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STAND VAN KENNIS EN POSITIENOTA
VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9689
Covid Safe Ticket (3G vs. 2G of 1G) en verplichte vaccinatie in het kader van
de COVID-19 pandemie en Omikron
In this STATE OF KNOWLEDGE AND POSITION PAPER, which offers guidance to public
health policy-makers, the Superior Health Council of Belgium provides some partial
answers about the efficacy of the Covid Safe Ticket (3G [vaccinated, tested or cured], as
currently applied in Belgium, vs 2G or 1G) and mandatory vaccination on the
immunization coverage in the context of the COVID-19 pandemic and Omicron.
Versie gevalideerd op het Bureau en het College van 02/02/2022.1

I

INLEIDING

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) ontving op 26 november 2021 een adviesaanvraag van de
premier en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de doeltreffendheid van
een Covid Safe Ticket (CST) of verplichte vaccinatie voor de vaccinatiegraad in het kader van
de COVID-19-pandemie en Omikron (zie bijlage 1 – officiële vragen in het Nederlands).
In de context van Omikron werden er aan de National Immunization Technical Advisory Group
(nationale werkgroep Vaccinatie, NITAG) vier specifieke vragen gesteld:
1) Rekening houdend met de huidige kennis over het virus en de epidemie: welk niveau
van vaccinatie is vereist om een effectieve bescherming van burgers en bevolking te
verzekeren?
2) In welke mate en onder welke voorwaarden dragen de mogelijke instrumenten tot
verhoging van de vaccinatiegraad bij tot een betere beheersing van de epidemie,
enerzijds op vlak van de viruscirculatie, anderzijds op vlak van de beperking van
ziektelast, hospitalisatie en overlijden?
3) Welk potentieel hebben deze instrumenten op het vlak van de mogelijke versoepeling
van niet-farmaceutische interventies?
4) Bij bovenstaande vragen dient ook rekening te worden gehouden met wat de state-ofthe-art evidentie is op vlak van vaccineffectiviteit, de nood aan herhaaldoses, de mate
waarin genezing leidt tot bescherming, het mogelijks verder epidemiologisch verloop
van pandemie naar endemie, mogelijke nieuwe varianten, etc.
Al deze vragen houden geen rechtstreeks verband met de expertise van de NITAG-HGR
of zijn zeer moeilijk (onmogelijk?) nu te beantwoorden in het licht van de onzekerheden
en de evolutie van zorgwekkende varianten zoals Omikron.
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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Niettegenstaande lijkt het nuttig om, zoals momenteel ook in andere landen gebeurt,
Belgische wetenschappers de kans te geven hun mening te geven over de status en de
evolutie van het Covid Safe Ticket (CST), op basis van de volgende opties:
•
•
•

CST - 3G (gevaccineerd, getest of genezen - zoals het nu in België wordt toegepast),
CST - 2G (gevaccineerd of genezen),
CST - 1G (gevaccineerd),

en/of
•

verplichte COVID-19-vaccinatie.

Om de antwoorden die de HGR en het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (BRCB)
op deze vragen aan de autoriteiten zullen geven, beter te onderbouwen, hebben de Raad en
het Comité besloten om de mening van de HGR-deskundigen rechtstreeks te vragen in de
vorm van een online enquête over de omvang van het CST-systeem of de mogelijkheid van
een verplichte COVID-19-vaccinatie in België. 300 Belgische wetenschappers (expertise in
een zeer breed scala van onderwerpen, niet noodzakelijk infectieziekten/vaccins) van de 1769
die deel uitmaken van het netwerk van deskundigen van de HGR hebben de online enquête
beantwoord.
Ter informatie: de landen die COVID-19-vaccins al "verplicht" stellen voor alle volwassenen,
overheidsambtenaren, werknemers in de openbare en de particuliere sector,
gezondheidswerkers, andere werknemers, kinderen, bejaarden of om toegang te kunnen
krijgen tot openbare gelegenheden, enz. worden door Reuters gecompileerd (31/12/2021):
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/countries-making-covid-19vaccines-mandatory-2021-08-16/

II METHODOLOGIE
Het verzoek werd behandeld door het Bureau en het College in nauwe samenwerking met de
voorzitter en enkele deskundigen van de permanente nationale werkgroep Vaccinatie
(NITAG). De experten van het Bureau en het College hebben een algemene
belangenverklaring en een ad-hocverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie
heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld.
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit peerreviewed wetenschappelijke tijdschriften als uit preprint artikels en rapporten van nationale en
internationale organisaties die in deze materie bevoegd zijn, alsook op het oordeel van de
experten.
Deze stand van kennis en positienota werd door de leden van het Bureau en het College van
de HGR gevalideerd.
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III KERNBOODSCHAPPEN
1) Gezien de zeer hoge besmettelijkheid van de zorgwekkende Omikronvariant en de
Belgische vaccinatiegraad voor de derde dosis, betekent een lagere ernst van deze variant
niet dat de ziekenhuizen en de eerste lijn de komende weken en maanden niet zwaar
onder druk zullen komen te staan.
Door schattingen over de voorspelde verspreiding van Omikron op basis van SGTFgegevens (S gene target failure) voor België te combineren met de huidige geschatte
transmissiedynamiek in België, voorspelt het model de komende weken een
toenemend aantal infecties en ziekenhuisopnames door de zorgwekkende
Omikronvariant, waarbij het aantal ziekenhuisopnames waarschijnlijk hoger zal
uitvallen dan tijdens de vierde golf. Hoewel het relatieve risico op ziekenhuisopname
per infectie op grond van internationale waarnemingen lager wordt geschat voor Omikron
dan voor Delta, zou de verwachte hoge incidentie van infecties in alle
leeftijdsgroepen nog steeds een grote belasting voor de gezondheidszorg kunnen
betekenen, zowel in de eerstelijnszorg als in ziekenhuizen; waarschijnlijk minder in de
afdeling intensieve zorgen (SIMID, 05/01/2022).
2) Twee dosissen van het vaccin zijn niet voldoende tegen de Omikronvariant. Een eerste
booster lijkt de doeltreffendheid van het vaccin (overlijden - intensieve zorg ziekenhuisopname) tegen Omikron te herstellen. Er zijn meer onzekerheden met
betrekking tot de doeltreffendheid van het vaccin tegen infecties en overdracht in de
context van de zorgwekkende Omikronvariant. Er is aangetoond dat (de huidige) vaccins
de overdracht gedeeltelijk kunnen voorkomen, maar de duur en de omvang van dit effect
zijn onbekend en lijken korter. Voor volwassenen en in het bijzonder voor mensen met
comorbiditeiten blijft risicocommunicatie waarbij de nadruk wordt gelegd op het
blijvende belang van volledige vaccinatie en van het halen van een extra dosis of
boostervaccin, van groot belang.
3) Om de COVID-19-pandemie onder controle te krijgen, is een combinatie van acties en
instrumenten nodig. De huidige COVID-19-vaccins zijn zeer effectief tegen sterfte,
opname op intensieve zorgen en ziekenhuisopname in het kader van Omikron. Geen
enkel vaccin beschermt echter 100%. Daarom wijst de HGR, naast vaccinatie, met klem
op het belang van niet-farmaceutische maatregelen, zoals het handhaven van
handhygiëne, fysieke afstand, barrièremaatregelen en ventilatie, ook in openbare ruimten
met alleen gevaccineerde mensen. De herinvoering en versterking van de nietfarmaceutische maatregelen zijn nodig om de voortdurende Delta-overdracht te
verminderen, de verspreiding van de zorgwekkende Omikronvariant te vertragen en de
COVID-19-gerelateerde last beheersbaar te houden.
4) Het plannen voor een toenemende flexibiliteit van de capaciteit van de
gezondheidszorg om het verwachte grotere aantal gevallen in de ziekenhuizen (niet
noodzakelijk intensieve zorgafdelingen) te behandelen en voor de eerste lijn moet
sterk worden overwogen.
5) De Belgische modelsimulaties met betrekking tot de vaccinatie van kinderen en
volwassenen (door het SIMID-consortium) moeten worden aangepast zodra er meer
toereikende gegevens beschikbaar zijn.
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6) Met betrekking tot het CST of verplichte COVID-19-vaccinatie
De HGR vindt het relevant om de meest optimale middelen te gebruiken om mensen ertoe
aan te zetten zich te laten vaccineren (zoals wordt bevestigd door de schaal die door de
Nuffield Council on Bioethics is vastgesteld). De strategieën die bijvoorbeeld gericht zijn op
het gebruik van andere risicobeperkende maatregelen (zoals het CST) om de vaccinatiegraad
en de epidemiologische situatie effectief te verbeteren, moeten ook op transparante wijze
worden gecommuniceerd. De doeltreffendheid van dergelijke risicobeperkende
maatregelen moet worden beoordeeld aan de hand van de meest optimale indicatoren.

Het gebruik van een CST in België, vooral tijdens de piek van de epidemie, sluit niet
automatisch de invoering van een verplichte vaccinatie tegen COVID-19 uit.
EN
De invoering van een verplichte vaccinatie tegen COVID-19 in België, vooral tijdens de
piek van de epidemie, sluit niet automatisch het gebruik van een CST uit.

COVIS SAFE TICKET (CST)
Het CST zou de vaccinatiegraad kunnen verhogen, maar bij de interpretatie en
overdraagbaarheid van de bevindingen moet rekening worden gehouden met de reeds
bestaande niveaus van vaccinatie en aarzeling, met veranderingen in de criteria om ervoor in
aanmerking te komen en met het verloop van de pandemie. Het CST leidde tot een toename
van het aantal vaccinaties 20 dagen vóór de invoering, met een effect dat tot 40 dagen erna
voortduurde. In landen waar de vaccinatiegraad vóór deze maatregel onder het gemiddelde
lag, was de toename van het aantal dagelijkse vaccinaties groter dan in landen waar de
vaccinatiegraad reeds gemiddeld of hoger was (wat momenteel in België het geval is).
MAAR
Het CST wordt wellicht minder positief beoordeeld door sociaal-demografische groepen die in
grote stedelijke gebieden wonen.
Het CST zou een potentiële weerslag kunnen hebben op de standaard
vaccinatieprogramma's, vooral waar er een laag algemeen vertrouwen in vaccinaties bestaat.
Het CST kan ook leiden tot een vals gevoel van veiligheid, waardoor niet-farmaceutische
maatregelen om de pandemie in te dammen, zoals sociale afstand bewaren, handhygiëne en
het dragen van maskers, onverstandig achterwege worden gelaten of versoepeld.
Tot slot is het weliswaar aanvaardbaar om middelen te gebruiken om mensen ertoe aan te
zetten zich te laten vaccineren, maar de strategie om deze middelen zodanig vorm te
geven dat ze resulteren in een verborgen verplichting wordt door de deskundigen van
de HGR veel meer in vraag gesteld en minder gesteund.
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VERPLICHTE COVID-19-VACCINATIE VOOR VOLWASSENEN

In het kader van COVID-19 wordt het standpunt van verplichte vaccinatie voor zorgverleners
gesteund door het BRCB en de HGR (HGR 9671, 2021; BRCB 75, 2020).
In dit stadium van onze wetenschappelijke, ethische en juridische kennis over dit
onderwerp valt de verplichte COVID-19-vaccinatie van minderjarigen buiten het bestek
van deze STANDPUNTNOTA.

Net als het BRCB en andere groepen van deskundigen is de HGR van mening dat verplichte
vaccinatie, als de autoriteiten daaraan vasthouden, een beslissing moet zijn die op
transparante wijze door de autoriteiten wordt gecommuniceerd. Transparante communicatie,
een maatschappelijk debat en politieke arbitrage zijn noodzakelijk om een billijk en
beheersbaar niveau van dwang in te voeren voor de COVID-19-vaccinatie van volwassenen
in België.
De effecten van de verplichte COVID-19-vaccinatie op de vaccinatiegraad en de impact van
de vaccinatiegraad op het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames of sterfgevallen in België
zijn onbekend. Het is bijna onmogelijk om de waarschijnlijke (zwakke?) positieve impact en
de conclusies van publicaties (betreffende andere ziekten, specifieke groepen, in andere
landen en in andere contexten) te extrapoleren naar de Belgische situatie bij een wereldwijde
COVID-19-pandemie. Landen die vaccinatie verplicht stellen zonder te voorzien in een
schadevergoeding ongeacht de verantwoordelijkheid, zouden kunnen worden geacht
het sociaal contract te verbreken.
MAAR
Indien de autoriteiten besluiten om via een verplichte COVID-19-vaccinatie de sterfte te
beperken, zou bijvoorbeeld een vaccinatieplicht kunnen worden opgelegd:
- voor alle mensen van 65 jaar en ouder
Indien de autoriteiten besluiten om via een verplichte COVID-19-vaccinatie de overbelasting
van de ziekenhuizen en het uitstellen van gezondheidszorg te beperken, zou bijvoorbeeld een
vaccinatieplicht kunnen worden opgelegd:
- voor alle mensen van 40 jaar en ouder
Indien de autoriteiten besluiten om via een verplichte COVID-19-vaccinatie te proberen de
overbelasting van consulten voor infecties van de luchtwegen op het niveau van de eerste lijn
zoveel mogelijk te beperken, zou bijvoorbeeld een vaccinatieplicht kunnen worden opgelegd:
- voor alle mensen van 16 tot 18 jaar*
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Om redenen van vereenvoudiging, duidelijkheid en uniformiteit van de politieke
beslissingen op Europees en mondiaal niveau, kunnen de leeftijdsgrenzen worden
aangepast en worden ze slechts ter informatie gegeven.
Het vaccinatieschema van de verplichte COVID-19-vaccinatie moet de aanbevelingen van de
NITAG volgen en moet regelmatig door de autoriteiten worden herzien.
De controle op de verplichte vaccinatie, de mogelijke sancties en de schadevergoeding
ongeacht de verantwoordelijkheid zijn politieke beslissingen en vallen buiten het bestek van
dit document.
* Het is belangrijk om in de discussie rekening te houden met de leeftijd waarop de
bijwerkingen zich voordoen, de ernst ervan en de frequentie van de zeer zeldzame
bijwerkingen van de huidige vaccins. Als er zich bij ongelukkige personen ernstige
bijwerkingen van de vaccinatie voordoen, zouden er meer DALY's/QALY's verloren gaan als
het gaat om een jongvolwassene.

