resultaat op.
In het algemeen is de last van ernstige ziekte bij jongere kinderen beperkt en maakt deze
leeftijdsgroep slechts een zeer klein deel uit van alle ziekenhuisopnames voor COVID-19,
zoals blijkt uit figuur 1.
Figuur 1: Aantal ziekenhuisopnames als gevolg van acute COVID-19 per leeftijdsgroep
(gecorrigeerd voor een dekkingsgraad van 65%) voor België sinds het begin van de
pandemie. Bron: Klinische ziekenhuissurveillance

Niettemin hebben landen als de VS een toename van het aantal ziekenhuisopnames bij kinderen
gemeld nadat de Deltavariant dominant was geworden en in de context van stijgende
gevalaantallen in de samenleving als geheel. Dit verschijnsel is in België niet waargenomen.
Sinds het begin van de pandemie zijn 135 kinderen tussen 5 en 11 jaar in het ziekenhuis
opgenomen wegens symptomen van COVID-19. Nog eens 192 kinderen in deze leeftijdsgroep
werden om andere redenen in het ziekenhuis opgenomen en kregen bij de screening een positief
SARS-CoV-2-resultaat. Aangezien ziekenhuisopname voor deze kinderen geen gevolg is van
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ernstige ziekte wegens COVID-19 maar los daarvan staat, sluiten wij hen uit van verdere analyse.
Nog eens 98 kinderen werden in het ziekenhuis opgenomen met een positieve COVID-19-test,
maar zonder verdere informatie over de reden van opname of de reden van de test.
Voor kinderen van 5-11 jaar die in het ziekenhuis werden opgenomen vanwege COVIDsymptomen of om onbekende redenen, was de mediane verblijfsduur 3 dagen
(interkwartielbereik 2-5). Vijftien procent van deze kinderen had intensieve zorg nodig. De helft
van de kinderen op de ICU had MIS-C. Ook had de helft van de kinderen die op de ICU werden
opgenomen onderliggende comorbiditeiten.
Gelukkig liep het voor al deze kinderen goed af. Sterfte als gevolg van COVID-19 bij kinderen
is zeer zeldzaam. In totaal zijn er sinds het begin van de pandemie <5 sterfgevallen bij kinderen en
adolescenten <18 jaar waargenomen, en nul in de leeftijdsgroep 5-11 jaar.
1.1.2

Infectie bij kinderen (Sciensano)

Voor de epidemiologie bij kinderen beschikken wij over twee belangrijke gegevensbronnen:
gegevens over de seroprevalentie en gegevens over het aantal door een laboratorium bevestigde
gevallen.
De seroprevalentiestudie test herhaaldelijk op antilichamen in speekselmonsters van een
representatieve steekproef van kinderen en schoolpersoneel. Het volledige verslag is hier
beschikbaar:
https://www.sciensano.be/sites/default/files/report_seroprev_sars-cov-2_schools_t4_oct2021.pdf.
Meer dan 1 op de 4 schoolkinderen van 7-9 jaar vertoonde op het bemonsteringstijdstip eind
september al serologisch bewijs van een vroegere infectie (d.w.z. een weerspiegeling van infecties
tot ± half september). Gezien de recente stijging van het aantal gevallen in deze leeftijdsgroep (zie
verder) wordt verwacht dat dit nog verder zal toenemen.

De tweede bron van informatie is het aantal door een laboratorium bevestigde besmettingen.
Trends in de tijd zijn niet altijd gemakkelijk te interpreteren, aangezien de teststrategie talrijke
veranderingen heeft ondergaan. Zo worden sinds begin november minder tests afgenomen voor
hoogrisicocontacten binnen het onderwijsstelsel. Waar vroeger de incidentie bij adolescenten
hoger was dan bij kinderen op de lagere school, is dit sinds het einde van de zomer echter
veranderd. We zien nu zeer hoge incidenties bij kinderen van 7-12 jaar.
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Figuur 2: 14-daagse cumulatieve incidentie bij kinderen, per leeftijdsgroep en regio, 01/0322/11/2021. Bron: Sciensano COVID-19 laboratory surveillance

Dit heeft duidelijk gevolgen voor het onderwijssysteem. In week 46 (15-21/11/2021) meldde >75%
van de scholen in Vlaanderen ten minste één actieve cluster. In tegenstelling tot vorig schooljaar
worden nu vooral gevallen gemeld vanuit de lagere school en de basisschool. Hoewel er
verschillende verklaringen voor deze waarneming kunnen zijn (ander gedrag, andere tracering van
contacten, meer maskers dragen), heeft waarschijnlijk ook de vaccinatie van leerlingen op de
middelbare school hiertoe bijgedragen.
Figuur 3: Aantal gemelde gevallen in scholen in Vlaanderen, per onderwijsniveau, 1/03/2021
- 22/11/2021. Source: schoolsurveillance LARS-systeem ministerie van Onderwijs/Sciensano

1.1.3

Belgische enquête 03-2020 tot 02-2021 (BPS Congres, 03-2021)

Alle Belgische kinderartsen werden uitgenodigd om gegevens te rapporteren over
gehospitaliseerde kinderen (van 0-18 jaar) met een positieve SARS-CoV-2 PCR-test en/of een
MIS-C-diagnose, van 1 maart 2020 tot 28 februari 2021. Elk ziekenhuis vulde een online enquête
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in om geaggregeerde gegevens te verzamelen over intramurale pediatrische en PICU/NICUpatiënten. Drieënveertig ziekenhuizen die 61% van de Belgische pediatrische bedden
vertegenwoordigen, en waaronder 9 van de 10 Belgische PICU-centra, namen deel aan de studie.
In totaal werden 804 gevallen opgenomen die SARS-CoV-2 PCR-positief waren, 504 werden in
het ziekenhuis opgenomen vanwege SARS-CoV-2. Daarvan was 22% tussen 6 en 12 jaar oud.
Van de 134 MIS-C-gevallen was 35% 6-12 jaar oud. In de leeftijdsgroep 5-11 jaar werd geen enkel
sterfgeval gemeld.
1.2
1.2.1

Internationale publicaties en gegevens
Overlijden aan SARS-CoV-2 bij kinderen van 5-11 jaar

Verschillende publicaties bestudeerden SARS-CoV-2-gerelateerd overlijden bij kinderen van 5-11
jaar. Smith et al. toonden aan dat 0,1 (0,0 - 0,3)/100 000 persoonsjaren sterft aan SARS-CoV-2infectie bij kinderen van 5-9 jaar in het VK (Smith et al., 2021).
Gegevens van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) melden 2
sterfgevallen bij kinderen van 5-11 jaar voor de periode waarin de zorgwekkende variant (VOC)
Delta dominant werd en bleef (weken 28 tot 39 van 2021) onder de 65.800 symptomatische
gevallen van 5-11 jaar die in deze periode werden gemeld (ECDC, 2021).
1.2.2