7) Advies van het netwerk van HGR-deskundigen ter ondersteuning van deze standpunten
De antwoorden op deze online enquête zijn verzameld tijdens de overgangsfase tussen de
Deltavariant en het verschijnen van de Omikronvariant. Aan deze nieuwe variant waren veel
onzekerheden verbonden en de standpunten zouden kunnen variëren naarmate deze
onzekerheden omtrent Omikron afnemen.
300 Belgische wetenschappers (expertise in een zeer breed scala van onderwerpen, niet
noodzakelijk infectieziekten/vaccins) van de 1769 die deel uitmaken van het netwerk van
deskundigen van de HGR hebben de online enquête beantwoord.
93,4% van de Belgische deskundigen die de online enquête hebben beantwoord zijn
minstens voorstander van het behoud van het CST (45,7% voor CST - 3G / 15% voor CST
- 2G / 32,7% voor CST - 1G).
6,3% is tegen het CST en 1 deskundige wenst niet te antwoorden.
De NITAG en het College hebben reeds het gebruik van het CST aanbevolen voor
personen ouder dan 18 jaar en niet onder die leeftijd (HGR 9655 en 9680, 2021). Volgens
sommige geraadpleegde deskundigen zou het gebruik van het CST aanvaardbaar zijn vanaf
de leeftijd van 12 jaar.
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72,3% van de Belgische deskundigen die de online enquête hebben beantwoord, zijn
(op dit moment en niet noodzakelijk voor onbepaalde tijd) voorstander van verplichte
COVID-19-vaccinatie. 23,3% is tegen en 4,3% wenst geen antwoord te geven.
Volgens de geraadpleegde deskundigen zou de verplichte COVID-19-vaccinatie moeten
gelden vanaf de leeftijd van 16 jaar (gemiddelde en mediaan gesteund door 54% van de
deskundigen) of 18 jaar (gesteund door 93% van de deskundigen).
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1

Rekening houdend met de huidige kennis over het virus en de epidemie:
welk niveau van vaccinatie is vereist om een effectieve bescherming
van burgers en bevolking te verzekeren?

1.1 Algemeen concept van groepsimmuniteit
Groepsimmuniteit is een vorm van indirecte bescherming tegen infectieziekten die bij
sommige ziekten kan optreden wanneer een voldoende percentage van een populatie
immuun is geworden voor infectie, hetzij door eerdere infecties, hetzij door vaccinatie (Lee,
2016), waardoor de kans op infectie voor individuen die geen immuniteit hebben, afneemt.
Groepsimmuniteit werd erkend als een natuurlijk verschijnsel in de jaren 1930, toen werd
waargenomen dat nadat een aanzienlijk aantal kinderen immuun was geworden voor
mazelen, het aantal nieuwe infecties tijdelijk afnam (Sencer et al., 1967; JID, 2004).
In de context van de Deltavariant mogen beleidsmakers in landen met een lage
seroprevalentie of een hoog percentage kinderen er op basis van de huidige gegevens bij het
overwegen van heropeningsstrategieën zelfs bij vaccinatie van alle (100%) volwassenen niet
van uitgaan dat dit voldoende zal zijn om de groepsimmuniteitsdrempel te bereiken. Vaccinatie
zou echter de impact van een besmetting met SARS-CoV-2 op de resulterende ziekte binnen
een populatie drastisch kunnen verminderen, vooral bij groepen met een hoger risico. Dit
benadrukt het belang, vooral in regio's met een beperkte vaccinatiecapaciteit en een lage
seroprevalentie, van volksgezondheidsmaatregelen en vaccinatiecampagnes die gericht zijn
op het verminderen van de toekomstige ziektelast van COVID-19, in plaats van te vertrouwen
op de veronderstelling dat de transmissie noodzakelijkerwijs zal worden geëlimineerd door de
vaccinatie (Hodgson et al., 2021). In de context van de Deltavariant zou meer dan 82 tot 85%
van de bevolking, met inbegrip van de kinderen, moeten worden gevaccineerd om
groepsimmuniteit te bereiken. Zelfs zonder groepsimmuniteit zijn vaccins zeer effectief voor
het verminderen van het aantal sterfgevallen (Mancuso et al., 2021; McBryde et al., 2021;
Burki, 2021). Deze conclusies, die gebaseerd waren op modellen ten tijde van de
Deltavariant, blijken niet langer op te gaan nu gedeeltelijke gegevens over de
werkzaamheid van het vaccin tegen overdracht met Omikron beschikbaar zijn.
In een recente mededeling, gepubliceerd in Nature, legt C. Aschwanden echter uit dat zelfs
met vaccinatie-inspanningen in volle kracht, de theoretische drempel voor het overwinnen van
COVID-19 onbereikbaar lijkt. Die drempel is over het algemeen haalbaar bij een hoge
vaccinatiegraad en veel wetenschappers dachten dat zodra mensen massaal zouden worden
ingeënt, de groepsimmuniteit ervoor zou zorgen dat de samenleving opnieuw haar normale
gang zou kunnen gaan. Nu de pandemie haar tweede jaar ingaat, begint dit idee te
veranderen. De vooruitzichten voor de pandemie op lange termijn zijn waarschijnlijk dat
COVID-19 een epidemische (endemische?) ziekte wordt, net als de griep. Op korte termijn
denken wetenschappers echter aan een nieuw normaal dat geen groepsimmuniteit inhoudt.
Enkele van de redenen achter deze kortetermijnvisie, en wat die betekenen voor het volgende
jaar van de pandemie, zijn (Aschwanden, 2021) de volgende:
• Er is aangetoond dat (de huidige) vaccins de overdracht gedeeltelijk kunnen
voorkomen, maar de duur en de omvang van dit effect zijn onbekend2;
• op mondiaal niveau verloopt de vaccinatie ongelijkmatig;
• nieuwe varianten (besmettelijker en resistenter tegen de vaccins, zoals Omikron)
veranderen de berekening van de groepsimmuniteit;
• de immuniteit zal misschien niet eeuwig duren;
• de vaccinatie zou het menselijk gedrag kunnen veranderen (bv. als er meer mensen
zijn gevaccineerd, zullen ze hun interacties opvoeren).
2

https://erictopol.substack.com/p/where-do-we-stand-with-omicron
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Indien groepsimmuniteit tegen COVID-19 niet haalbaar is: welk vaccinatieniveau is dan
vereist om de burgers doeltreffend te beschermen door de impact van besmetting met
SARS-CoV-2 (Deltavariant) op ziekte, sterfte en overbelasting van de gezondheidszorg
te verminderen?

1.2. Belgische modelsimulaties: Technische nota: SARS-CoV-2-varianten en vaccinatie in
België (v2022-01-05 - door het SIMID-consortium)
Het SIMID-consortium heeft een nieuwe technische nota (v2022-01-05) opgesteld met de
modelschattingen van ziekenhuisopnames en -belasting door middel van een stochastisch
dynamisch overdrachtsmodel op basis van observatiegegevens tot en met 3 januari 2022.
Alle prognoses zijn gebaseerd op de thans beschikbare informatie en moeten wellicht worden
aangepast naarmate in de komende dagen en weken meer informatie over Omikron
beschikbaar wordt. De onzekerheden in verband met dit model worden verder uitgewerkt in
de referentietekst.
Het volledige document van januari 2022 (v2022-01-05) is hier beschikbaar.
https://covid-en-wetenschap.github.io/assets/20220105_technical_note_SIMID.pdf
Conclusies
Zij onderzochten het effect van de zorgwekkende Omikronvariant voor België met een
landspecifiek stochastisch transmissiemodel dat rekening houdt met infectie- en vaccingeïnduceerde immuniteitsniveaus in de bevolking in het licht van de aan de gang zijnde
COVID-19-pandemie. Door schattingen over de voorspelde verspreiding van Omikron op
basis van SGTF-gegevens (S gene target failure) voor België te combineren met de huidige
geschatte transmissiedynamiek in België, voorspelt het model de komende weken een
toenemend aantal infecties en ziekenhuisopnames door de zorgwekkende Omikronvariant,
waarbij het aantal ziekenhuisopnames waarschijnlijk hoger zal uitvallen dan tijdens de
vierde golf.
Hoewel het relatieve risico op ziekenhuisopname per infectie op grond van internationale
waarnemingen lager wordt geschat voor Omikron dan voor Delta, zou de verwachte hoge
incidentie van infecties in alle leeftijdsgroepen nog steeds een grote belasting voor de
gezondheidszorg kunnen betekenen, zowel in de eerstelijnszorg als in ziekenhuizen.
Zij schatten de toename van de besmettelijkheid van Omikron ten opzichte van Delta op basis
van SGTF-gegevens (S gene target failure) uit België tussen 30% en 80%, afhankelijk van de
aannames voor vaccinatie-gerelateerde bescherming tegen Omikron. Bovendien resulteerde
de laatste modelkalibratie in een veel snellere overgang naar het pre-symptomatische
infectiestadium na infectie met Omikron, in vergelijking met Delta. Dit komt overeen met een
korter serieel interval voor Omikron, zoals gerapporteerd door Kim et al. (2021,
voorpublicatie), vandaar dat het transmissievoordeel van Omikron in onze prognoses niet
alleen gebaseerd is op immuunontsnapping en een verhoogde besmettelijkheid.
In deze technische nota is het bijzonder moeilijk om het model naar behoren te kalibreren en
scenario's te definiëren om de volgende redenen:
(1) de zorgwekkende Omikronvariant is pas tegen het einde van de kerstvakantieperiode
volledig dominant geworden en de in die periode geregistreerde ziekenhuisopnames (op
basis waarvan het model is gekalibreerd) waren het gevolg van (meestal) Delta-
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besmettingen en (in veel mindere mate) Omikron-besmettingen die vóór en aan het begin
van de vakantieperiode zijn opgelopen;
(2) het is bekend dat de sociale contacten in vakantieperiodes heel anders zijn dan in nietvakantieperiodes, niet alleen qua aantallen, maar ook qua leeftijden, en we beginnen nu
pas het effect te zien van besmettingen die tijdens de kerstvakantie hebben
plaatsgevonden op de ziekenhuisopnames (op basis waarvan het model is gekalibreerd;
merk ook op dat recente gegevens over serologie bij niet-gevaccineerde personen niet
beschikbaar zijn als aanvullende bron voor kalibratie);
(3) we hebben momenteel geen gegevens over ziekenhuisopnames veroorzaakt door
besmettingen die opgelopen zijn in een niet-vakantieperiode (met de bijbehorende sociale
contacten van een niet-vakantieperiode) terwijl Omikron de dominante zorgwekkende
variant in België is, wat ons in staat zou stellen de relatie tussen leeftijdsspecifieke
contacten, besmettingen en ziekenhuisopnames vast te stellen die representatief is voor
de periode waarvoor in deze technische nota prognoses worden gemaakt;
(4) de beleidsmakers hebben vanaf 10 januari belangrijke wijzigingen aangebracht in de
quarantaine- en isolatieregels, waardoor de transmissie-dynamiek waarschijnlijk zal
veranderen in vergelijking met de voorgaande maanden, bovenop de verwachte
veranderingen als gevolg van de volledige dominantie van Omikron in België.
Modelresultaten
De volgende figuren geven de resultaten weer van onze scenario-analyses met betrekking tot
sociale
vermenging
en
vaccinatie.
Alle
prognoses
vertonen
een
groot
betrouwbaarheidsinterval van 95% en moeten derhalve met grote voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd.
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1.3. Franse modelsimulaties in het kader van Omikron
https://modelisation-covid19.pasteur.fr/variant/InstitutPasteur_Complement_Analyse_Impact
_Omicron_20220107.pdf
« Le 07/01/2022, l’Institut Pasteur présente des projections pour trois scénarios différents
concernant l’avantage de transmission et la sévérité d’Omicron par rapport à Delta. Dans le
Scénario 1 qui paraît actuellement le plus probable, le variant Omicron est caractérisé par une
sévérité basse (réduction de 77% de la probabilité d’hospitalisation lorsqu’on est infecté
par rapport à Delta) mais une transmissibilité haute.
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•

•

•

Dans le Scénario 1, sous des hypothèses optimistes concernant l’efficacité vaccinale, le
pic d’hospitalisations pourrait atteindre 5.200 hospitalisations quotidiennes sans réduction
des taux de transmission le 3 janvier. Dans les scénarios plus probables où les Français
réduisent leurs contacts de 10 % et 20 %, ce pic passerait à 3.600 (-29 %) et 2.500 (-52
%) hospitalisations journalières, respectivement. Dans les scénarios où les taux de
transmission sont réduits de 0 %, 10 % et 20 % début janvier, il faudrait respectivement
32.000, 23.000 (-27 %) et 17.000 (-46 %) lits d’hospitalisations conventionnelles et 6.000,
4.700 (-23 %) et 3.900 (-36 %) lits de soins critiques au pic de l’épidémie. Avec une
réduction de 10 % des taux de transmission à compter du 3 janvier, les besoins de lits
d’hospitalisation conventionnelle pourraient passer de 23.000 lits pour une durée moyenne
de séjour de 6 jours pour les patients Omicron à 18.000 (-22 %) et 15.000 (-34 %) lits si
l’on réussissait à réduire cette durée à 4 et 3 jours, respectivement.
Dans le Scénario 1, sous des hypothèses plus pessimistes concernant l’efficacité
vaccinale, le pic des admissions à l’hôpital serait de 7.200, 5.200 (-28 %) et 3.500 (-52 %),
respectivement, si les taux de transmission sont réduits de 0 %, 10 % et 20 % début
janvier. Au pic, il faudrait 43.000, 32.000 (-26 %) et 22.000 (-49 %) lits d’hospitalisations
conventionnelles et 7.800, 6.000 (-23 %) et 4.400 (-44 %) lits de soins critiques.
Des changements dans les hypothèses concernant l’avantage de transmission et la
sévérité d’Omicron peuvent impacter de façon importante les projections, avec des
projections substantiellement dégradées lorsque le risque d’hospitalisation est plus
élevé. »

CONCLUSIES
Op basis van het huidige bewijsmateriaal en rekening houdend met de kenmerken van de
Deltavariant (en de onzekerheden van de zorgwekkende Omikronvariant, met name inzake
de overdracht, de afnemende immuniteit van eerder besmette personen en de
afnemende doeltreffendheid van het vaccin) en met de doeltreffendheid van de
verschillende soorten vaccins die op de markt zijn tegen de overdracht, is het niet haalbaar
een COVID-19-vaccinatiedrempel te bereiken die leidt tot groepsimmuniteit, en mag dit
niet de leidraad zijn voor politieke beslissingen op dit gebied.
Niettemin zijn de vermindering van het sterftecijfer, de bescherming van kwetsbare personen
(bejaarden en/of personen met comorbiditeiten) en het vermijden van de overbelasting van
de gezondheidszorg in België nog steeds haalbare doelstellingen.
•

In de context van de Deltavariant en volgens de Belgische modellen (HGR 9680, 2021)
- wat nu niet meer het geval is. De conclusies waren:

-

een vaccinatiegraad van 95% in de volledige Belgische bevolking ouder dan 18 jaar zou
ten minste 30% van de ziekenhuisopnames voorkomen;
een vaccinatiegraad van ten minste 90% in elk leeftijdscohort boven de 18 jaar heeft een
vergelijkbaar potentieel als de invoering van een wijdverbreide (80%) vaccinatie van
kinderen van 5 tot 11 jaar;
een gecombineerde strategie, waarbij zowel de universele vaccinatie van kinderen wordt
ingevoerd als de vaccinatiegraad bij volwassenen wordt verhoogd tot 90-95%, kan
(volgens de modellen) een aanzienlijke meerwaarde opleveren ten opzichte van een van
beide strategieën afzonderlijk.