Ziekenhuisopname en ICU omwille van SARS-CoV-2 bij kinderen van 5-11 jaar

Voor de periode waarin de Delta VOC dominant werd en bleef (weken 28 tot 39 van 2021), meldt
het ECDC gegevens van 65 800 symptomatische gevallen in de leeftijdsgroep van 5-11 jaar die
werden gemeld. 399 werden in het ziekenhuis opgenomen (risico: 0,61%; 95% CI: 0,55-0,67%) en
42 werden met ernstige klachten opgenomen (ICU) (risico onder alle gevallen: 0,06% [95% CI:
0,05-0,09%]; risico onder gehospitaliseerde gevallen: 10,5% [95% CI: 7,7-14,0%] - ECDC, 2021).
Volgens meerdere studies houdt 60-70% van de ICU-opnames verband met MIS-C (Belgische
enquête BVK-SBP 03-2021; Tagarro et al., 2021) en wordt een hoger percentage MIS-C
aangetroffen in de leeftijdsgroep 6-12 jaar in vergelijking met andere leeftijdsgroepen.
1.2.3

Multisysteem inflammatoir syndroom bij kinderen (MIS-C)

Het multisysteem inflammatoir syndroom bij kinderen (MIS-C) is een aandoening waarbij
verschillende lichaamsdelen ontstoken kunnen raken, waaronder het hart, de longen, de nieren,
de hersenen, de huid, de ogen of de maag-darmorganen. Het syndroom is zeldzaam en een
toename van de gevallen lijkt zich voor te doen weken na de piek van de COVID-19-epidemie.
De geschatte incidentie bedraagt ongeveer 300 per 1 000 000 SARS-CoV-2-infecties (of ongeveer
1/3000) bij kinderen en adolescenten <21 jaar (VS, CDC), wat vergelijkbaar is met de geschatte
incidentie van 2-5 gevallen per 10 000 met SARS-CoV-2 geïnfecteerde kinderen (Duitsland). De
mediane leeftijd van de gemelde gevallen is 8 jaar. In bijna de helft van de gevallen (44,7%) komt
MIS-C voor bij kinderen van 5-11 jaar.
MIS-C leidt vaak tot ernstige symptomatologie, ziekenhuisopname en opname in een pediatrische
intensive care unit (PICU). Ondanks het vaak ernstige beginverloop van de ziekte leiden
herkenning van de entiteit, een multidisciplinaire aanpak en een snelle behandeling met
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ontstekingsremmers en immuunmodulatoren (IV-immunoglobulinen, corticotherapie of bioagenten
zoals anakinra) meestal tot een snelle opheffing van de symptomen. De prognose is goed met een
gerapporteerd sterftecijfer in grote cohorten van 1-2%. De follow-up op lange termijn wordt nog
onderzocht; reeds beschikbare rapporten met een follow-up van meer dan een jaar na het optreden
van MIS-C laten gunstige resultaten zien wat betreft hartfunctiestoornissen (disfunctie van de
linkerventrikel, coronaire dilatatie en aritmieën), systemische ontstekingen en neurologische
resultaten.
De Amerikaanse Centra voor ziektebestrijding en -preventie (CDC) melden een daling van de
verhouding MIS-C-gevallen op SARS-CoV-2-positieve gevallen in de CDC-gegevens vergeleken
met vorig jaar (CDC-gegevens - COVID Data Tracker Weekly Review | CDC). Er is geen duidelijke
verklaring voor deze cijfers en er zijn voorlopig geen gegevens beschikbaar in België.
1.2.4

Langdurige COVID-19 bij kinderen van 5-11 jaar

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceerde op 6 oktober 2021 een klinische
gevalsdefinitie op basis van de Delphi-methode (A clinical case definition of post COVID-19
condition by a Delphi consensus, 6 oktober 2021 (who.int):
Post COVID-19 aandoeningen doen zich voor bij personen met een voorgeschiedenis van
waarschijnlijke of bevestigde SARS-CoV-2-infectie, gewoonlijk 3 maanden na het begin van
COVID-19 met symptomen en die ten minste 2 maanden aanhouden en niet door een alternatieve
diagnose kunnen worden verklaard. Veel voorkomende symptomen zijn vermoeidheid,
kortademigheid, cognitieve stoornissen maar ook andere en hebben over het algemeen invloed op
het dagelijks functioneren. De symptomen kunnen nieuw zijn na het aanvankelijke herstel van een
acute COVID-19-episode of aanhouden na de aanvankelijke ziekte. Symptomen kunnen ook
fluctueren of in de loop van de tijd terugvallen.
Er werd melding gemaakt van langdurige COVID-19 bij kinderen in cohorten van kinderen. Bij de
meeste kinderen hielden de symptomen niet langer dan 12 weken aan. Van de vijf studies die een
controlegroep omvatten bestaande uit kinderen en adolescenten zonder SARS-CoV-2-infectie,
concludeerden twee dat persistente symptomen niet vaker voorkwamen bij kinderen en
adolescenten met aanwijzingen voor een SARS-CoV-2-infectie (Zimmermann et al., 2021).
De ‘Clock Study’ in het VK van Stephenson et al. is een cohort bij kinderen van 11-17 jaar, zodus
zijn jongere leeftijdsgroepen op dit moment niet opgenomen (Stephenson et al., 2021).
Roessler et al. nam kinderen (N= 31 345 tussen 0-11 jaar) en volwassenen op in een gematchte
cohortstudie. De incidentie van gedocumenteerde gezondheidsproblemen in het COVID-19-cohort
was significant hoger dan die in het controlecohort. Over alle uitkomstdomeinen en
diagnose-/symptoomcomplexen waren de incidentiecijfers in het COVID-19-cohort lager bij
kinderen/adolescenten dan bij volwassenen (zie onderstaande figuur).
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De uitkomsten met de hoogste incidentiecijferratio (IRR) bij kinderen en adolescenten waren
malaise/vermoeidheid/uitputting (IRR = 2,28 [95% CI: 1,71-3,06], IR COVID-19 = 12,58, IR
Control = 5.51), hoesten (IRR = 1,74 [95% CI: 1,48-2,04], IR COVID-19 = 36,56, IR Control =
21,06) en keel-/borstpijn (IRR = 1,72 [95% CI: 1,39-2,12], IR COVID-19 = 20,01, IR Control =
11,66).

Gezonde kinderen tussen 5 en 11 jaar lopen weinig risico om ernstige COVID-19 te ontwikkelen,
met ziekenhuisopname of overlijden tot gevolg.
In zeldzame gevallen kan een SARS-CoV-2-infectie echter leiden tot MIS-C en soms tot een
ziekenhuisopname op de ICU.
Kinderen kunnen na besmetting met SARS-CoV-2 op lange termijn gevolgen ondervinden, maar
de precieze belasting moet nog worden vastgesteld en vergt verder onderzoek.

1.3 COVID-19-vaccin voor kinderen van 5-11 jaar
1.3.1

Comirnaty® (Pfizer/BioNTech): doeltreffendheid en immuunrespons

Op dit moment is er één vaccin beschikbaar voor deze leeftijdsgroep: Comirnaty®.
Een studie van Walter et al. bij kinderen van 5 tot 11 jaar met een mediane follow-up van 2,3
maanden toonde aan dat de immuunrespons op Comirnaty®, toegediend in een lagere dosis (10
µg) in deze leeftijdsgroep vergelijkbaar was met die welke werd waargenomen met de hogere dosis
(30 µg) bij 16- tot 25-jarigen (zoals gemeten aan de hand van het niveau van antilichamen tegen
SARS-CoV-2). De werkzaamheid van Comirnaty® werd berekend bij bijna 2000 kinderen van 5 tot
11 jaar die geen tekenen van eerdere infectie vertoonden. Deze kinderen kregen ofwel het vaccin
ofwel een placebo (een nepinjectie). Van de 1305 kinderen die het vaccin kregen, ontwikkelden er
drie COVID-19, vergeleken met 16 van de 663 kinderen die een placebo kregen. Dit betekent dat
het vaccin in deze studie voor 90,7% doeltreffend was om symptomatische COVID-19 te
voorkomen (95% CI: 67,7%-98,3%).
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Ze maten ook de immuunrespons voor 2 doses van het Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin bij
kinderen van 5-11 jaar zonder bewijs van eerdere SARS-CoV-2-infectie. Een maand na de tweede
dosis was de geometrisch gemiddelde verhouding van neutraliserende titers van SARS-CoV-2 bij
5- tot 11-jarigen ten opzichte van die bij 16- tot 25-jarigen 1,04 (95% CI: 0,93-1,18), een verhouding
die voldeed aan het vooraf gespecificeerde succescriterium voor immunogeniciteit (ondergrens van
tweezijdig 95% CI: >0,67; geometrisch gemiddelde puntschatting van de verhouding: ≥0,8) (Walter
et al., 2021).
Deze publicatie bevat geen gegevens over asymptomatisch dragerschap van SARS-CoV-2.

Comirnaty® is doeltreffend tegen symptomatische COVID-19 bij kinderen van 5 tot 11 jaar en
immunogeen, zoals is aangetoond in een fase 3-studie.

1.3.2

Veiligheid van Comirnaty®-vaccinatie bij kinderen van 5-11 jaar

Het veiligheidsprofiel van het vaccin bij kinderen is volgens Walter et al. vergelijkbaar met dat bij
adolescenten. De meest voorkomende bijwerkingen zijn koorts, pijn op de injectieplaats, ernstige
vermoeidheid, hoofdpijn, rillingen en spierpijn. De studie is echter te klein en niet uitgebreid genoeg
om zeldzame bijwerkingen aan te tonen zoals myocarditis die beschreven werd bij adolescenten
en jongvolwassenen, voornamelijk bij jonge mannen na de tweede dosis mRNA-vaccin (Moderna
> Pfizer) (Walter et al., 2021).
Grootschalige vaccinaties in deze leeftijdsgroep in landen als Israël, Canada en de VS moeten in
de komende weken betrouwbare gegevens opleveren. Tot op heden (dd. 08/12/2021 ) zijn
miljoenen doses toegediend aan kinderen van 5-11 jaar (https://covid.cdc.gov/covid-datatracker/#vaccination-demographics-trends). Er wordt voortdurend gecontroleerd op mogelijke
zeldzame bijwerkingen (bv. myocarditis).
In Israël en de Verenigde Staten is de incidentie van myocarditis bij kinderen van 12 tot 15 jaar die
een mRNA-vaccin kregen, lager dan bij degenen die het vaccin kregen in de leeftijdsgroep van 16
tot 25 jaar.
Omdat de dosis mRNA van Pfizer een derde is van de dosis die aan oudere adolescenten wordt
toegediend, zou myocarditis in de jongere leeftijdsgroep nog zeldzamer kunnen zijn. Maar
aangezien de mediane leeftijd van MIS-C gevallen 8 jaar is, is een nauwgezette opvolging
gerechtvaardigd.
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Comirnaty® is veilig voor kinderen van 5 tot 11 jaar.
De meest voorkomende bijwerkingen bij kinderen van 5 tot 11 jaar zijn vergelijkbaar met die bij
personen van 12 jaar en ouder. Deze omvatten pijn op de injectieplaats, vermoeidheid, hoofdpijn,
roodheid en zwelling op de injectieplaats, spierpijn en rillingen. Deze effecten zijn meestal mild of
matig en verbeteren binnen een paar dagen na vaccinatie.
Er wordt voortdurend gecontroleerd op mogelijke zeldzame bijwerkingen (bv. myocarditis).