-

-
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2) In de context van de zorgwekkende Omikronvariant:
Alle prognoses zijn gebaseerd op de thans beschikbare informatie en moeten wellicht worden
aangepast naarmate in de komende weken meer informatie over Omikron beschikbaar wordt,
in afwachting van leeftijdsspecifieke hospitalisatiegegevens.
Door schattingen over de voorspelde verspreiding van Omikron op basis van SGTF-gegevens
(S gene target failure) voor België te combineren met de huidige geschatte
transmissiedynamiek in België, voorspelt het model de komende weken een toenemend
aantal infecties en ziekenhuisopnames door de zorgwekkende Omikronvariant, waarbij het
aantal ziekenhuisopnames waarschijnlijk hoger zal uitvallen dan tijdens de vierde golf.
Hoewel het relatieve risico op ziekenhuisopname per infectie op grond van internationale
waarnemingen lager wordt geschat voor Omikron dan voor Delta, zou de verwachte hoge
incidentie van infecties in alle leeftijdsgroepen nog steeds een grote belasting voor de
gezondheidszorg kunnen betekenen, zowel in de eerstelijnszorg als in ziekenhuizen.

2

In welke mate en onder welke voorwaarden dragen de mogelijke
instrumenten tot verhoging van de vaccinatiegraad bij tot een betere
beheersing van de epidemie, enerzijds op vlak van de viruscirculatie,
anderzijds op vlak van de beperking van ziektelast, hospitalisatie en
overlijden?

De ethische aspecten in verband met de invoering van een CST of verplichte COVID-19vaccinatie in België vallen onder de bevoegdheid van het BRCB. Gezien de nauwe
samenwerking tussen de HGR en het BRCB over dit onderwerp, zal dit advies van de HGR
deze overwegingen buiten beschouwing laten en steunt de Raad de standpunten die
momenteel door de BRCB in deze kwestie worden verdedigd.
Advies nr. 75 van 11 december 2020 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
betreffende de ethische maatstaven voor de uitrol van de anti-COVID-19-vaccinatie ten
voordele van de Belgische bevolking.
https://www.health.belgium.be/nl/advies-nr-75-ethische-maatstaven-voor-de-uitrol-van-deanti-covid-19-vaccinatie-ten-voordele-van-de
Advies nr. 77 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende de ethische
en maatschappelijke overwegingen bij het invoeren van een "coronapas" en andere
overgangsmaatregelen om vrijheidsbeperkingen af te bouwen.
https://www.health.belgium.be/nl/advies-nr-77-besluit-en-aanbevelingen-invoeren-van-eencoronapas
Briefadvies nr. 11 van 13 december 2021 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiek betreffende ethische uitdagingen van een COVID-19-vaccinatie bij kinderen van 5-11
jaar.
https://www.health.belgium.be/nl/briefadvies-nr11-vaccinatie-covid-19-bij-kinderen-van-5-11jaar
Advies nr. 80 van het Raadgevend comité voor Bio-ethiek betreffende de ethische uitdagingen
van een verplichte vaccinatie van de volwassen bevolking (18 jaar en ouder) tijdens een
pandemie.
https://www.health.belgium.be/nl/advies-nr-80-verplichte-vaccinatie-tijdens-een-pandemie
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2.1. Enkele publicaties over het CST
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft richtsnoeren (operationele en ethische
aspecten) opgesteld met betrekking tot de invoering van een CST (WHO, 27/08/2021). In
advies nr. 77 presenteert het BRCB ethische en maatschappelijke overwegingen in verband
met de invoering van een "coronapas" en andere overgangsmaatregelen ter versoepeling van
de gezondheidsbeperkingen in België (BRCB 77, 2021).
Voor zover wij weten, zijn er zeer weinig publicaties die de werkelijke doeltreffendheid van het
gebruik van het CST op de vaccinatiegraad aantonen.
In Israël wijzen Waitzberg et al. (2021) erop dat er in de praktijk discrepanties zullen zijn tussen
de regelgeving inzake het CST en het gebruik ervan. Op sommige plaatsen zal een CST
worden geëist zonder wettelijke noodzaak, terwijl het op andere plaatsen niet zal worden
gevraagd ondanks een wettelijke verplichting. De regelgeving inzake het CST moet
gebaseerd zijn op gestandaardiseerde epidemiologische criteria, geleidelijk worden
ingevoerd, flexibel blijven en worden aangepast aan de epidemiologische risico's.
Waitzberg et al. onderzoeken niet de doeltreffendheid van het CST voor de vaccinatiegraad.

In Israël waren de belangrijkste data 17 januari 2021, toen officieel werd afgezien van de
quarantaine voor gevaccineerde personen die in contact waren geweest met een besmette
persoon of terugkeerden van een buitenlandse reis, en 21 februari 2021, toen de "green pass"
officieel werd ingevoerd. Na 17 januari was er een piek in het aantal vaccinaties met de
tweede dosis, die opliepen tot meer dan 200.000 per dag. De hoge vaccinatiegraad hield
aan na het hoogste dagelijkse aantal nieuwe bevestigde besmettingen sinds het begin
van de pandemie (10.117 besmettingen of 1.088 besmettingen per miljoen op 18 januari) en
het hoogste sterftecijfer werd gemeld op 24 januari. Saban et al. concluderen dat
stimuleringsregelingen die beperkingen opleggen aan degenen die ervoor kiezen zich niet te
laten vaccineren, sommige mensen kunnen motiveren om actie te ondernemen. De
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beleidsmakers moeten een weloverwogen aanpak hanteren om de volksgezondheid te
beschermen, met zo min mogelijk inbreuk op de rechten van de burgers. Het verstrekken van
transparante en cultureel geschikte informatie over vaccinatie en het zorgen voor een
maximale en gelijke toegang tot COVID-19-vaccins kan helpen vertrouwen op te bouwen
(Saban et al., 2021).
In het Verenigd Koninkrijk hebben de Figueiredo et al. (2021) tussen 9 en 27 april 2021 een
grootschalig nationaal onderzoek uitgevoerd onder 17 611 volwassenen om het effect te
bestuderen van de invoering van vaccinpaspoorten op de geneigdheid tot het accepteren van
de COVID-19-vaccins evenals het differentiële effect van deze paspoorten op de geneigdheid
tot acceptatie in de verschillende socio-demografische groepen. Zij stelden vast dat een grote
minderheid van de respondenten verklaarde dat vaccinatiepaspoorten voor binnenlands
gebruik (46,5%) of internationale reizen (42,0%) hen niet meer of minder geneigd zouden
maken om een COVID-19-vaccin te accepteren en dat een aanzienlijke minderheid van de
respondenten ook verklaarde dat zij een COVID-19-vaccin "zeker" zouden accepteren en dat
vaccinatiepaspoorten hen meer geneigd zouden maken om zich te laten vaccineren (48,8%
voor binnenlands gebruik en 42,9% voor internationale reizen). Anderzijds stelden ze vast
dat de invoering van vaccinpaspoorten de geneigdheid om een COVID-19-vaccin te
accepteren waarschijnlijk zal doen afnemen na correctie voor de initiële intentie tot
vaccinatie. Deze daling is groter wanneer paspoorten vereist zouden zijn voor binnenlands
gebruik dan voor het vergemakkelijken van internationale reizen. Man zijn (Odds Ratio - OR
0,87; 0,76 tot 0,99) en een diploma hebben (OR 0,84; 0,72 tot 0,94) worden geassocieerd met
een verminderde geneigdheid om zich te laten vaccineren wanneer paspoorten voor
binnenlands gebruik vereist zouden zijn (rekening houdend met de initiële intentie tot
vaccinatie), terwijl christenen (OR 1,23; 1,08 tot 1,41) een grotere geneigdheid hebben dan
atheïsten of agnostici. Veranderingen in de geneigdheid hangen sterk samen met de
verklaarde intentie tot vaccinatie en zullen daarom waarschijnlijk geen verschuiving
teweegbrengen in de houding van zwarte of zwarte Britse respondenten, jongere
leeftijdsgroepen en niet-Engelstaligen. Deze bevindingen moeten worden geïnterpreteerd in
het licht van subnationale trends in het gebruik van paspoorten in het VK, aangezien deze
resultaten erop wijzen dat paspoorten minder positief worden beoordeeld door sociaaldemografische groepen die in grote stedelijke gebieden zijn geconcentreerd. De auteurs
dringen aan op meer bewijsmateriaal over het effect van vaccincertificaten en de mogelijke
gevolgen daarvan voor standaard vaccinatieprogramma's in zowel het VK als de rest van
de wereld, vooral waar er een laag algemeen vertrouwen in vaccinaties bestaat.
Het CST kan ook leiden tot een vals gevoel van veiligheid, waardoor niet-farmaceutische
maatregelen om de pandemie in te dammen, zoals sociale afstand bewaren, handhygiëne en
het dragen van maskers, onverstandig achterwege worden gelaten of versoepeld (Montanari
et al., 2021).
Mills en Rüttenauer (2021) onderzoeken het effect van verplichte COVID-19-certificaten op
de vaccinatiegraad. Zij ontwierpen een synthetisch controlemodel waarin zes landen
(Denemarken, Israël, Italië, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland) die certificaten hebben
ingevoerd (april-augustus 2021), werden vergeleken met 19 controle-landen. Aan de hand
van dagelijkse gegevens over besmettingen, sterfgevallen en vaccinaties en landspecifieke
informatie ontwikkelden ze een contrafeitelijk scenario, waarbij werd ingeschat wat er in
soortgelijke omstandigheden zou zijn gebeurd indien er geen certificaten waren ingevoerd.
Het belangrijkste resultaat was het aantal dagelijkse dosissen COVID-19-vaccin dat werd
toegediend. Zij stelden vast dat de COVID-19-certificaten leidden tot een toename van het
aantal vaccinaties 20 dagen vóór de invoering, met een effect dat tot 40 dagen erna
voortduurde. In landen waar de vaccinatiegraad vóór deze maatregel onder het gemiddelde
lag, was de toename van het aantal dagelijkse vaccinaties groter dan in landen waar de
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vaccinatiegraad reeds gemiddeld of hoger was. In Frankrijk bedroeg het aantal dosissen meer
dan 55.672 per miljoen (betrouwbaarheidsinterval (BI) van 95%: 49.668-73.707) of, in
absolute cijfers, 3.761.440 (3.355.761-4.979.952) dosissen vóór de invoering van het
verplichte certificaat en 72.151 (37.940-114.140) per miljoen erna. Zij stelden geen effect
vast in landen waar de vaccinatiegraad al gemiddeld was (Duitsland), of een onduidelijk
effect wanneer de certificaten werden ingevoerd in een periode van beperkte
beschikbaarheid van vaccins (Denemarken). De toename in de vaccinatiegraad na de
invoering van het certificaat was het grootst bij mensen jonger dan 30 jaar.
Toegangsbeperkingen verbonden aan bepaalde activiteiten (nachtclubs en evenementen met
>1000 mensen) werden in verband gebracht met een stijging in de vaccinatiegraad bij mensen
jonger dan 20 jaar. Wanneer het gebruik van het certificaat werd uitgebreid tot meer
activiteiten bleef de vaccinatiegraad hoog in de jongste groep, maar werd ook een stijging
waargenomen in de leeftijdsgroep van 30-49 jaar. Hieruit kan worden besloten dat het
verplichte COVID-19-certificaat de vaccinatiegraad zou kunnen verhogen, maar bij de
interpretatie en overdraagbaarheid van de bevindingen moet rekening worden gehouden met
de reeds bestaande niveaus van vaccinatie en aarzeling, met veranderingen in de
criteria om ervoor in aanmerking te komen en met het verloop van de pandemie.
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Figuur: Dagelijkse nieuwe vaccinaties in Frankrijk, Israël en Italië voor en na de invoering van
een verplicht COVID-19-certificaat voor verschillende activiteiten, vergeleken met een herwogen
synthetische controlegroep. De gegevens zijn afkomstig van Our World in Data en Oxford COVID19 Government Response Tracker. De gearceerde gebieden geven een BI van 95% weer op basis van
een niet-parametrische bootstrap-procedure (1000 runs). De ononderbroken verticale lijn geeft de
invoering van het COVID-19-certificaat aan en de onderbroken verticale lijn de interventie 20 dagen
eerder (Mills en Rüttenauer, 2021).
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In België (motivatiebarometer - 12 en 16 november 2021):
•

Motivatie en gedrag: Een aanzienlijk deel van een grote steekproef3 blijft vrijwillig
gemotiveerd om de maatregelen te volgen, ook al gelden er nu minder maatregelen (bv.
geen beperkingen bij privé-contacten) of zijn deze vrijblijvender (bv. aanbeveling van
telewerken). Het verschil in motivatie tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden komt
tot uiting in verschillen in de mate waarin men zich aan de maatregelen houdt.
Tegelijkertijd blijkt dat niet-gevaccineerden zich vandaag meer houden aan de
basismaatregelen (mondmaskerplicht, afstand houden, ontsmetting) dan in de
zomermaanden. Bovendien is er onder hen ook veel motiverende steun voor telewerken,
ventilatie en het volgen van quarantainemaatregelen.

•

Risicobewustzijn: Er zijn verschillende redenen om bezorgd te zijn over het lot van de
niet-gevaccineerden. Zij schatten het risico op besmetting – ondanks hun
ongevaccineerde status – lager in. Bovendien zijn ze minder vatbaar voor de motiverende
kracht van een dergelijke risicoperceptie. Hoewel niet-gevaccineerden niet blind zijn voor
de risico's van een ernstige infectie, draagt het bewustzijn minder bij tot de motivatie om
actie te ondernemen. Tegelijkertijd neemt het risicobewustzijn de laatste weken ook bij
hen toe.

•

Evenementen met Covid Safe Ticket: Gevaccineerden passen hun gedrag aan
naargelang de omstandigheden. Zij beoordelen evenementen met een Covid Safe Ticket
als minder riskant dan evenementen zonder Covid Safe Ticket, waardoor ze iets losser
worden in de opvolging. Ze zullen dan meer handen schudden, knuffelen of kussen, maar
ze blijven voorzichtiger dan niet-gevaccineerden. Deze laatsten zijn minder voorzichtig
omdat ze de risico's op een ernstige infectie lager inschatten, ongeacht het gebruik van
een Covid Safe Ticket.

•

Steun voor het Covid Safe Ticket en verplichte vaccinatie: De meningen over het
Covid Safe Ticket blijven verdeeld tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden.
Hoewel de niet-gevaccineerden het Covid Safe Ticket sterk afwijzen, zijn ze meer bereid
het gebruik ervan te aanvaarden als het de veiligheid verhoogt. De gevaccineerden vrezen
steeds meer dat het Covid Safe Ticket tot spanningen kan leiden, maar erkennen ook
steeds meer dat het geen onfeilbaar veiligheidsmiddel is. De steun voor verplichte
vaccinatie bij +18-jarigen neemt licht toe onder de gevaccineerden.

•

Onzekerheid: De groeiende onzekerheid vereist een duidelijk plan voor de winter. Dankzij
een goede interpretatie van de huidige ontwikkeling van de situatie zullen mensen beter
begrijpen wat er aan de hand is, waardoor ze de situatie gemakkelijker zullen aanvaarden.

•

Houding tegenover strengere maatregelen: In het algemeen is de publieke opinie nog
steeds (in vrij grote mate) voor allerlei strengere maatregelen, maar deze steun neemt af
naarmate meer wordt ingegrepen in het privéleven van mensen en in het leven van
kinderen vanaf 9 jaar.

•

Vaccinatiepas en coronapas: Het is al bekend dat het aanvankelijk grote draagvlak voor
het gebruik van de coronapas de afgelopen maanden is afgenomen (zie rapport 35, De
Motivatiebarometer), maar het draagvlak voor de coronapas blijft redelijk groot en zeker

3

Beschrijving van de steekproeven (uitgevoerd op drie meetpunten tussen 5 oktober en 8 november
2021: meetpunt 1 (5-11 oktober) = 4171; meetpunt 2 (25-30 oktober) = 5330; meetpunt 3 (1-8
november) = 3287 (blz. 3 rapport 35 voor uitvoerigere beschrijving). Beschrijving van de steekproeven
(uitgevoerd op 15 en 16 november) = 2594 (blz. 3 rapport 36 voor uitvoerigere beschrijving).
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breder dan voor de invoering van een strengere vaccinatiepas. Een analyse van de
betekenis die aan beide passen wordt toegekend, werpt licht op dit punt. De vaccinatiepas
wordt nog sterker als een polariserend instrument ervaren dan de coronapas, en meer als
een middel om niet-gevaccineerden te dwingen zich te laten vaccineren. Een andere
reden voor de beperkte steun voor de vaccinatiepas is waarschijnlijk dat de invoering
ervan impliciet de waarde van de PCR-test afzwakt. Tot nu toe werd de PCR-test
voorgesteld als een essentieel, veiligheidsbevorderend instrument.

CONCLUSIES
Voor zover wij weten, zijn er zeer weinig publicaties die de werkelijke doeltreffendheid van het
gebruik van het CST op de vaccinatiegraad aantonen.
Het CST zou de vaccinatiegraad kunnen verhogen, maar bij de interpretatie en
overdraagbaarheid van de bevindingen moet rekening worden gehouden met de reeds
bestaande niveaus van vaccinatie en aarzeling, met veranderingen in de criteria om ervoor in
aanmerking te komen en met het verloop van de pandemie.
Het CST leidde tot een toename van het aantal vaccinaties 20 dagen vóór de invoering, met
een effect dat tot 40 dagen erna voortduurde. In landen waar de vaccinatiegraad vóór deze
maatregel onder het gemiddelde lag, was de toename van het aantal dagelijkse vaccinaties
groter dan in landen waar de vaccinatiegraad reeds gemiddeld of hoger was (wat
momenteel in België het geval is).
MAAR
Het CST wordt wellicht minder positief beoordeeld door sociaal-demografische groepen die in
grote stedelijke gebieden wonen.
Het CST zou een potentiële weerslag kunnen hebben op de standaard
vaccinatieprogramma's, vooral waar er een laag algemeen vertrouwen in vaccinaties bestaat.
Het CST kan ook leiden tot een vals gevoel van veiligheid, waardoor niet-farmaceutische
maatregelen om de pandemie in te dammen, zoals sociale afstand bewaren, handhygiëne en
het dragen van maskers, onverstandig achterwege worden gelaten of versoepeld.
*****
De HGR vindt het relevant om de meest optimale middelen te gebruiken om mensen ertoe
aan te zetten zich te laten vaccineren (zoals wordt bevestigd door de schaal die door de
Nuffield Council on Bioethics is vastgesteld).
De strategieën die bijvoorbeeld gericht zijn op het gebruik van andere risicobeperkende
maatregelen (zoals het CST) om de vaccinatiegraad en de epidemiologische situatie effectief
te verbeteren, moeten ook op transparante wijze worden gecommuniceerd. De
doeltreffendheid van dergelijke risicobeperkende maatregelen moet worden beoordeeld aan
de hand van de meest optimale indicatoren.
Het is weliswaar aanvaardbaar om middelen te gebruiken om mensen ertoe aan te zetten zich
te laten vaccineren, maar de strategie om deze middelen zodanig vorm te geven dat ze
resulteren in een verborgen verplichting wordt door de deskundigen van de HGR (zie punt
2.7) veel meer in vraag gesteld en minder gesteund.
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Net als het BRCB en andere groepen van Belgische deskundigen is de HGR van mening dat
verplichte vaccinatie, als deze noodzakelijk blijkt en de autoriteiten eraan vasthouden, een
beslissing moet zijn die op transparante wijze door de autoriteiten wordt gecommuniceerd.
*****
Het gebruik van een CST in België, vooral tijdens de piek van de epidemie, sluit niet
automatisch de invoering van een verplichte vaccinatie tegen COVID-19 uit.

2.2. Acceptatie van verplichte vaccinatie in het algemeen
Ondanks de groeiende weerklank van antivaccinatiebewegingen, en volgens de in een
systematisch overzicht beoordeelde studies (2018; vooral Europese – 12 studies – en NoordAmerikaanse – 10 studies), lijkt de meerderheid van de bevolking voorstander te zijn van
verplichte vaccinatie. De houdingen verschilden echter in de verschillende studies
naargelang het land, de context, de ziekte en de betrokken groepen (zorgverleners, kinderen
enz.).
In Italië was volgens twee studies de meerderheid van het personeel in de gezondheidszorg
en van de artsen van mening dat de verplichte vaccinatie moet worden gehandhaafd. Onder
de tegenstanders waren de meest voorkomende meningen dat het weigeren van
kindervaccinatie een ouderlijk recht is en dat het publiek zich voldoende bewust is van het
belang van vaccinatie om de verplichting te laten vallen, hetgeen suggereert dat verplichte
vaccinatie kan worden gezien als een verouderd beleid dat zijn doel heeft gediend en niet
langer nodig is. Uit een Franse studie bleek dat slechts 42% van de huisartsen en
kinderartsen voorstander was van verplichte vaccinatie, terwijl in dezelfde studie 56,5%
van de bevolking voorstander was van verplichte vaccinatie. De auteurs van deze
studie suggereerden dat de verplichte vaccinatie de voorlichting van patiënten en de
dialoog met de professionals in de gezondheidszorg mogelijk niet bevordert. De mening
van de zorgverleners over verplichte vaccinatie is cruciaal, vooral omdat studies hebben
aangetoond dat ouders en patiënten op hen vertrouwen als hun belangrijkste bron van
informatie over vaccinatie, en de houding van artsen een bepalende factor lijkt te zijn bij het
overtuigen van patiënten: een van de belangrijkste redenen die ouders opgeven voor het
weigeren van vaccins voor hun kinderen is dat hun huisarts het hen niet heeft aangeboden
(Gualano et al., 2019).

2.3. Doeltreffendheid van verplichte vaccinatie voor zorgverleners in het algemeen
In de Verenigde Staten lijkt het Virginia Mason Medical Center in Seattle, Washington, de
eerste instelling te zijn geweest die vanaf 2005 een griepvaccinatie als voorwaarde stelde voor
alle zorgverleners, waarbij een percentage van 98% werd bereikt. Latere verplichte
programma's in de Verenigde Staten hebben de vaccinatiegraad voor griep doen
stijgen van 71% in 2007 tot 98% in 2008 en van 69% in 2009 tot 96% in 2010. Dit beleid
stuitte in de Verenigde Staten soms op hevig verzet van individuele hulpverleners en hun
verenigingen, en de veelbelovende resultaten zijn wellicht niet gemakkelijk te herhalen in alle
omgevingen of in alle Europese landen.
In de Verenigde Staten zijn er gevallen gemeld van ontslagen of ontslagnemende
zorgverleners, met percentages van 0,02% tot 0,15% (Kitt et al., 2021), maar niet in
Europa. Zelfs in Europese landen met een beleid van verplichte vaccinatie wordt dit beleid in
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de praktijk niet altijd volledig uitgevoerd; het is niet zeker of zorgverleners ooit boetes hebben
betaald voor het niet naleven van de regels.
Galanakis et al. (2013) concluderen dat er een morele verplichting bestaat voor zorgverleners
om immuun te zijn en voor zorginstellingen om te zorgen voor de vaccinatie van de
zorgverleners, in het bijzonder voor degenen die werken in omgevingen met risicopatiënten.
Indien de vrijwillige vaccinatie van de zorgverleners niet optimaal is, moeten het welzijn van
de patiënten, de volksgezondheid en ook de eigen gezondheidsbelangen van de zorgverlener
zwaarder wegen dan de bezorgdheid over individuele autonomie: een redelijk beleid van
verplichte vaccinatie voor zorgverleners zou aanvaardbaar kunnen zijn. Verschillen in ziekten,
risicogroepen van patiënten en zorgverleners en beschikbare vaccins moeten in aanmerking
worden genomen bij de vaststelling van het optimale beleid. In de volgende tabel worden de
praktische argumenten en de stapsgewijze uitvoering samengevat:
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In Europa werden er antwoorden ontvangen voor het hepatitis B-virus (HBV) uit 21 landen
(waaronder 19 EU-lidstaten), die 78% van de bevolking en 60% van de zorgverleners in de
EU-28 vertegenwoordigen. De vaccinatie tegen hepatitis B was verplicht voor medisch en
verplegend personeel in 10 landen; voor ander paramedisch personeel en studenten geneesen verpleegkunde in 9 landen; voor paramedische studenten in 8 landen; voor
schoonmaakpersoneel in 7 landen; en voor technisch personeel in 5 landen; in alle andere
landen, op één na, werd ze aanbevolen. In 18 landen was er een beleid voor mensen bij wie
het vaccin niet werkt. De vaccinatiegraad voor HBV (5 landen) bedroeg 70-95%. In 13 landen
werden verwondingen door scherpe instrumenten gemeld, in 7 daarvan in het hele land; de
respondenten maakten geen melding van meldingen op Europees niveau. Uit deze
resultaten blijkt hoe verschillend de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving in de
deelnemende landen is. Meer overleg tussen actoren op EU-niveau, met inbegrip van
het versterken van het medisch toezicht in de bedrijfsgeneeskunde, zou kunnen helpen
om het beleid in de Europese landen te optimaliseren om de overdracht van HBV op
zorgverleners verder terug te dringen (De Schryver et al., 2020).
Dubov en Phung (2015) suggereren dat een succesvolle strategie voor beleidsmakers en
anderen die hopen de vaccinatiegraad te verhogen, is om een "keuzearchitectuur" te
ontwerpen die het gedrag van zorgverleners beïnvloedt zonder andere opties uit te
sluiten. Middelen om mensen ertoe aan te zetten zich te laten vaccineren, dragen bij tot de
vaccinatiegraad en helpen om de acties op korte termijn af te stemmen op de intentie tot
vaccinatie. Zoals in het verleden is gebleken, moet er worden gestreefd naar hoge
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vaccinatiepercentages om groepsimmuniteit te bereiken. Verplichte vaccinatie heeft bewezen
te werken en tot een hogere vaccinatiegraad te leiden, maar veroorzaakt een verstoring van
de medische ethiek voor zorgverleners. De verplichte vaccinatie kan op een positieve
manier worden afgedwongen met behulp van stimuleringsstrategieën die worden
overgenomen uit gedragseconomisch onderzoek.

Met betrekking tot zorgverleners bestaat er een brede consensus onder Europese
deskundigen dat een verplichte gerichte vaccinatie het risico van infectie en overdracht van
door vaccinatie te voorkomen ziekten binnen de gezondheidszorg zou minimaliseren. Over
het algemeen lijkt de steun voor een beleid van verplichte vaccinatie toe te nemen na
de implementatie ervan, hoewel er andere strategieën moeten worden toegepast om de
houding en de acceptatie onder hulpverleners te verbeteren, zoals het verbeteren van
de opleiding van het personeel en het leveren van bewijs voor de werkzaamheid,
voordelen en veiligheid van vaccins (Gualano et al., 2019).
Gur-Arie et al. (2021) zeggen dat: "Het verplichten van COVID-19-vaccinatie voor
zorgpersoneel zou de vaccinatiegraad kunnen maximaliseren, maar houdt het risico in dat
de vertrouwensbreuken tussen het zorgpersoneel en hun instellingen verergeren. De
ethische argumenten voor het verplichten van COVID-19-vaccinatie voor zorgpersoneel zijn
gebaseerd op hun plichten om "geen schade te berokkenen" en om voor patiënten te zorgen,
maar de vervulling van deze plichten vereist een veilige werkomgeving." Zij pleiten voor een
beleid dat erop gericht is het vertrouwen van het zorgpersoneel in de
gezondheidszorgsystemen te versterken door de bezorgdheid van het zorgpersoneel
aan te pakken, met inbegrip van de institutionele factoren die hen tijdens de COVID-19pandemie aan besmettingsgevaar hebben blootgesteld, alvorens een verplichte COVID19-vaccinatie te overwegen.

2.4. Meningen over verplichte COVID-19-vaccinatie voor zorgverleners
Naarmate de volledige goedkeuring van de SARS-CoV-2-vaccins dichterbij komt en de
gegevens over hun uitstekende doeltreffendheid tegen zowel symptomatische als
asymptomatische COVID-19-infectie bekend worden, wordt het duidelijker of een SARS-CoV2-vaccinatiebeleid voor zorgverleners als arbeidsvoorwaarde moet worden ingevoerd.
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Zorgverleners zouden besmettelijke ziekten zoals mazelen en griep niet onopzettelijk mogen
verspreiden onder hun patiënten en andere zorgverleners. De tijd is gekomen om COVID-19
aan die lijst toe te voegen (Talbot, 2021).
Er komt een moment waarop een beslissing moet worden genomen, ook als de beschikbare
informatie niet perfect of volledig is. Dat moment is nu. Net als de werknemers in
verzorgingstehuizen en hun collega's in veel Europese landen, zou volgens Sokol het
personeel in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk, tenzij ze zijn vrijgesteld, verplicht
moeten worden gevaccineerd tegen COVID-19 om het leven en de gezondheid van degenen
die ze behandelen te beschermen (Sokol, 2021).
Gagneux-Brunon et al. (2021) zijn van mening dat aan de voorwaarden is voldaan om een
verplicht COVID-19-vaccin voor zorgpersoneel aan te bevelen volgens het kader van de
Franse hoge autoriteit voor gezondheid HCSP (Haut Conseil de Santé Publique). Aan
ethische kwesties zoals autonomie is echter nog niet voldaan. Interventies om zorgverleners
te helpen een op feiten gebaseerde beslissing te nemen, moeten voorrang krijgen en moeten
gericht zijn op de problemen van alle beroepscategorieën van zorgverleners. Daarnaast
kunnen stimuleringsmaatregelen ook bijdragen tot een grotere vaccinatiegraad in
zorginstellingen. In plaats van een verplichte COVID-19-vaccinatie voor alle zorgverleners zou
het vaccin alleen verplicht kunnen worden gesteld voor zorgverleners die in direct contact
staan met kwetsbare patiënten voor wie er bewijs is van de suboptimale effectiviteit van de
COVID-19-vaccins. Hiertoe zouden ontvangers van transplantaties van vaste organen,
ontvangers van beenmergtransplantaties en patiënten met actieve maligniteiten zoals
beschreven in de cocooningstrategie behoren. In elk geval moet een beleid van verplichte
vaccinatie gepaard gaan met een adequate opleiding van alle categorieën van zorgverleners,
gericht op het bespreken van alle bezorgdheden, met een grondige en transparante evaluatie
van de doeltreffendheid en de veiligheid, en met een uitvoerige en betrouwbare communicatie
over het effect ervan (Gagneux-Brunon et al., 2021).
Tot slot zijn sommige deskundigen tegen elke vorm van verplichte COVID-19-vaccinatie, zelfs
voor zorgverleners (Khunti et al., 2021; Osbourne en Clark, 2021; Hayes en Pollock, 2021).