1.4 Potentieel effect van het vaccineren van kinderen tussen 5-11 jaar op de overdracht van
SARS-CoV-2
Volgens studies kunnen kinderen SARS-CoV-2 overdragen in een even grote of kleinere
verhouding dan volwassenen en zijn zij vaker asymptomatisch dan volwassenen (Dawood et al.,
2021; Lam-Hine et al., 2021).
De kans dat volwassenen en ouderen de infectie oplopen, neemt echter af gedurende de
vaccinatiecampagne, waardoor het beeld in de loop van de tijd verandert.
De dynamiek van de epidemie met grotendeels niet-gevaccineerde leeftijdsgroepen van kinderen
kan geleidelijk aan belangrijker worden voor de overdracht van SARS-CoV-2 dan met overwegend
gevaccineerde leeftijdsgroepen van volwassenen.
Het ECDC presenteerde een geraamde relatieve vermindering van de 𝑅𝑡 in de bevolking als geheel
voor het EU-gemiddelde en vier hypothetische landensituaties met een verschillende
vaccinatiegraad bij volwassenen en kinderen. Voor het EU-gemiddelde schatten zij dat het
vaccineren van kinderen van 5-11 jaar de 𝑅𝑡 in de bevolking als geheel met 10,9% (95% CI: 2,822,4%) zal doen afnemen (ECDC, 1 dec 2021).
Singanayagam et al., 2021 konden geen effect aantonen van vaccinatie op de overdracht binnen
het huishouden van symptomatische gevaccineerde en niet-gevaccineerde indexgevallen in het
VK. Zij vonden echter een snellere gemiddelde afname van de virale belasting bij volledig
gevaccineerde personen met Deltavariant-infectie (0-95 log10 kopieën per ml per dag) dan bij nietgevaccineerde personen met pre-Alfa- (0-69), Alpha- (0-82), of Delta- (0-79) variant-infecties.
In een studie onder naaste contacten binnen het huishouden van alle plaatselijk gevaccineerde
COVID-19-gevallen in Singapore (753 contacten) was het secundaire aanvalspercentage,
ongeacht de symptomen, onder niet-gevaccineerde Delta-contacten 25,8% (95% bootstrap-CI:
20,6-31,5%) vergeleken met 11,3% (95% BCI: 6,1-17,3%) onder volledig gevaccineerde Deltacontacten. In deze studie had volledige vaccinatie een vaccineffectiviteit van 56,4% (95% BCI:
32,6-75,8%) tegen verwerving, 64,1% (95% BCI: 37,8-85,4%) tegen symptomatische ziekte en
100% tegen ernstige ziekte bij Delta-contacten (Oon TN et al., t 2021).
Vaccinatie is zeer efficiënt, maar niet voldoende om alle overdracht van de Deltavariant te
voorkomen. Door de immuniteit van de bevolking te verhogen via boosters en de vaccinatie van
tieners zal het effect van vaccinatie op de overdracht toenemen. Directe bescherming van
personen die het risico lopen op ernstige gevolgen, via vaccinatie en niet-farmacologische
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interventies, blijft van cruciaal belang om de ziektelast die door de Deltavariant wordt veroorzaakt,
binnen de perken te houden.

1.5 Modelsimulaties van vaccinatie bij kinderen en volwassenen (door het SIMID-consortium)
Het doel van deze paragraaf is de mogelijke effecten van vaccinatie van 5- tot 11-jarigen te
onderzoeken. Hij bevat 'wat als'-scenario's die niet bedoeld zijn als voorspellingen om te vergelijken
met (geactualiseerde) gerapporteerde evoluties van de ziektelast. De huidige gegevens over de
Omikron VOC zijn ontoereikend om deze modelscenario's te onderbouwen. Daarom blijft de Delta
VOC de dominante stam in deze simulaties. We onderzoeken een opleving van COVID-19 in het
eerste kwartaal van 2022 als gevolg van een toegenomen transmissie, zonder de specifieke
oorzaak vast te stellen, maar in de veronderstelling dat vaccins blijven beschermen op de huidige
waargenomen niveaus (d.w.z. impliciet rekening houdend met de nu nog dominante Deltavariant).
Een stochastisch transmissiemodel van het SIMID-consortium toegepast op België (Abrams et al.,
2021), herijkt op 7 december 2021 met behulp van empirische sociale contactgegevens tot eind
november 2021 uit de Comix-studie (Verelst et al., 2021; Coletti et al, 2021) laat zien dat vaccinatie
van kinderen van 5 tot 11 jaar een belangrijke impact kan hebben op COVID-19-golven van
infecties, ziekenhuisopnames en ICU-belasting door de opkomst van dergelijke golven aanzienlijk
te vertragen en de piek ervan af te vlakken (zie aparte technische notitie SIMID consortium, 2021).
Dit wordt aangetoond voor (1) toekomstscenario's, uitgaande van een vijfde golf in het eerste
kwartaal van 2022 (door de in oktober 2021 waargenomen transmissiedynamiek opnieuw toe te
passen en te handhaven, op zowel 100% (hoofdtekst van de technische nota) als 120% (addendum
bij de technische nota, SIMID consortium, 2021, zie onderstaande figuur ), en (2) een contrafeitelijk
scenario voor vaccinatie in het verleden, d.w.z. ervan uitgaande dat we (een groot deel van alle)
kinderen tussen 5 en 11 jaar oud hebben gevaccineerd vóór de vierde golf in België (d.w.z.
vaccinatie vanaf juli 2021).
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Figuur 4 (a) en (b): Vergelijkend effect op een hypothetische toekomstige golf van invoering
van universele kindervaccinatie bij een vaccinatiegraad van 80% OF verhoging van de
vaccinatiegraad tot ten minste 90% op elke volwassen leeftijd

Het extra voordeel van vaccinatie van jonge kinderen is vooral een gevolg van het vermogen om
de overdracht naar en dus tussen oudere leeftijdsgroepen in de gemeenschap te verminderen.
Voor een hypothetische golf in 2022, met gespecificeerd risicogedrag, VOC en vaccinaannames
(zie technische nota SIMID-consortium), heeft het verbeteren van de vaccinatiegraad tot ten minste
90% in elke 18+ leeftijdscohort een vergelijkbaar potentieel als het invoeren van wijdverbreide
vaccinatie van kinderen van 5 tot 11 jaar, hoewel aangepast sociaal contactgedrag en/of nieuwe
virusvarianten en aangepaste vaccins deze bevinding aanzienlijk zouden kunnen beïnvloeden.
Simulaties met een vaccinatiegraad van 95% in de volledige Belgische bevolking ouder dan 18 jaar
zouden ten minste 30% van de ziekenhuisopnames voorkomen (zie figuur 4). Een gecombineerde
strategie, waarbij zowel de universele vaccinatie van kinderen wordt ingevoerd als de
vaccinatiegraad bij volwassenen wordt verhoogd, levert een aanzienlijke meerwaarde op ten
opzichte van een van beide strategieën afzonderlijk (vergelijk figuur 5 met figuur 4). Voorts zal een
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dergelijke gecombineerde strategie waarschijnlijk de onzekerheid verminderen in verband met de
gewijzigde dynamiek van de transmissie die samenhangt met de opkomst van een nieuwe VOC.
Figuur 5 (a) en (b): Vergelijkend effect op een hypothetische toekomstige golf van invoering
van universele kindervaccinatie bij een vaccinatiegraad van 80% EN verhoging van de
vaccinatiegraad tot ten minste 90% op elke volwassen leeftijd

De retrospectieve contrafeitelijke analyse, waarbij kinderen tussen 5 en 11 jaar in juli en augustus
2021 zouden zijn gevaccineerd, laat een beheersbaar constant niveau van ziekenhuisopnames en
ICU-belasting zien van september tot december 2021 (zie figuur 6).
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Figuur 6: Retrospectieve analyse van de vierde golf in België zonder universele vaccinatie
van 5- tot 11-jarigen (feitelijk scenario tot op heden) en met vaccinatie van 5- tot 11-jarigen
ten belope van een dekking van 80% (contrafeitelijk scenario). Boven: ziekenhuisopnames,
onder: ICU-belasting.

Bij de interpretatie van deze resultaten moet rekening worden gehouden met twee belangrijke
tegengestelde beperkingen:
(1) deze simulaties houden expliciet rekening met afnemende immuniteit ten gevolge van
vaccinatie (als functie van de tijd sinds de laatste dosis, inclusief boosterdoses), maar niet met
afnemende immuniteit van personen die eerder met het virus besmet zijn geweest. Dit impliceert
duidelijk dat het potentiële effect van het vaccineren van kinderen in dit opzicht wordt onderschat,
aangezien jonge kinderen niet overal worden gevaccineerd, maar vaak al een infectie hebben
opgelopen (en in dit geval wordt aangenomen dat door infectie geïnduceerde immuniteit niet
afneemt);
(2) indien de Omikron VOC de door vaccinatie geïnduceerde bescherming tegen infectie meer
ontloopt dan die tegen (ernstige) ziekte, kan het potentiële effect van vaccinatie van kinderen in dit
opzicht worden overschat ten opzichte van het effect van vaccinatie van volwassenen. Dit tweede
aspect is momenteel onbekend.
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1.6 Risico's en voordelen van het vaccineren van kinderen van 5 tot 11 jaar
De Food and Drug Administration (FDA) heeft een kwantitatieve batenrisicoanalyse uitgevoerd om
de voorspelde aantallen symptomatische COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames, ICU-opnames
en sterfgevallen te evalueren die zouden worden voorkomen per miljoen volledig gevaccineerde
kinderen van 5 tot 11 jaar gedurende een periode van 6 maanden, vergeleken met de voorspelde
aantallen vaccingeassocieerde extra myocarditisgevallen, ziekenhuisopnames, ICU-opnames en
sterfgevallen per miljoen volledig gevaccineerde kinderen van 5 tot 11 jaar. In het model werd er
voorzichtig van uitgegaan dat het risico op myocarditis/pericarditis in verband met de dosis van
10 µg bij kinderen van 5 tot 11 jaar hetzelfde zou zijn als het geschatte risico in verband met de
dosis van 30 µg bij adolescenten van 12 tot 15 jaar op basis van gegevens van Optum over
zorgclaims. Hoewel de voordelen van vaccinatie sterk afhankelijk waren van de COVID-19incidentie, voorspelde de algemene analyse dat het aantal voorkomen klinisch significante
COVID-19-gerelateerde uitkomsten duidelijk groter zou zijn dan het aantal vaccingeassocieerde
extra myocarditisgevallen over een reeks veronderstellingen voor de COVID-19-incidentie. Bij de
laagst geraamde COVID-19-incidentie (overeenkomend met juni 2021) was het voorspelde aantal
vaccingeassocieerde myocarditisgevallen groter dan het voorspelde aantal COVID-19ziekenhuisopnames dat werd voorkomen voor mannen en voor beide geslachten samen. Echter,
gezien de verschillende klinische implicaties van ziekenhuisopname voor COVID-19 versus
ziekenhuisopname voor vaccingeassocieerde myocarditis, en de voordelen in verband met de
preventie van niet-gehospitaliseerde gevallen van COVID-19 met een aanzienlijke morbiditeit,
kunnen de algemene voordelen van het vaccin nog steeds opwegen tegen de risico's in dit
lage-incidentiescenario. Als het risico op myocarditis/pericarditis in deze leeftijdsgroep lager is
dan de conservatieve aanname die in het model wordt gebruikt, zou de batenrisicoverhouding nog
gunstiger uitvallen (VRBPAC-vergadering 26 oktober 2021).
https://www.fda.gov/media/153447/download
Volgens de FDA zullen 62 PICU-opnames worden vermeden voor 1 miljoen kinderen van 5 tot 11
jaar die volledig zijn gevaccineerd (Peter Marks FDA, CDC-IDSA webinar 6/11/2021). Het
percentage PICU-opnames is echter hoger in de VS (30%; Preston et al., 2021) dan in
Europese landen (8%-18%; Götzinger et al, 2020; Swann et al., 2020; Tagarro et al., 2021;
Belgische enquête BVK-SBP 03-2021).
De mogelijke doelstellingen voor het vaccineren van kinderen van 5 tot 11 jaar zijn
samengevat in het onlangs gepubliceerde ECDC-rapport (ECDC, dec 2021, blz. 14):
a) Bescherming van kinderen tegen de directe gezondheidsrisico's van COVID-19
Het hoofddoel van het vaccineren van kinderen is de bescherming van hun individuele
gezondheid tegen COVID-19. Uit de gepresenteerde gegevens blijkt duidelijk dat niet alle
kinderen in deze leeftijdsgroep hetzelfde risico lopen om ernstige COVID-19 te ontwikkelen
of de gevolgen ervan te ondervinden (bv. post-COVID-19-aandoening). Kinderen met een
hoog medisch risico op ernstige COVID-19 (d.w.z. kinderen met onderliggende
aandoeningen die het risico op ernstige COVID-19 vergroten) zouden in het bijzonder baat
hebben bij vaccinatie en moeten prioriteit krijgen zodra het vaccin in hun leeftijdsgroep is
toegestaan. Andere kinderen, zoals kinderen uit sociaal kwetsbare groepen, zouden ook
vaker aan SARS-CoV-2 kunnen worden blootgesteld en het risico lopen op ernstigere
gezondheidsresultaten.
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b) Bescherming van kinderen tegen de indirecte gevolgen van de COVID-19-pandemie
De vormingsjaren van de vroege kinderjaren zijn van cruciaal belang voor de toekomstige
gezondheid en het welzijn, waarin kinderen een snelle cognitieve, sociale, emotionele en
lichamelijke ontwikkeling doormaken. De beperkingen van de COVID-19-pandemie hebben
een sterk negatief effect gehad op kinderen en hun gezinnen. Er zijn significante negatieve
effecten op de lichamelijke en geestelijke gezondheid en op het algemene welzijn van
kinderen gedocumenteerd. Vaccinatie van kinderen kan hun meer mogelijkheden bieden
om veiliger tijd door te brengen met vrienden en familie, sociale en buitenschoolse
activiteiten te hervatten en veilig te socialiseren.
De negatieve gevolgen van schoolverstoringen zijn tijdens de COVID-19-pandemie
aanzienlijk geweest, waaronder direct verlies van leervermogen, verminderde
onderwijsprestaties en een verhoogd risico op ontkoppeling van de school en schooluitval.
Voor kwetsbare kinderen of kinderen in een risicogroep, met inbegrip van kinderen met
medische kwetsbaarheden of speciale onderwijsbehoeften, zou vaccinatie ertoe kunnen
bijdragen dat zij veilig toegang krijgen tot onderwijs. Bij een voortdurende overdracht in de
gemeenschap zou vaccinatie van kinderen in het algemeen herhaalde onderbrekingen van
het leerproces als gevolg van isolatie- en quarantainepraktijken na blootstelling aan een
bevestigd geval aanzienlijk kunnen voorkomen.
Bovendien zou vaccinatie een versoepeling mogelijk kunnen maken van de
beschermingsmaatregelen en niet-farmaceutische interventies op school, zoals het gebruik
van maskers en fysieke afstand, die in sommige contexten het normale schoolleven kunnen
verstoren.
c) Vermindering van de totale last van COVID-19 bij kinderen
Aangezien de Delta VOC zeer overdraagbaar is, zou er snel een groot aantal infecties
kunnen ontstaan onder niet-gevaccineerde bevolkingsgroepen met frequente sociale
interacties. Ondanks het lage individuele risico van gezonde kinderen van 5 tot 11 jaar om
ernstige COVID-19 te ontwikkelen, zou een zeer groot aantal infecties in deze leeftijdsgroep
toch kunnen leiden tot een groot absoluut aantal ernstige gevallen in een beperkte
tijdsperiode. Niet-farmaceutische maatregelen, zoals fysiek afstand houden of het dragen
van gezichtsmaskers, zijn nuttig om de overdracht van SARS-CoV-2 te beperken. Het kan
echter een uitdaging zijn om deze maatregelen in deze leeftijdsgroep toe te passen,
misschien vooral buiten een gecontroleerde omgeving (bv. school) en gedurende een lange
periode.
Vaccinatie tegen COVID-19 zou dus nuttig kunnen zijn om de totale last van COVID-19 bij
kinderen van 5 tot 11 jaar te verminderen, gezien het gunstige individuele batenrisicoprofiel
en de voldoende en blijvende bescherming tegen de overdracht van SARS-CoV-2,
waardoor minder strenge niet-farmaceutische maatregelen nodig zouden kunnen zijn.
d) Vermindering van de circulatie van SARS-CoV-2 onder de gehele bevolking
De algemene circulatie van SARS-CoV-2 kan matig tot hoog blijven als sommige
leeftijdsgroepen met veel contacten (bv. kinderen) grotendeels ongevaccineerd zijn. In
landen waar de overdracht hoog blijft, zou dit ook belangrijke gevolgen voor de
volksgezondheid kunnen hebben wat betreft de frequentie van ernstige ziektegevallen en
de druk op de gezondheidszorg.
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Volgens de modelanalyse zou het vaccineren van kinderen - vooral in contexten waar de
vaccinatiegraad bij volwassenen al een hoog niveau heeft bereikt - aanzienlijk kunnen
bijdragen tot een vermindering van de algemene viruscirculatie onder de bevolking en een
mogelijke toename van het aantal ernstige gevallen en ziekenhuisopnames. Dit zal sterk
afhangen van de mate waarin de vaccinatie van kinderen de overdracht van SARS-CoV-2
vermindert en van de duur van die bescherming.
Er blijven belangrijke leemten in onze kennis en onzekerheden bestaan, zoals de
veiligheidsgegevens (bv. myocarditis, pericarditis) in een grotere groep kinderen van 5-11 jaar, die
momenteel schaars zijn; bescherming van vaccinatie tegen MIS-C; het effect van natuurlijke
infectie; vaccinatie en afnemende doeltreffendheid van het vaccin en de opkomst van nieuwe
zorgwekkende varianten, zoals de Omikronvariant, op het effect van vaccinatie.
2