CONCLUSIES
In het kader van COVID-19 wordt het standpunt van verplichte vaccinatie voor zorgverleners
gesteund door het BRCB en de HGR (CSS 9671, 2021; BRCB 75, 2020).

2.5. Doeltreffendheid van verplichte vaccinatie voor kinderen in het algemeen
Deze gegevens houden geen verband met de COVID-19-context.
Vanderslott en Marks (2021) presenteren een uitgebreide en bijwerkbare gegevensbank van
het beleid van verplichte vaccinatie voor kinderen wereldwijd, die 149 landen omvat. De lijst
geeft aan of een land een beleid van verplichte vaccinatie heeft en de graad van verplichting
op een schaal van drie niveaus: verplicht, verplicht voor toegang tot de school of aanbevolen.
Uit hun bevindingen blijkt dat het vaccinatiebeleid in de verschillende landen varieert en dat
het vaccinatiebeleid en de vaccinatiepraktijk uiteenlopen. Zij constateren, met name voor
landen met hoge inkomens, dat het optreden van recente uitbraken een belangrijke factor
is voor de invoering van verplichte vaccinatie. Ook hebben veel landen met een laag of
gemiddeld inkomen hun toevlucht genomen tot een beleid van verplichte vaccinatie bij gebrek
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aan andere beleidsopties, maar toch zijn de vaccinatiepercentages nog steeds lager dan de
nagestreefde percentages als gevolg van problemen met de levering van en toegang tot
vaccins.

De bewijzen van het positieve effect van verplichte vaccinatie en handhaving komen vooral
uit de VS. In één systematisch overzicht werd gesuggereerd dat de invoering of verbeterde
handhaving van de verplichte vaccinatie voor toegang tot de basis- of middenschool
de vaccinatiegraad verhoogt in de groep waarop de verplichting van toepassing is, zowel
op korte termijn als na verloop van tijd (Lee et al., 2016).
Moeilijkheden met de handhaving van vaccins en een sterke oppositie tegen verplichte
vaccinatie zijn gebruikelijk in Europa en hebben bijvoorbeeld geleid tot de afschaffing van de
verplichte vaccinatie in 1948 in Engeland, waar deze was ingevoerd met de
pokkenvaccinatiewet in 1853. Daardoor is er weinig informatie beschikbaar over het
effect van verplichte vaccinatie in Europa. Uit een door de EU gefinancierd project bleek
dat landen die een beleid van aanbeveling en landen die een beleid van verplichte vaccinatie
voeren, vergelijkbare vaccinatiepercentages bereikten, wat erop zou wijzen dat verplichte
vaccinatie
niet
bepalend
is
voor
de
vaccinatiegraad
(http://www.assetscienceinsociety.eu/reports/page1.html). De gegevens waren echter
waarschijnlijk beïnvloed door "ecologische fouten". Eenvoudige vergelijkingen van de
vaccinatiegraad tussen verschillende landen kunnen immers worden beïnvloed door een
reeks verstorende factoren, zoals het niveau van gezondheidsgeletterdheid onder de
bevolking of de efficiëntie van het vaccinatiesysteem van het land (Rezza, 2019).
Europese landen bevelen verplichte vaccinatie aan of overwegen deze. Onder hen hebben
elf landen (35,4%) verplichte vaccinaties voor ten minste één van de vaccins tegen difterie,
tetanus, kinkhoest, hepatitis B, poliovirus, Haemophilus influenzae B, mazelen, bof, rodehond
en waterpokken voor kinderen (Bozzola et al., 2018).
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De houding van de ouders ten opzichte van de verplichte vaccinaties verschilde naargelang
de studie, waarbij de steun voor verschillende vaccinatieprogramma's uiteenliep van
53% tot 97%. De weerstand was groter voor het vaccin tegen het humaan papillomavirus
(HPV): het percentage van instemming met een verplichte HPV-vaccinatie varieerde van 27%
tot 63,5%. Verschillende studies hebben de perceptie van ouders over het HPV-vaccin
geanalyseerd en geconcludeerd dat ouders het HPV-vaccin eerder weigeren dan elke andere
vaccinatie van adolescenten. Naast andere factoren die de aarzeling van ouders om te
vaccineren bepalen, was een veelgehoord argument tegen verplichte HPV-vaccinatie de
overweging dat HPV niet overdraagbaar is door gewoon sociaal contact. Bovendien bleek uit
verschillende studies dat de kennis over HPV-vaccinatie beperkt is. Hogere percentages van
instemming werden gevonden bij het beoordelen van de houding van jongvolwassenen ten
opzichte van HPV-vaccinatie (van 35,7% in Hongarije tot 82,2% in Maleisië), hoewel in de
studie van Tyrell et al. de meeste meisjes die tegen verplichte vaccinatie waren aangaven dat
de informatie beperkt was (Gualano et al., 2019).
Wat betreft de vaccinatiegraad in Italië sinds de invoering van de verplichte vaccinatie voor
kinderen (nieuwe wet die het aantal verplichte vaccins uitbreidde van 4 naar 10 en de in juli
2017 ingevoerde dwangmaatregelen versterkte), zijn onlangs bemoedigende resultaten
gemeld. Van juni tot oktober 2017 is een stijging van 1% waargenomen voor het
hexavalente vaccin (tegen tetanus, difterie, kinkhoest, Haemophilus influenza B,
hepatitis B en poliovirus) en van 2,9% voor het vaccin tegen mazelen, bof en rubella
(MBR) (Bozzola et al., 2018).
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De nieuwe Italiaanse wet leverde onmiddellijk veelbelovende resultaten op, met een stijging
van de vaccinatiegraad met respectievelijk 1,2% en 4,4% voor het hexavalente en het MBRvaccin. Deze trend zette zich door in 2018. Interessant is dat de vaccinatiegraad ook is
gestegen voor de vaccins die enkel worden aanbevolen, zoals het vaccin tegen
pneumokokken en het vaccin tegen meningokokken C. Na verloop van tijd is ook een
stijging van de vaccinatiegraad op 36 maanden en op 5 jaar vastgesteld. Of, en in welke mate,
dit ook te wijten was aan andere factoren, zoals het publieke debat over vaccins dat in de
media werd gevoerd en/of de toegenomen risicoperceptie als gevolg van de epidemiegolf van
mazelen, kan niet worden gekwantificeerd en blijft onzeker. Hoewel het niet mogelijk is de rol
van andere factoren die tot het positieve resultaat hebben bijgedragen te isoleren, lijken
verplichte vaccinaties, in overeenstemming met de resultaten van studies in de VS, succesvol
te zijn in het verhogen van de vaccinatiegraad in Italië. De duurzaamheid op lange termijn
van het effect van verplichte vaccinatie en de mogelijke negatieve effecten van de
dwangmaatregelen moeten worden geëvalueerd om wetenschappelijk bewijs te
genereren in het domein van de volksgezondheid (Rezza, 2019).
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De verplichte vaccinatie lijkt positieve effecten te hebben in landen met een dalende
vaccinatiegraad, zoals Italië. De gegevens moeten echter met de nodige
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, aangezien het moeilijk is het effect van andere
factoren, zoals uitbraken van mazelen en media-aandacht, te isoleren. Uiteraard is dit
geen universeel "wondermiddel" en moet bij de beslissing om dwangstrategieën toe te
passen, rekening worden gehouden met de specifieke geografische en culturele context,
waarin andere proactieve maatregelen nuttig kunnen zijn als alternatieve opties. Het zou
ideaal zijn om een hoge vaccinatiegraad te handhaven zonder verplichting, maar deze
kan noodzakelijk worden wanneer een lage gezondheidsgeletterdheid, een hoog
percentage van mensen die aarzelend tegenover vaccins staan en een grote mediadruk
van de minderheid die tegen vaccinatie is, de gezondheid van de gemeenschap
bedreigen. In ieder geval mag de aanpak niet ideologisch zijn en moeten de resultaten
wetenschappelijk worden geëvalueerd om de effecten van de interventie aan te tonen
(Rezza, 2019; Casula en Toth, 2020).

In Frankrijk bestonden er tot 2017 drie verplichte vaccins (tegen difterie, tetanus en
poliomyelitis) naast acht aanbevolen vaccins (tegen MBR, kinkhoest, Streptococcus
pneumoniae, hepatitis B (HepB), Neisseria meningiditis groep C (MenC) en Haemophilus
influenza (Hib)) voor de routinematige vaccinatie van kinderen. Misvattingen bij de
bevolking, namelijk dat niet-verplichte vaccins minder waardevol, facultatief of niet zo
veilig en doeltreffend zijn als de verplichte, hebben echter geleid tot een ontoereikende
en stagnerende vaccinatiegraad voor de aanbevolen vaccins. Deze groeiende aarzeling
om te vaccineren, evenals grote uitbraken en sterfgevallen als gevolg van mazelen, leidde tot
een wijziging in het Franse beleid om de verplichting uit te breiden tot alle 11 kindervaccins
(Lévy-Bruhl et al., 2018).
In Europa hing verplichte vaccinatie samen met een 3,71 (95% BI: 1,68 tot 5,74) procentpunt
hogere prevalentie van mazelenvaccinatie en een 2,14 (95% BI: 0,13 tot 4,15) procentpunt
hogere prevalentie van kinkhoestvaccinatie in vergelijking met landen die geen verplichte
vaccinatie kenden. Verplichte vaccinatie werd alleen geassocieerd met een lagere incidentie
van mazelen in landen zonder niet-medische vrijstellingen (aangepaste incidentieratio = 0,14;
95% BI: 0,05 tot 0,36). Er werd geen significant verband gevonden tussen verplichte
vaccinatie en de incidentie van kinkhoest. Verplichte vaccinatie en de hoogte van de boetes
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werden in verband gebracht met een hogere vaccinatiegraad. Bovendien werd verplichte
vaccinatie geassocieerd met een lagere incidentie van mazelen in landen met verplichte
vaccinatie zonder niet-medische vrijstellingen (Vaz et al., 2020).
De conclusie voor Europa is dat verplichte vaccinatie niet volgens een uniforme procedure
kan worden ingevoerd en wellicht niet voor alle landen een oplossing is vanwege de
verschillende doelgroepen met verschillende leeftijden en sociale, culturele, psychologische
en educatieve achtergronden binnen de bevolkingen. Tijdens aanhoudende grote uitbraken
kan het echter nodig zijn de verspreiding van de ziekte tijdelijk te beheersen via
vaccinatieverplichtingen voor kinderen en groepen met een hoge blootstelling in onderwijsen gezondheidszorginstellingen, teneinde de lacunes in de vaccinatie te dichten en de
overdracht een halt toe te roepen. Aangezien er in verscheidene Europese landen lacunes
bestaan in de vaccinatie van adolescenten en jongvolwassenen, is de invoering van verplichte
vaccinaties in het kader van het vaccinatieprogramma voor baby's/kinderen wellicht niet
geschikt om de lacunes in de vaccinatie in deze leeftijdsgroepen onmiddellijk te dichten.
Daarom zijn aanvullende vaccinatie-activiteiten dringend nodig om de dekkingsgraad in deze
leeftijdsgroepen te verhogen. Het is belangrijk dat deze strategieën vergezeld gaan van
verdediging,
vertrouwenwekkende
communicatie
of
elektronische
vaccinatieregisters/oproepsystemen (Holzmann en Wiedermann, 2019).
Attwell et al. (2019) stelden vast dat er van de 62 door hen geïdentificeerde landen met een
beleid van verplichte vaccinatie voor kinderen, slechts 7 (11%) ook schadevergoedingen
ongeacht de verantwoordelijkheid hadden ingevoerd. Schadevergoedingen ongeacht de
verantwoordelijkheid zijn een van de manieren waarop overheden de onbedoelde gevolgen
van vaccinatie aanpakken. Er zijn maar weinig landen die dergelijke regelingen hebben
ingevoerd, zelfs bij een beleid van verplichte vaccinatie. Verplichte vaccinatie roept een
sterke behoefte op om diegenen te beschermen die het slachtoffer worden van uiterst
zeldzame gevallen van aantoonbare vaccinatieschade zonder verantwoordelijkheid.
Landen die vaccinatie voor kinderen verplicht stellen zonder te voorzien in een
schadevergoeding ongeacht de verantwoordelijkheid, zouden kunnen worden geacht het
sociaal contract te verbreken. Dit is vooral belangrijk wanneer het overheidsbeleid de keuze
van ouders om al dan niet te vaccineren beperkt (Attwell et al., 2019).
Gravagna et al. (2020) voerden een uitgebreide beoordeling uit van het nationale beleid inzake
verplichte vaccinatie in verschillende landen en identificeerden een brede waaier aan sancties
om de naleving te bevorderen. Uit hun resultaten blijkt dat de toepassing van sancties
wegens niet-naleving kritisch moet worden geëvalueerd om de doeltreffendheid ervan
te bepalen en goede praktijken vast te stellen om wereldwijd een hoge vaccinatiegraad
te handhaven. Van de 193 onderzochte landen werd er in december 2018 in 54% (n = 105)
een nationale verplichting vastgesteld. De frequentie, soort en zwaarte van de sancties liepen
in alle regio's sterk uiteen. We stelden vast dat 59% (n = 62) van de landen met een nationale
verplichting ten minste één sanctie hadden voor niet-naleving van een vaccinverplichting.
Onderwijssancties (d.w.z. het beperken van de toegang van een kind tot de school of van het
verder naar school gaan) kwamen het meest voor (69%; n = 43), waarbij de meeste landen
met onderwijssancties de inschrijving op school weigerden totdat aan de
vaccinatievoorschriften was voldaan (81%; n = 35).
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2.6. Verplichte COVID-19-vaccinatie (voornamelijk gegevens en opinies met betrekking tot
volwassenen)
Ter informatie: de landen die COVID-19-vaccins al "verplicht" stellen (of dit bespreken) voor
alle volwassenen, overheidsambtenaren, werknemers in de openbare en de particuliere
sector, gezondheidswerkers, andere werknemers, kinderen, bejaarden of toegang tot
openbare gelegenheden enz. worden door Reuters gecompileerd (31/12/2021):
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/countries-making-covid-19vaccines-mandatory-2021-08-16/
*****
In Duitsland (juni 2020) tonen Graeber et al. (2021) aan dat ongeveer 70% van de
volwassenen zich vrijwillig tegen het coronavirus zou laten vaccineren als er een vaccin
zonder bijwerkingen beschikbaar zou zijn. Ongeveer de helft van de Duitse bevolking is voor
en de helft is tegen een beleid van verplichte vaccinatie. De instemming met verplichte
vaccinatie is aanzienlijk groter bij degenen die zich vrijwillig zouden laten vaccineren
(ongeveer 60%) dan bij degenen die zich niet vrijwillig zouden laten vaccineren (27%). De
individuele bereidheid om zich te laten vaccineren en de aanvaarding van een beleid van
verplichte vaccinatie correleren systematisch met sociaal-demografische en psychologische
kenmerken van de respondenten.
In Frankrijk (Ward et al., januari 2022) heeft het INSERM een preliminaire nota met de
volgende conclusies gepubliceerd:
« Seules 55 % des personnes interrogées utilisent l’application TousAntiCovid. Seuls un quart
des répondants utilisent cette application afin de participer au contact tracing tandis que 32 %
ne l’utilisent que pour le pass sanitaire. 67 % des parents d’enfants âgés de 5 à 11 ans sont
défavorables à la vaccination de ce groupe d’âge. Si l’on prend l’ensemble des
personnes ayant des enfants à leur charge, 58 % d’entre elles sont défavorables à la
vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Les attitudes à l’égard de la vaccination des enfants
sont plus négatives chez les parents ayant des difficultés financières ».
« 89,5% des répondants déclarent s’être fait vacciner ou avoir l’intention de le faire. Parmi les
10,5% restants, il est important de noter qu’une majorité semble s’être fait un avis
définitif sur ce sujet (7 % sont « certains » de ne pas se faire vacciner contre 3,5 % qui
ne le feront « probablement pas »). Les répondants qui refusent encore de se faire vacciner
contre le Covid sont plus souvent des femmes, jeunes, se sentant proches de partis de la
droite radicale et de la gauche radicale, ou ne se sentant proches d’aucun parti. Si l’on
n’observe plus de différences très marquées en fonction du revenu mensuel, les questions
de ressources et d’accès aux soins semblent rester déterminantes. Ainsi, ceux pour qui
il est très facile d’acheter des médicaments s’ils en ont besoin ont plébiscité ce vaccin. Ils sont
plus de 95 % à avoir été vaccinés ou à compter le faire. Cette proportion est seulement de 82
% chez ceux pour lesquels il est très difficile d’acheter ces médicaments. On trouve des écarts
similaires entre ceux pour lesquels il est très facile de payer toutes les factures à la fin du mois
et ceux pour lesquels c’est très difficile (92 % vs 79 %) ».
In België (winter 2020) droegen de autonome motivatie en het op wantrouwen gebaseerde
gebrek aan motivatie respectievelijk positief en negatief bij aan a) de vaccinatie-intentie, b) de
zelfgerapporteerde vaccinatie en c) de latere inschrijving op een wachtlijst om een vaccin te
krijgen. De infectiegerelateerde risicoperceptie van de deelnemers voorspelde positievere
vaccinatieresultaten door een grotere autonome motivatie voor vaccinatie en minder
wantrouwen, terwijl pandemiegerelateerde gezondheidszorgen niet zulke adaptieve effecten
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opleverden. De resultaten benadrukken het belang van het bevorderen van de autonome
motivatie voor vaccinatie en het omgaan met wantrouwen, zowel op maatschappelijk als op
individueel niveau (Schmitz et al., 2021).
POINT OF VIEW ON MANDATORY VACCINATION: WEIGHTING THE PROS AND CONS
(STANDPUNT OVER VERPLICHTE VACCINATIE: AFWEGING VAN DE VOOR- EN
NADELEN). Expertengroep Psychology & Corona, 12 januari 2022.
https://fr.bfp-fbp.be/_files/ugd/990707_c780daa386e3404e93e24396366e4c4a.pdf
Samenvattend standpunt
Uit dit overzicht blijkt dat er vanuit psychologisch oogpunt voordelen en kosten verbonden zijn
aan het verplicht stellen van vaccinatie. Deze hebben betrekking op de gezondheid, maar
houden ook verband met andere belangrijke psychologische en maatschappelijke aspecten,
zoals het vertrouwen in de autoriteiten, de sociale cohesie en het gevoel van persoonlijke
vrijheid van de mensen. De verschillende psychologische dynamieken kunnen in
verschillende mate van toepassing zijn op verschillende subgroepen in de samenleving, zowel
onder gevaccineerden als onder niet-gevaccineerden.
Op basis van een functionele kosten-batenanalyse zijn zij van mening dat de voordelen
van verplichte vaccinatie op dit moment groter zijn dan de nadelen. Maar om te
voorkomen dat er nadelen ontstaan, is een zorgvuldige communicatie vereist. De
volgende punten moeten in beschouwing worden genomen.
-