Standpunt van het EMA

Op 25 november 2021 heeft het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van
het EMA aanbevolen om een uitbreiding van de indicatie voor het COVID-19-vaccin Comirnaty®
toe te staan voor gebruik bij kinderen van 5 tot 11 jaar: Comirnaty COVID-19 vaccine: EMA
recommends approval for children aged 5 to 11 | European Medicines Agency (europa.eu).
De dosis Comirnaty® voor de leeftijdsgroep van 5 tot 11 jaar zal lager zijn dan die voor personen
van 12 jaar en ouder (10 µg tegenover 30 µg). Net als bij de oudere leeftijdsgroep wordt het
toegediend in de vorm van twee injecties in de spieren van de bovenarm, met een tussenpoos van
drie weken.
Uit een hoofdonderzoek bij kinderen van 5 tot 11 jaar bleek dat de immuunrespons op Comirnaty®,
toegediend in een lagere dosis (10 µg) in deze leeftijdsgroep vergelijkbaar was met die welke werd
waargenomen met de hogere dosis (30 µg) bij 16- tot 25-jarigen (zoals gemeten aan de hand van
het niveau van antilichamen tegen SARS-CoV-2). De werkzaamheid van Comirnaty® werd
berekend bij bijna 2.000 kinderen van 5 tot 11 jaar die geen tekenen van eerdere infectie
vertoonden. Deze kinderen kregen ofwel het vaccin ofwel een placebo (een nepinjectie). Van de
1.305 kinderen die het vaccin kregen, ontwikkelden er drie COVID-19, vergeleken met 16 van de
663 kinderen die een placebo kregen. Dit betekent dat het vaccin in deze studie voor 90,7%
doeltreffend was om symptomatische COVID-19 te voorkomen (hoewel het werkelijke percentage
tussen 67,7% en 98,3% zou kunnen liggen).
De meest voorkomende bijwerkingen bij kinderen van 5 tot 11 jaar zijn vergelijkbaar met die bij
personen van 12 jaar en ouder. Deze omvatten pijn op de injectieplaats, vermoeidheid, hoofdpijn,
roodheid en zwelling op de injectieplaats, spierpijn en rillingen. Deze effecten zijn meestal mild of
matig en verbeteren binnen een paar dagen na vaccinatie.
Het CHMP concludeerde bijgevolg dat de voordelen van Comirnaty® bij kinderen van 5 tot
11 jaar opwegen tegen de risico's, met name bij kinderen met aandoeningen die het risico
op ernstige COVID-19 verhogen.
De veiligheid en werkzaamheid van het vaccin bij zowel kinderen als volwassenen zullen, naarmate
het wordt gebruikt in vaccinatiecampagnes in EU-lidstaten, nauwlettend in de gaten worden
gehouden via het geneesmiddelenbewakingssysteem van de EU en lopende en aanvullende
studies die door het bedrijf en de Europese autoriteiten worden uitgevoerd.
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3

Standpunt van de WHO

Op 24 november 2021 publiceerde de WHO haar tussentijdse verklaring over COVID-19-vaccinatie
voor kinderen en adolescenten: Interim statement on COVID-19 vaccination for children and
adolescents (who.int)
Conclusie:
Landen moeten bij de ontwikkeling van hun COVID-19-immunisatiebeleid en -programma's
rekening houden met de individuele en populatievoordelen van immunisatie van kinderen en
adolescenten in hun specifieke epidemiologische en sociale context. Aangezien kinderen en
adolescenten over het algemeen een milder ziektebeeld hebben dan volwassenen, is het minder
dringend om hen te vaccineren dan ouderen, mensen met chronische gezondheidsproblemen en
gezondheidswerkers, tenzij zij tot een groep behoren met een hoger risico op ernstige COVID-19.
Vaccinatie van kinderen en adolescenten heeft voordelen die verder gaan dan de directe
gezondheidsvoordelen. Vaccinatie die de overdracht van COVID in deze leeftijdsgroep vermindert,
kan de overdracht van kinderen en adolescenten op oudere volwassenen verminderen en kan
helpen de behoefte aan risicobeperkende maatregelen op scholen te verminderen. Het zo min
mogelijk onderbreken van het onderwijs voor kinderen en het behoud van hun algemeen welzijn,
gezondheid en veiligheid zijn belangrijke overwegingen. De strategieën van de landen in verband
met de bestrijding van COVID-19 moeten de deelname van kinderen aan het onderwijs en andere
aspecten van het maatschappelijk leven vergemakkelijken en de sluiting van scholen tot een
minimum beperken, zelfs zonder kinderen en adolescenten te vaccineren. UNICEF en de WHO
hebben richtsnoeren opgesteld om de overdracht in scholen tot een minimum te beperken en
scholen open te houden, ongeacht de vaccinatie van schoolgaande kinderen.
Om de wereldwijde COVID-19-vaccinatiedoelstellingen te halen, is een gecoördineerde en op
elkaar afgestemde actie nodig. Gezien de huidige ongelijkheid in de toegang tot vaccins wereldwijd,
moet bij het besluit om adolescenten en kinderen te vaccineren rekening worden gehouden met
het stellen van prioriteiten om de subgroepen met het hoogste risico volledig te beschermen door
middel van primaire vaccinatiereeksen en, naarmate de effectiviteit van het vaccin afneemt na
verloop van tijd na vaccinatie, door middel van boosterdoses. Aldus moet, alvorens te overwegen
primaire vaccinatiereeksen bij adolescenten en kinderen uit te voeren, worden overwogen een
hoge dekking van de primaire reeks te bereiken - en zo nodig boosterdoses op basis van
aanwijzingen voor het afnemen en optimaliseren van het vaccinatie-effect - in subgroepen met het
hoogste risico, zoals oudere volwassenen.
Zolang in vele delen van de wereld extreme tekorten aan vaccins heersen, moeten landen die een
hoge vaccinatiegraad bij hun risicopopulaties hebben bereikt, om redenen van mondiale billijkheid
voorrang geven aan de mondiale uitwisseling van COVID-19-vaccins via de COVAX-faciliteit,
alvorens over te gaan tot de vaccinatie van kinderen en adolescenten die een laag risico op
ernstige ziekte lopen.
Het is van het grootste belang dat kinderen de aanbevolen kindervaccins tegen andere
infectieziekten blijven krijgen.
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4

Standpunt van het ECDC

Op 1 december 2021 publiceerde het ECDC 'Tussentijdse volksgezondheidsoverwegingen
voor COVID-19-vaccinatie van kinderen van 5-11 jaar':
Interim public health considerations for COVID-19 vaccination of children aged 5-11 years
(europa.eu)
Belangrijkste boodschappen:
- Uit surveillancegegevens blijkt dat kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar de laatste
maanden een steeds groter deel uitmaken van zowel de gemelde gevallen als de
ziekenhuisopnames in de EU/EER-landen. Hoewel het aantal ziekenhuisopnames is
toegenomen in lijn met het aantal ziektegevallen in alle leeftijdsgroepen in de EU/EER, is
de ernst van de ziekte van COVID-19 bij kinderen over het algemeen mild met een gunstig
klinisch resultaat. Ernstige COVID-19 blijft zeldzaam bij kinderen (van de 65 800 gemelde
symptomatische COVID-19-gevallen bij kinderen van 5 tot 11 jaar uit 10 EU/EER-landen in
de periode dat de B.1.617.2 (Delta)-variant (VOC) domineerde, werd 0,61% in het
ziekenhuis opgenomen en had 0,06% ICU/respiratoire ondersteuning nodig).
- De relatieve bijdrage van kinderen aan de totale circulatie van SARS-CoV-2 is mogelijk
toegenomen als gevolg van factoren zoals de opkomst van de zeer overdraagbare Delta
VOC en de hogere vaccinatiegraad in oudere leeftijdsgroepen.
- De aanwezigheid van een onderliggende aandoening bij kinderen van 5 tot 11 jaar wordt
geassocieerd met een 12 keer hogere kans op ziekenhuisopname en een 19 keer hogere
kans op ICU-opname. De meerderheid (78%) van de in het ziekenhuis opgenomen
kinderen van deze leeftijd had echter geen onderliggende medische aandoening gemeld.
- Pediatrisch inflammatoir multisysteem syndroom tijdelijk geassocieerd met SARS-CoV-2 /
multi-inflammatoir syndroom bij kinderen (PIMS-TS/MIS-C) en post-COVID-19-aandoening
zijn gemeld bij kinderen van 5 tot 11 jaar, hoewel het moeilijk is de prevalentie en de last
van deze aandoeningen te kwantificeren. In een verslag van de Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) van de Verenigde Staten (VS) werd myocarditis tot 37 keer vaker
gemeld bij niet-gevaccineerde kinderen jonger dan 16 jaar met een COVID-19-diagnose in
vergelijking met andere patiënten uit dezelfde leeftijdsgroep.
- Naast de directe gevolgen van de COVID-19-ziekte voor de gezondheid, heeft de COVID19-pandemie ook de fysieke en mentale gezondheid en het welzijn van kinderen tussen 5
en 11 jaar aangetast. Talrijke factoren, zoals de onderbreking van belangrijke dagelijkse
sociale en onderwijsactiviteiten, hebben in deze leeftijdsgroep angst en leed veroorzaakt.
- Uit modelgegevens blijkt dat het vaccineren van kinderen van 5 tot 11 jaar de overdracht
van SARS-CoV-2 in de gehele bevolking zou kunnen verminderen, hoewel de omvang en
de duur van deze bescherming momenteel onbekend zijn. Geschat wordt dat het effect op
het effectieve reproductiegetal (𝑅𝑡) onder de bevolking als geheel voor een gemiddeld land
in de EU/EER een daling met 11% zou betekenen (bereik: 8-15%, afhankelijk van
parameters voor de vaccinopname van 30-70%). Dit is vergelijkbaar met het effect van
sommige niet-farmaceutische interventies. Het effect van het vaccineren van kinderen is
zwakker voor landen met een lage vaccinatiegraad onder volwassenen en sterker voor
landen met een hoge vaccinatiegraad onder volwassenen.
- Op 25 november 2021 heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een positief
advies uitgebracht voor het gebruik van het Comirnaty COVID-19-vaccin bij kinderen van 5
tot 11 jaar op basis van een placebogecontroleerde gerandomiseerde klinische studie
waarbij meer dan 3.000 kinderen in deze leeftijdsgroep dit vaccin kregen.
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VII. 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).
Op vrijdag 19 november 2021 en vrijdag 3 december 2021 werd een ad-hocvergadering
georganiseerd. De volgende deskundigen hebben deelgenomen aan de ad-hocvergadering(en)
en/of de goedkeuring van het advies per mail. Het voorzitterschap werd waargenomen door Anne
TILMANNE en Petra SCHELSTRAETE en het wetenschappelijk secretariaat door Veerle
MERTENS, Fabrice PETERS, Muriel BALTES en Jean-Jacques DUBOIS.
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DAEMS Joel
DESCHUTTER IRIS
THEETEN Heidi
TOP Geert
PIRARD Virginie