Als vaccinatie verplicht wordt, moeten de doelstellingen op het vlak van collectieve en
individuele gezondheid in de communicatie duidelijk worden uitgelegd. Op basis van
wetenschappelijke studies is concrete en correcte informatie nodig, zodat de mensen
begrijpen hoe vaccinatie de kans op besmetting en ziekte vermindert. Dit kan de
bevolking doen inzien dat verplichte vaccinatie de volgende legitieme stap is in de
aanpak van deze crisis. Natuurlijk kunnen wetenschappelijke bevindingen moeilijk te
begrijpen zijn, en er is geen bewijs dat mensen die sterk tegen vaccinatie zijn,
overtuigd zullen worden door wetenschappelijke argumenten. Dergelijke argumenten
kunnen mensen echter helpen reageren op argumenten tegen vaccinatie. In ieder
geval is het van groot belang ervoor te zorgen dat alleen degelijke bevindingen worden
gepresenteerd. In dit stadium valt er weinig te winnen met correcte wetenschappelijke
informatie in de communicatie, maar veel te verliezen met onjuiste informatie.

-

Aangezien duidelijke communicatie berust op duidelijke besluitvorming, moet worden
verduidelijkt wat wordt bedoeld met "verplichte vaccinatie": gaat het om de eerste en
tweede dosis, periodieke herhalingsvaccinatie, en vanaf welke leeftijd geldt ze?

-

Om de naleving zo gemakkelijk mogelijk te maken, kan het nuttig zijn het mogelijk te
maken dat eerstelijnszorgverleners het vaccin kunnen toedienen tijdens
routineconsulten. Een bijkomend voordeel daarvan zou zijn dat het mensen ook in
staat zou stellen zich te laten vaccineren zonder dat dit in hun onmiddellijke omgeving
publiekelijk bekend wordt, wat nuttig kan zijn in geval van sociale druk tegen
vaccinatie.

-

Om het vertrouwen in de autoriteiten in stand te houden, is het van cruciaal belang het
publiek duidelijk te maken dat stabiliteit in de boodschap (vertrouwen dat de
boodschap altijd dezelfde zal zijn) moet worden onderscheiden van stabiliteit in de
bedoelingen en intenties van de autoriteiten (vertrouwen dat de autoriteiten tijdens een
onstabiele crisissituatie zullen blijven streven naar de juiste en veilige aanpak). Anders
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gezegd, het is belangrijk uit te leggen dat voortdurend veranderende omstandigheden
voortdurende beleidsaanpassingen vergen, en dat een goede, betrouwbare overheid
ook inhoudt dat zij de burgers de garantie geeft dat die aanpassingen zullen worden
doorgevoerd als en wanneer ze nodig zijn. Natuurlijk moet alles in het werk worden
gesteld om een evenwicht te vinden tussen aanpassing en duidelijk en consequent
zijn.
Dubov en Phung (2015) stellen bovendien het volgende: "De verplichte vaccinatie kan op een
positieve manier worden afgedwongen met behulp van stimuleringsstrategieën die worden
overgenomen uit gedragseconomisch onderzoek." Savulescu (2020) betoogt voor COVID-19
het volgende: "Onder omstandigheden van risico of waargenomen risico van een nieuwe
vaccinatie, kan een systeem van betaling voor risico bij vaccinatie superieur zijn. Hij verdedigt
een betalingsmodel tegen verschillende bezwaren, onder meer dat het dwang inhoudt en de
solidariteit ondermijnt. Hij stelt dat de betaling in geld of in natura kan geschieden en dat de
mogelijkheid van altruïstische vaccinatie behouden kan blijven door mensen die gevaccineerd
zijn de mogelijkheid te bieden het geldbedrag terug te schenken aan de gezondheidszorg.
Attwell et al. (2019) zeggen: "Verplichte vaccinatie roept een sterke behoefte op om diegenen
te beschermen die het slachtoffer worden van uiterst zeldzame gevallen van aantoonbare
vaccinatieschade zonder verantwoordelijkheid. Landen die vaccinatie verplicht stellen zonder
te voorzien in een schadevergoeding ongeacht de verantwoordelijkheid, zouden kunnen
worden geacht het sociaal contract te verbreken. Dit is vooral belangrijk wanneer het
overheidsbeleid de keuze van ouders om al dan niet te vaccineren beperkt."
Savulescu et al. (2021) zeggen het volgende in verband met kinderen en verplichte COVID19-vaccinatie: "Verplichte vaccinatie van kinderen tegen griep met lichte tot matige dwang
zou gerechtvaardigd kunnen zijn. Deze praktijk zou redelijkerwijs moeilijke "opt-out"procedures of misschien bescheiden boetes kunnen omvatten. Als alternatief kunnen
stimuleringsmaatregelen gerechtvaardigd zijn. De verplichte vaccinatie van kinderen (of
stimuleringsmaatregelen) voor COVID-19 is moeilijker te rechtvaardigen, gezien de
geringere ernst van de ziekte in vergelijking met volwassenen en de onzekerheid over de
doeltreffendheid en het risicoprofiel bij kinderen. De combinatie van COVID-19 en griep vormt
echter een veel grotere bedreiging voor de volksgezondheid dan elk van beide ziekten
afzonderlijk. Terwijl het argument voor verplichte vaccinatie van kinderen tegen COVID-19
zwak is, is het argument voor verplichte vaccinatie van kinderen tegen griep waarschijnlijk
sterker dan anders, omdat de behoefte van kwetsbare personen om tegen griep te worden
beschermd groter is, evenals de noodzaak om de ziekenhuiscapaciteit op peil te houden. Ook
al is er enig risico voor het kind, kunnen ouders, als dat risico voldoende klein is, vrij zijn om
dat risico te nemen in het belang van anderen, en als het nodig is om de kwetsbaren te
beschermen, kan de staat de ouders terecht een zekere mate van dwang opleggen. We
moeten er zeker van zijn dat het voordeel voor de volksgezondheid groot genoeg is om het
opleggen van dit kleine risico te rechtvaardigen. Als kinderen het virus bijvoorbeeld niet in
significante mate verspreiden, dan zou het voordeel van het vaccineren van kinderen voor
anderen beperkt zijn. En als er andere beleidsmaatregelen zijn, zoals de identificatie van
gevallen en contacttracing, die de noodzaak om kinderen te vaccineren verminderen, dan
kunnen die de voorkeur verdienen. Uiteindelijk hangen het al dan niet aanbieden van een
nieuw vaccin aan kinderen voor een ziekte die geen grote bedreiging voor hen vormt, en het
verplicht stellen of stimuleren van vaccinatie, af van zeer precieze informatie over de aard van
de ziekte, de ernst ervan, de verspreiding en het vaccin zelf. Maar het vereist ook een
evenwicht tussen eigenbelang en plicht tegenover anderen, en tussen vrijheid en nut."
Met de analyse van enkele ethische criteria als kader concluderen Opel et al. (2020): "De
enige logische conclusie is dat we momenteel te weinig weten over de prestaties van alle
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mogelijke vaccins tegen COVID-19 of over de epidemiologie van SARS-CoV-2 bij kinderen
om harde uitspraken te kunnen doen over de vraag of een COVID-19-vaccin bij kinderen
verplicht zou moeten zijn. Toch is het niet te vroeg om deze criteria in onze planning te
integreren om ervoor te zorgen dat we een goede beslissing nemen hieromtrent. Onze
kinderen verdienen dat."

CONCLUSIES
Er zijn vooralsnog slechts weinig gegevens over de doeltreffendheid van verplichte COVID19-vaccinatie. Het is bijna onmogelijk om de waarschijnlijke (zwakke?) positieve impact en de
conclusies van publicaties (betreffende andere ziekten, specifieke groepen, in andere landen
en in andere contexten) te extrapoleren naar de Belgische situatie bij een wereldwijde COVID19-pandemie.
De effecten van de verplichte COVID-19-vaccinatie op de vaccinatiegraad en de impact
van de vaccinatiegraad op het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames of
sterfgevallen in België zijn onbekend.
Transparante communicatie, een maatschappelijk debat en politieke arbitrage zijn
noodzakelijk om een billijk en beheersbaar niveau van dwang in te voeren voor de COVID19-vaccinatie van volwassenen in België.
Landen die vaccinatie verplicht stellen zonder te voorzien in een schadevergoeding
ongeacht de verantwoordelijkheid, zouden kunnen worden geacht het sociaal contract
te verbreken.
*****
Indien de autoriteiten besluiten om via een verplichte COVID-19-vaccinatie de sterfte te
beperken, zou bijvoorbeeld een vaccinatieplicht kunnen worden opgelegd: voor alle mensen
van 65 jaar en ouder;
Indien de autoriteiten besluiten om via een verplichte COVID-19-vaccinatie de overbelasting
van de ziekenhuizen en het uitstellen van gezondheidszorg te beperken, zou bijvoorbeeld een
vaccinatieplicht kunnen worden opgelegd: voor alle mensen van 40 jaar en ouder; en
Indien de autoriteiten besluiten om via een verplichte COVID-19-vaccinatie de overbelasting
van consulten voor infecties van de luchtwegen op het niveau van de eerste lijn zoveel
mogelijk te beperken, zou bijvoorbeeld een vaccinatieplicht kunnen worden opgelegd: voor
alle mensen van 16 tot 18 jaar*.
In dit stadium van onze wetenschappelijke, ethische en juridische kennis over dit
onderwerp valt de verplichte COVID-19-vaccinatie van minderjarigen buiten het bestek
van deze STANDPUNTNOTA.
*****
Om redenen van vereenvoudiging, duidelijkheid en uniformiteit van de politieke
beslissingen op Europees en mondiaal niveau, kunnen de leeftijdsgrenzen worden
aangepast en worden ze slechts ter informatie gegeven.
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Het vaccinatieschema van de verplichte COVID-19-vaccinatie moet de aanbevelingen van de
NITAG volgen en moet regelmatig door de autoriteiten worden herzien.
De invoering van een verplichte vaccinatie tegen COVID-19 in België, vooral tijdens de piek
van de epidemie, sluit niet automatisch het gebruik van een CST uit.
De controle op de verplichte vaccinatie, de mogelijke sancties en de schadevergoeding
ongeacht de verantwoordelijkheid zijn politieke beslissingen en vallen buiten het bestek van
dit document.
* Het is belangrijk om in de discussie rekening te houden met de leeftijd waarop de
bijwerkingen zich voordoen, de ernst ervan en de frequentie van de zeer zeldzame
bijwerkingen van de huidige vaccins. Als er zich bij ongelukkige personen ernstige
bijwerkingen van de vaccinatie voordoen, zouden er meer DALY's/QALY's verloren gaan als
het gaat om een jongvolwassene.

2.7. Advies van het netwerk van deskundigen van de HGR
Om de antwoorden die de NITAG en het BRCB op deze vragen aan de autoriteiten geven,
beter te onderbouwen, hebben de Raad en het Comité besloten om de mening van de
deskundigen van de HGR rechtstreeks te vragen in de vorm van een online enquête over de
omvang van het CST-systeem of de mogelijkheid van een verplichte COVID-19-vaccinatie in
België. De online enquête werd op 20/12/2021 verstuurd en op 16/01/2022 afgesloten. Op
27/12/2021 werd er ook een herinnering gestuurd.
De antwoorden op deze online enquête zijn verzameld tijdens de overgangsfase tussen de
Deltavariant en het verschijnen van de Omikronvariant. Aan deze nieuwe variant waren veel
onzekerheden verbonden en de standpunten zouden kunnen variëren naarmate deze
onzekerheden omtrent Omikron afnemen.
300 Belgische wetenschappers (expertise in een zeer breed scala van onderwerpen,
niet noodzakelijk infectieziekten/vaccins) van de 1.769 die deel uitmaken van het
netwerk van deskundigen van de HGR hebben de online enquête beantwoord. Dit komt
overeen met een respons van 17%.
De resultaten zijn:
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CONCLUSIES
93,4% van de Belgische deskundigen die de online enquête hebben beantwoord zijn minstens
voorstander van het behoud van het CST (45,7% voor CST - 3G / 15% voor CST - 2G /
32,7% voor CST - 1G).
6,3% is tegen het CST en 1 deskundige wenst niet te antwoorden.
De NITAG en het Comité hebben reeds het gebruik van het CST aanbevolen voor
personen ouder dan 18 jaar en niet onder die leeftijd (CSS 9655 en 9680, 2021). Volgens
sommige geraadpleegde deskundigen zou het gebruik van het CST aanvaardbaar zijn vanaf
de leeftijd van 12 jaar.
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CONCLUSIES
72,3% van de Belgische deskundigen die de online enquête hebben beantwoord, zijn
(op dit moment en niet noodzakelijk voor onbepaalde tijd) voorstander van verplichte
COVID-19-vaccinatie.
23,3% is tegen en 4,3% wenst geen antwoord te geven.
Volgens de geraadpleegde deskundigen zou de verplichte COVID-19-vaccinatie moeten
gelden vanaf de leeftijd van 16 jaar (gemiddelde en mediaan gesteund door 54% van de
geconsulteerde deskundigen die voorstander waren van verplichte vaccinatie) of 18 jaar
(gesteund door 93% van de geconsulteerde deskundigen die voorstander waren van
verplichte vaccinatie).

3

Welk potentieel hebben deze instrumenten op het vlak van de mogelijke
versoepeling van niet-farmaceutische interventies?
CONCLUSIES

In dit stadium van onze kennis en gezien de onzekerheden in verband met de nieuwe
zorgwekkende variant is het onmogelijk deze vraag te beantwoorden.
Om de COVID-19-pandemie onder controle te krijgen, is een combinatie van acties en
instrumenten nodig. De huidige COVID-19-vaccins zijn zeer effectief. Geen enkel vaccin
beschermt echter 100%. Daarom steunt de HGR, naast vaccinatie, het belang van nietfarmaceutische maatregelen, zoals het handhaven van handhygiëne, fysieke afstand,
barrièremaatregelen en ventilatie, ook in openbare ruimten met alleen gevaccineerde
mensen.
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Het is aan de GEMS (Groep van Experts voor Managementstrategie van COVID-19) om de
autoriteiten te begeleiden bij de uitvoering van deze niet-farmaceutische maatregelen in
functie van de evolutie van de viruscirculatie en de kenmerken van besmettelijkheid en
virulentie van zorgwekkende varianten, en dit in functie van de verzadiging van de Belgische
ziekenhuizen en de middelen die hen ter beschikking worden gesteld.
De ECDC (15/12/2021) stelt:
•

De snelle herinvoering en versterking van de niet-farmaceutische maatregelen
zijn nodig om de voortdurende Delta-overdracht te verminderen, de verspreiding
van de zorgwekkende Omikronvariant te vertragen en de COVID-19-gerelateerde
last beheersbaar te houden. Dit zal de verspreiding van de zorgwekkende
Omikronvariant vertragen, zodat landen tijd kunnen winnen om de vaccinatie verder uit
te rollen en een plotselinge grote impact van de verspreiding van deze variant te
voorkomen.
Tot deze maatregelen behoren het vermijden van grote openbare of
privébijeenkomsten, het aanmoedigen van het gebruik van mondmaskers, het beperken
van contacten tussen groepen mensen in sociale of werksituaties, telewerken,
uitgebreid testen en intensieve contacttracing. De autoriteiten moeten overwegen om
mensen te adviseren de contacten tussen huishoudens te beperken en extra voorzichtig
te zijn bij reizen en bij contacten tussen verschillende generaties tijdens de feestdagen.
Zolang het aantal gevallen van de zorgwekkende Omikronvariant laag blijft en de
middelen het toelaten, moet prioriteit worden verleend aan contacttracing voor
waarschijnlijke of bevestigde gevallen van besmetting met de zorgwekkende
Omikronvariant, ongeacht de vaccinatiestatus, en wel tijdig en zo volledig mogelijk.

•

Een onmiddellijke planning voor een grotere capaciteit van de gezondheidszorg
om het verwachte grotere aantal gevallen te behandelen, moet worden
overwogen. Risicocommunicatie waarbij de nadruk wordt gelegd op het blijvende
belang van volledige vaccinatie en van het halen van een extra dosis of boostervaccin,
blijft essentieel.
4

Bij bovenstaande vragen dient ook rekening te worden gehouden met
wat de state-of-the-art evidence is op vlak van vaccineffectiviteit, de
nood aan herhaaldoses, de mate waarin genezing leidt tot bescherming,
het mogelijks verder epidemiologisch verloop van pandemie naar
endemie, mogelijke nieuwe varianten, etc.
CONCLUSIES

In dit stadium van onze kennis en gezien de onzekerheden in verband met de nieuwe
zorgwekkende variant is het onmogelijk deze vraag te beantwoorden.
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5

Wat kunnen we zeggen over de zorgwekkende Omikronvariant?

In België (11/01/2021) zijn in dit stadium 1.378 sequenties van positieve SARS-CoV-2monsters geanalyseerd die tussen 27/12/2021 en 09/01/2022 zijn verzameld in het kader van
de bewaking van de situatie. In die monsters vertegenwoordigde Omikron 84,6% van de
geanalyseerde stammen (NRC UZ Leuven & KU Leuven, rapport 2021_63).

5.1 Verslagen en mededelingen van het ECDC (15/12/2021) en de CDC (20/12/2021)
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-publishes-new-risk-assessment-furtheremergence-omicron-variant
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/omicron-variant.html
Er is reeds sprake van lokale overdracht van de zorgwekkende Omikronvariant in EU/EERlanden (de gevallen worden gedetecteerd via representatieve steekproeven in het kader van
het routinematige monitoringsysteem van de EU/EER) en de komende maanden wordt een
verdere snelle toename van het aantal gevallen van de zorgwekkende Omikronvariant
verwacht. Op basis van voorspellingen door middel van modellen, en afhankelijk van het
groeivoordeel en de mate van immuunontsnapping, zal de zorgwekkende Omikronvariant
waarschijnlijk de dominante variant worden in de EU/EER in de eerste twee maanden van
2022.
Zelfs indien de door de zorgwekkende Omikronvariant veroorzaakte ziekte even of minder
ernstig is dan die veroorzaakt door de zorgwekkende Deltavariant, zullen de hogere
besmettelijkheid en de daaruit voortvloeiende exponentiële groei van het aantal ziektegevallen
snel opwegen tegen de voordelen van een mogelijk geringere ernst. Daarom wordt het
waarschijnlijk geacht dat de zorgwekkende Omikronvariant bijkomende ziekenhuisopnames
en sterfgevallen zal veroorzaken, naast die welke reeds werden verwacht in eerdere
prognoses waarin alleen rekening werd gehouden met de zorgwekkende Deltavariant. Het
algehele risico voor de volksgezondheid als gevolg van het verder opduiken en zich
verspreiden van de zorgwekkende Omikronvariant van SARS-CoV-2 in de EU/EER
wordt beoordeeld als ZEER HOOG.
Vaccinatie blijft een essentieel onderdeel van de gelaagde aanpak die nodig is om het effect
van Omikron te beperken, terwijl ook de voortdurende circulatie van de Deltavariant wordt
aangepakt. Boosterdosissen zullen de bescherming tegen ernstige gevolgen van de
zorgwekkende Deltavariant en mogelijk van Omikron verhogen.
Uit eerste, nog niet collegiaal getoetste gegevens van in vitro neutralisatiestudies blijkt dat
sera van personen die een vaccin hebben gekregen en van herstelde patiënten een
verminderd neutralisatievermogen hebben tegen de zorgwekkende Omikronvariant in
vergelijking met andere SARS-CoV-2-varianten, hoewel er nog grote onzekerheden bestaan.
Bovendien zijn er nog steeds onvoldoende gegevens uit de praktijk over de doeltreffendheid
van de in de EU goedgekeurde vaccins tegen de zorgwekkende Omikronvariant. Volgens de
thans beschikbare gegevens zullen boosterdosissen de bescherming tegen ernstige
gevolgen die door de zorgwekkende Deltavariant en mogelijk de zorgwekkende
Omikronvariant worden veroorzaakt, verhogen, waarbij het effect op de bevolking naar
verwachting groter zal zijn indien de boosterdosis binnen een kort tijdsbestek aan het
grootste deel van de volwassen bevolking wordt toegediend. De thans beschikbare
gegevens wijzen erop dat een veilige en doeltreffende toediening van een boosterdosis reeds
drie maanden na voltooiing van de primaire vaccinatie mogelijk is.
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De resultaten van de wiskundige modellering tonen aan dat een sterke en onmiddellijke
vermindering van het aantal contacten ook nodig is om een hoge piek in de door de
zorgwekkende Omikronvariant veroorzaakte gevallen te vermijden en de impact van
COVID-19 op de gezondheid en de sterfte op korte termijn beheersbaar te houden, zelfs
met een onmiddellijke versnelde uitrol van de vaccins.
Zonder een vermindering van het aantal contacten via de invoering van nietfarmaceutische maatregelen en het opdrijven van het aantal herhalingsvaccinaties
zouden de gezondheidszorgssystemen in de EU/EER snel kunnen worden overweldigd
door het aantal besmettingen.
In het kader van Omikron zouden landen met een hogere (>80%) vaccinatiegraad voor de
totale bevolking bij het huidige aantal contacten een beheersbare belasting kunnen
ondervinden. Deze belasting zou echter hoog kunnen worden als het aantal contacten verder
toeneemt, zoals te verwachten valt gezien de eindejaarsfeesten.
Omdat vaccins een hoge mate van bescherming bieden tegen de ernstige gevolgen van
COVID-19-infectie, zal een groot deel van de COVID-19-ziekenhuisopnames bestaan uit nietgevaccineerde personen, met name niet-gevaccineerde personen in risicogroepen.
Aangezien echter de doeltreffendheid van het vaccin tegen ernstige ziekte niet 100% is, zal
een groter aantal meldingen ook leiden tot een groter aantal gevaccineerden met ernstige
vormen van ziekte die ziekenhuisopname vereisen. Samen met de afnemende immuniteit na
verloop van tijd na vaccinatie, verklaart dit het percentage gevaccineerden onder de
gehospitaliseerde COVID-19-patiënten in sommige landen met een hoge vaccinatiegraad.
Overdraagbaarheid
Voorlopig wijzen alle studies erop dat de zorgwekkende Omikronvariant een
groeivoordeel heeft in vergelijking met andere varianten, waaronder de zorgwekkende
Deltavariant. Er blijven echter onzekerheden bestaan ten aanzien van de huidige schattingen
van de overdraagbaarheid en er zijn verdere studies nodig om betrouwbare schattingen te
kunnen maken van de overdraagbaarheid van de variant in het algemeen, en in relatie tot de
maatregelen die genomen zijn in verschillende gemeenschapsomgevingen (ECDC,
15/12/2021).
De Omikronvariant zal zich waarschijnlijk gemakkelijker verspreiden dan het
oorspronkelijke SARS-CoV-2-virus en het is nog onbekend hoe gemakkelijk Omikron
zich verspreidt in vergelijking met Delta. De CDC verwachten dat iedereen die besmet is
met Omikron het virus kan verspreiden naar anderen, zelfs als men gevaccineerd is of geen
symptomen heeft (CDC, 20/12/2021).
Ernst
De huidige schattingen van de ernst van de zorgwekkende Omikronvariant zijn nog
onzeker en verdere studies, met een opvolging van de vastgestelde gevallen op langere
termijn, waarbij gekeken wordt naar de leeftijdsgroep, eerdere besmetting en
vaccinatiestatus, zijn nodig om meer betrouwbare schattingen te kunnen geven (ECDC,
15/12/2021).
Er zijn meer gegevens nodig om te weten of de Omikronbesmettingen, en met name de
herinfecties en doorbraakinfecties bij mensen die volledig zijn gevaccineerd, meer
ernstige ziekte of overlijdens veroorzaken dan de besmettingen met andere varianten
(CDC, 20/12/2021).
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Potentieel voor immuunontsnapping
Omikron is de genetisch meest afwijkende SARS-CoV-2-variant die tot dusver tijdens de
pandemie in significante aantallen is aangetroffen. Dit heeft geleid tot bezorgdheid dat het in
verband kan worden gebracht met een aanzienlijke vermindering van de doeltreffendheid van
vaccins en monoklonale antilichaamtherapieën, alsook met een verhoogd risico van
herinfecties met SARS-CoV-2.
De niet-peer-reviewde, voorgepubliceerde gegevens die momenteel beschikbaar zijn,
suggereren dat het neutralisatievermogen van sera van gevaccineerden (primaire kuur) en
herstelde patiënten tegen Omikron aanzienlijk kleiner is in vergelijking met eerdere
zorgwekkende varianten van SARS-CoV-2. Er zijn echter aanwijzingen dat de neutralisatie
van het virus door sera van personen die een combinatie van besmetting en volledige
vaccinatie (primaire kuur) hebben doorgemaakt, of van gevaccineerde personen die boosters
hebben gekregen, ten minste gedeeltelijk effectief blijft in het neutraliseren van Omikron in
vitro.
Deze voorlopige gegevens met betrekking tot de neutralisatie wijzen erop dat er
mogelijk sprake is van een verminderde doeltreffendheid van de vaccins, met name
voor het voorkomen van besmetting. De resultaten moeten echter worden bevestigd met
grotere steekproeven en door meer laboratoria voor patiënten met verschillende klinische
profielen (merk van vaccin, extra dosissen, ernst van de besmetting) en
bemonsteringsintervallen na besmetting en/of vaccinatie.
Het is moeilijk om in-vitro-neutralisatiegegevens rechtstreeks te vertalen naar klinische
resultaten zoals bescherming tegen infectie of ernstige ziekte; daarvoor zijn solide gegevens
in verband met de doeltreffendheid van de vaccins en doorbraakinfecties in klinische settings
nodig.
Tot dusver is er geen absolute drempelwaarde voor antilichaamtiters vastgesteld als
correlaat
van
bescherming
tegen
SARS-CoV-2.
Lagere
neutraliserende
antilichaamtiters in serum dat drie tot zes maanden na besmetting of vaccinatie wordt
afgenomen, kunnen worden gecompenseerd door de persistentie van virusspecifieke,
langlevende B-cellen die in staat zijn om zich tijdens de daaropvolgende besmetting
snel uit te breiden en zo hogere neutraliserende antilichaamtiters te genereren.
Bovendien wordt het effect van geconserveerde niet-neutraliserende antilichamen of Tgeheugencelresponsen niet geëvalueerd door in vitro neutralisatiestudies, hoewel het
waarschijnlijk is dat ze bijdragen tot de bescherming tegen ernstige ziekte.
Verwacht wordt dat de huidige vaccins bescherming bieden tegen ernstige ziekte,
ziekenhuisopnames en sterfgevallen als gevolg van besmetting met de Omikronvariant.
Er zullen echter waarschijnlijk doorbraakinfecties optreden bij mensen die volledig
gevaccineerd zijn. Bij andere varianten, zoals Delta, zijn vaccins doeltreffend gebleven in het
voorkomen van ernstige ziekte, ziekenhuisopnames en overlijdens. De recente opkomst van
Omikron benadrukt nog eens het belang van vaccinatie en boosters (CDC, 20/12/2021).
Behandelingen
Wetenschappers zijn bezig te bepalen hoe goed de bestaande behandelingen voor COVID19 werken. Door de veranderde genetische samenstelling van Omikron zullen sommige
behandelingen waarschijnlijk effectief blijven, terwijl andere mogelijk minder effectief zullen
zijn (CDC, 20/12/2021).
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5.2 Technische briefing VK (14/01/2021)
https://www.gov.uk/government/publications/investigation-of-sars-cov-2-variants-technicalbriefings

LET OP: Dit rapport is gepubliceerd om de gedetailleerde analyses van de monitoring van
varianten te delen die bijdragen tot de risicobeoordeling van Omikron. Deze gespecialiseerde
technische briefing bevat voorlopige gegevens en analyses over opkomende varianten en de
bevindingen hebben een hoge mate van onzekerheid. In deze technische briefing wordt 10
januari 2022 als uiterste datum voor het verzamelen van gegevens vastgesteld, zodat er
voldoende tijd is voor de analyses.