RIZIV/INAMI
Agentschap Zorg en Gezondheid
Agentschap Zorg en Gezondheid
Agentschap Zorg en Gezondheid
Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiek
Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiek

DEBYSER Zeger

Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald.
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VIII.

FAQ: COVID-19-VACCIN VOOR KINDEREN VAN 5-11 JAAR

Beschermt het vaccin tegen
COVID-19 en de ernstige
vormen ervan, die zeldzaam
zijn bij kinderen?

Waargenomen
in grote
populaties van
miljoenen
gevaccineerde
kinderen van 511 jaar

Waargenomen in
wetenschappelijke
studies (vaak een
paar duizend
patiënten)

Verwacht effect volgens
experts, maar (nog) niet
waargenomen in studies

Wereldwijd meer dan
4 miljoen kinderen
gevaccineerd (VS,
Israël, Canada ...).
We wachten op de
publicatie van de
monitoringgegevens.

Ja
(91% doeltreffendheid
van het vaccin)

Ja
Aangezien dit werd waargenomen bij de
oudere leeftijdsgroepen.

Beschermt het vaccin tegen
PIMS
of
MIS-C,
de
ontstekingsziekte
die
bij
kinderen kan optreden enkele
weken na COVID?
Beschermt het vaccin tegen
"long COVID"?

Geen informatie

Het vaccin heeft vermoedelijk een
beschermend effect tegen PIMS of MISC, maar er zijn onvoldoende gegevens
om daar zeker van te zijn.
Er zijn momenteel geen
duidelijke gegevens over long
COVID bij kinderen. Er zijn
nog geen gegevens over het
effect van het vaccin hierop.
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Waargenomen
in grote
populaties van
miljoenen
gevaccineerde
kinderen van 511 jaar
Zijn
de
gebruikelijke
bijwerkingen van het vaccin bij
kinderen
van
5-11
jaar
vergelijkbaar met die bij
adolescenten?

Zijn de zeldzame bijwerkingen
van het vaccin bij kinderen van
5-11 jaar vergelijkbaar met die
bij adolescenten?

Waargenomen in
wetenschappelijke
studies (vaak een
paar duizend
patiënten)

Verwacht effect volgens
experts, maar (nog) niet
waargenomen in studies

Ja
Met
betrekking
tot
adolescenten:
* meer lokale reacties
(roodheid en pijn op de
injectieplaats bij 1/10
gevaccineerden)
* minder systemische
reacties
(koorts
26/100, hoofdpijn 1/5 tot
1/3, vermoeidheid 1/2)
?
Wereldwijd meer dan
4 miljoen kinderen
gevaccineerd (VS,
Israël, Canada ...).
We wachten op de
publicatie van de
monitoringgegevens.

Verwacht wordt dat de bijwerkingen
dezelfde zijn als die bij adolescenten en
vermoedelijk zeldzamer omdat kinderen
een lagere dosis (1/3) van het vaccin
krijgen toegediend.
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Geen informatie

Waargenomen
in grote
populaties van
miljoenen
gevaccineerde
kinderen van 511 jaar
Voorkomt het vaccin
dragen van het virus?

het

Vermindert
vaccinatie
de
overdracht van SARS-CoV-2?

Waargenomen in
wetenschappelijke
studies (vaak een
paar duizend
patiënten)

Neen
Vaccinatie voorkomt
besmetting
niet,
maar vermindert wel
het risico. Dat is heel
goed te zien bij
gevaccineerde
populaties. Hoe sterk
de
overdracht
vermindert hangt af
van
de
context
(soorten contacten,
circulerende
varianten enz.).
Ja, maar
Dit effect is bewezen
op
grote
populatieschaal.
Op de schaal van
kleinere
studies,
waarbij bijvoorbeeld
de overdracht in
gezinnen
wordt
onderzocht, is deze
vermindering
niet
altijd
zichtbaar
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Verwacht effect volgens
experts, maar (nog) niet
waargenomen in studies

Geen informatie

Waargenomen
in grote
populaties van
miljoenen
gevaccineerde
kinderen van 511 jaar

Waargenomen in
wetenschappelijke
studies (vaak een
paar duizend
patiënten)

Verwacht effect volgens
experts, maar (nog) niet
waargenomen in studies

Geen informatie

omdat het effect
ervan afhangt van de
context
(soort
contact, circulerende
varianten, enz.).

Zal het vaccin nog werkzaam
zijn
tegen
toekomstige
virusvarianten?

X
Geen informatie op dit
moment, ook niet voor
omikron.

Hoe lang beschermt het vaccin
kinderen, is er een booster
nodig?

De bescherming zal vermoedelijk van
dezelfde duur zijn als die bij ouderen
(ongeveer 6 maanden). Het is
waarschijnlijk dat een boosterprik moet
worden toegediend, maar nog niet
zeker.

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

− 33 −

Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 1849
en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij doet
dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te
wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis.
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een uitgebreid
netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de Raad
zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen
uit te werken.
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe heeft
hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet te
komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke
belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke validatie van de
adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, samengesteld uit 30 leden van de
pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst
mogelijke onpartijdigheid.
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be).
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek,
consumentenorganisaties, enz.).
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een mail
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be.
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