Genomische diversiteit
Er is nog weinig diversiteit binnen de Omikron BA.1 clade. In de Britse gegevensverzameling
zijn twee verworven mutaties in het spike-eiwit geconstateerd, A701V en R346K. De
groeisnelheid van Omikron met deze mutaties is niet groter dan die van de rest van de
Omikron clade. Omikron omvat ook de BA.2 clade. Deze wordt vanuit technisch oogpunt apart
gevolgd en beoordeeld en wordt opgenomen in het totale aantal Omikrongevallen.
Ernst
Vermindering van het relatieve risico op ziekenhuisopname bij volwassenen
Meerdere laboratoriumstudies wijzen op aanzienlijke veranderingen in het fenotype,
waaronder veranderingen in het binnendringen van de cel en de bevordering van de
fusie, hoewel deze niet rechtstreeks in verband kunnen worden gebracht met virulentie.
Voorlopige dierstudies wijzen op een verminderde virulentie. In herhaalde Britse analyses
(meer dan één studie) werd een vermindering van het relatieve risico op ziekenhuisopname
bij besmetting van volwassenen met Omikron in vergelijking met Delta vastgesteld. Dit is in
overeenstemming met gegevens uit Zuid-Afrika. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de
waargenomen vermindering van het risico op ziekenhuisopname bij volwassenen
waarschijnlijk ten dele het gevolg is van een verminderde intrinsieke ernst van het virus en ten
dele van bescherming door een eerdere infectie.
Ernst van de infectie bij kinderen: onvoldoende gegevens
In het VK en enkele andere landen wordt melding gemaakt van een toename van het aantal
ziekenhuisopnames bij jonge kinderen, hoewel uit de eerste gegevens blijkt dat de
opgenomen kinderen niet ernstig ziek zijn. Verdere analyses zijn nodig om het risico op
ziekenhuisopname tussen Omikron en Delta te vergelijken, en om de klinische kenmerken
van de ziekte bij kinderen te beoordelen.
Symptomen
Wat betreft de symptomen, werd in de gegevens van NHS Test and Trace minder vaak
melding gemaakt van reuk- of smaakverlies bij Omikronbesmettingen dan bij
Deltabesmettingen (bij 13% van de Omikronbesmettingen en 34% van de Deltabesmettingen,
OR: 0,22, 95% BI: 0,21-0,23). Keelpijn werd vaker gemeld bij besmetting met Omikron (bij
53% van de Omikronbesmettingen en 34% van de Deltabesmettingen, OR: 1,93, 95% BI:
1,88-1,98). Er dient echter te worden opgemerkt dat in een andere recente studie een
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toename van keelpijn werd gemeld bij degenen die negatief testten voor SARS-CoV-2, dus
dit kan een incidentele bevinding zijn.
Vaccineffectiviteit
Bij de analyse van geactualiseerde populatiegegevens is de bescherming van de vaccinatie
tegen milde ziekte grotendeels verdwenen tegen 20 weken na de vaccinatie met een primaire
vaccinatiekuur van 2 dosissen. Na een boosterdosis neemt de bescherming aanvankelijk
toe tot ongeveer 65 à 70%, maar daalt ze opnieuw tot 45 à 50% vanaf 10+ weken. Het is
daarom waarschijnlijk dat de huidige vaccins op lange termijn een beperkte bescherming
bieden tegen besmetting of overdracht. De bescherming tegen ernstige ziekte is veel
hoger: na een boosterdosis wordt de effectiviteit van het vaccin tegen
ziekenhuisopname geschat op 92% en blijft deze hoog op 83% 10+ weken na de
boosterdosis. Deze gegevens zullen ook worden opgenomen in het wekelijkse
opvolgingsverslag van de COVID-19-vaccinatie dat elke donderdag wordt gepubliceerd.
SIREN-studie
In de SIREN-studie wordt een groot cohort zorgverleners regelmatig getest met behulp van
een polymerasekettingreactie (PCR) om asymptomatische besmettingen op te sporen, naast
de normale testpraktijken voor symptomatische besmettingen. Uit de bijgewerkte analyse blijkt
dat elke blootstelling aan het vaccin, ook voor boosters, extra voordelen oplevert, zelfs bij
mensen die al eerder besmet zijn geweest.
Bijgewerkte risicobeoordeling
Er is een bijgewerkte risicobeoordeling voor de Omikronvariant gepubliceerd: VOC-21NOV01 (B.1.1.529). https://www.gov.uk/government/publications/investigation-of-sars-cov-2variants-of-concern-variant-risk-assessments
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5.3 Publicaties en voorpublicaties over Omikron

LET OP: Voorpublicaties zijn voorlopige verslagen van studies die niet zijn
gecertificeerd door collegiale toetsing. Ze mogen niet worden gebruikt als leidraad
voor de klinische praktijk of voor gezondheidsgerelateerd gedrag en mogen niet in de
nieuwsmedia worden gemeld als vaststaande informatie.
Pathofysiologie
Op basis van een genetische studie zeggen Kandeel et al. (2021) dat het mogelijk is, gezien
de nauwe verwantschap
met de alfavariant, dat Omikron er al veel langer is dan gedacht wordt, ook al werd er een
aparte monofyletische groep gecreëerd. Wei et al. (2021) identificeerden 45 puntmutaties die
Omikron heeft verworven sinds de divergentie van de B.1.1 lijn. Zij ontdekten dat de spikeeiwitsequentie van Omikron aan een sterkere positieve selectie onderhevig was dan die van
alle gerapporteerde SARS-CoV-2-varianten waarvan bekend is dat ze zich blijvend in
menselijke gastheren ontwikkelen, wat wijst op de mogelijkheid van het overspringen naar
een andere gastheer. Samen suggereren hun resultaten dat de voorloper van Omikron
van de mens op muizen is overgesprongen, snel mutaties heeft ontwikkeld die
bevorderlijk zijn voor het infecteren van die gastheer en vervolgens weer op de mens
is overgesprongen, wat voor de Omikronuitbraak wijst op een evolutionair traject dat
verschillende soorten omvat. Cameroni et al. (2021) lijken dit ook te bevestigen.
Zhao et al. (2021) onderzoeken de virologische kenmerken van de Omikronvariant en
vergelijken die met de Deltavariant. De Omikronvariant plantte zich langzamer voort dan de
Deltavariant in transmembrane serineprotease 2 (TMPRSS2)-overexpresserende VeroE6cellen (VeroE6/TMPRSS2). Hun resultaten suggereren dat de besmetting met de
Omikronvariant niet wordt bevorderd door TMPRSS2, maar grotendeels wordt
gemedieerd via de endocytische route. Het verschil in ingangsroute tussen de
Omikron- en de Deltavariant kan gevolgen hebben voor de klinische verschijnselen of
de ernst van de ziekte.
In een voorpublicatie tonen Meng et al. (2021) een significant lagere infectiviteit aan van
longorganoïden en Calu-3 longcellen die endogene niveaus van ACE2 en TMPRSS2 tot
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expressie brengen, maar een vergelijkbare infectiviteit als Delta bij gebruik van H1299
longepitheelcellen. Belangrijk is dat de fusiebevorderende capaciteit van het spike-eiwit van
Omikron is aangetast, hetgeen leidt tot een duidelijke vermindering van de vorming van
syncytia. Deze waarnemingen wijzen erop dat Omikron immuunontwijkende
eigenschappen heeft verworven en mogelijkerwijs eigenschappen in verband met
replicatie en pathogeniciteit heeft aangepast.
In een voorpublicatie onderzochten Syed et al. (2022) mutaties in alle vier structurele eiwitten
en ontdekten ze bij Omikron een 3 maal hogere vorming van de eiwitmantel en binnendringing
in de cel dan bij Delta, een eigenschap die werd teweeggebracht door S- en N-eiwitmutaties.
38 antiserummonsters van personen die waren gevaccineerd met vaccins van
Pfizer/BioNTech, Moderna en Johnson & Johnson en sera van herstelde, niet-gevaccineerde
overlevenden van COVID-19 hadden een 15 maal lagere werkzaamheid om celtransductie
door virusachtige deeltjes die de Omikronmutaties bevatten te voorkomen ten opzichte van
het voorouderlijke B.1 spike-eiwit. Een derde dosis van het Pfizer-vaccin wekte aanzienlijk
hogere neutralisatietiters tegen Omikron op, wat resulteerde in aantoonbare neutraliserende
antilichamen bij 8 van de 8 proefpersonen, vergeleken met 1 van de 8 vóór de booster.
Bovendien vertoonden de op monoklonale antilichamen (mAb) gebaseerde geneesmiddelen
Casirivimab en Imdevimab een sterke neutralisatieactiviteit tegen virusachtige deeltjes van de
B.1-, B.1.1- of Deltavariant, maar geen detecteerbare neutralisatie van virusachtige deeltjes
van de Omikronvariant. De resultaten suggereren dat Omikron efficiënter is bij de
vorming van de eiwitmantel en het binnendringen van de cel dan Delta, en dat de
antilichaamrespons die wordt opgewekt door de bestaande vaccins of een eerdere
besmetting, althans vóór de boosterdosis, een beperkt vermogen zal hebben om
Omikron te neutraliseren. Bovendien zullen sommige thans beschikbare mAb's niet
bruikbaar zijn voor de behandeling van patiënten die besmet zijn met Omikron.
Overdraagbaarheid
Gu et al. (2021) melden een geval van de Omikronvariant (B.1.1.529) van SARS-CoV-2 bij
een asymptomatische, volledig gevaccineerde reiziger in een quarantainehotel in Hongkong
(China). De Omikronvariant werd ook gedetecteerd bij een volledig gevaccineerde
reiziger die in een kamer aan de overkant van de gang van de indexpatiënt verbleef, wat
wijst op overdracht ondanks strikte quarantainemaatregelen.
In een voorpublicatie suggereren Pulliam et al. (2021) dat de Omikronvariant in verband
wordt gebracht met een aanzienlijk vermogen op populatieniveau om de immuniteit
door een eerdere besmetting te omzeilen. Er zijn daarentegen geen epidemiologische
aanwijzingen voor immuunontsnapping op populatieniveau bij de beta- of Deltavariant. Deze
bevinding heeft belangrijke gevolgen voor de planning van de volksgezondheid, met name in
landen als Zuid-Afrika met een hoge mate van immuniteit door een eerdere besmetting.
In een voorpublicatie schatten Viana et al. (2021) dat Omikron in Gauteng (Zuid-Afrika) een
groeivoordeel had van 0,24 (95% BI: 0,16-0,33) per dag ten opzichte van Delta. Dit komt
overeen met een 5,4-voudige (95% BI: 3,1-10,1) wekelijkse toename van het aantal gevallen
in vergelijking met Delta. Het groeivoordeel van Omikron is waarschijnlijk het gevolg van een
grotere intrinsieke overdraagbaarheid van het virus ten opzichte van andere varianten, een
groter vermogen dan andere varianten om eerder besmette en gevaccineerde personen te
infecteren en via hen overgedragen te worden, of beide. Genotypische en fenotypische
gegevens wijzen erop dat Omikron in staat is neutraliserende antilichaamresponsen in
aanzienlijke mate te omzeilen, en modellering suggereert dat immuunontsnapping een
belangrijke drijvende kracht zou kunnen zijn achter de waargenomen
transmissiedynamiek. De verspreiding van Omikron in landen buiten zuidelijk Afrika moet
nauwlettend in het oog worden gehouden om een beter inzicht te krijgen in de
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overdraagbaarheid ervan en het vermogen van deze variant om zich te onttrekken aan de
immuniteit na besmetting en de immuniteit als gevolg van vaccinatie. Neutraliserende
antilichamen zijn slechts één bestanddeel van de immuunbescherming van vaccins en
eerdere besmettingen, en de cellulaire immuunrespons zal naar verwachting minder
worden beïnvloed door de mutaties in Omikron.
In een wiskundig model presenteren Chen et al. (2021) een uitgebreide kwantitatieve analyse
van de infectiviteit van Omikron, doorbraakinfecties en de weerstand tegen antilichamen. Uit
een model op basis van artificiële intelligentie, dat is getraind met tienduizenden
experimentele datapunten en uitvoerig is gevalideerd door experimentele gegevens over
SARS-CoV-2, blijkt dat Omikron meer dan tien keer zo besmettelijk zou kunnen zijn als
het oorspronkelijke virus of ongeveer twee keer zo besmettelijk als de Deltavariant. Op
basis van 132 driedimensionale (3D) structuren van antilichaam-RBD-complexen onthulden
zij dat Omikron mogelijk twee keer meer kans heeft om aan de huidige vaccins te
ontsnappen dan de Deltavariant. De door de Food and Drug Administration goedgekeurde
mAb's van Eli Lilly kunnen ernstig op de helling komen te staan. Omikron kan ook de
werkzaamheid van de mAb's van Celltrion en de Rockefeller Universiteit verminderen. Het
effect ervan op de mAb-cocktail van Regeneron lijkt echter gering te zijn.
In een voorpublicatie hebben Plesner Lyngse et al. (2021) een schatting gemaakt van de
transmissiedynamiek na de verspreiding van de zorgwekkende Omikronvariant binnen
Deense huishoudens gedurende december 2021. Zij gebruikten gegevens uit Deense
registers om de secundaire attack rate (SAR) van huishoudens te schatten. In 11.937
huishoudens (2.225 met de zorgwekkende Omikronvariant) stelden zij 6.397 secundaire
infecties vast gedurende een opvolgingsperiode van 1-7 dagen. De SAR bedroeg 31% en
21% in huishoudens met respectievelijk de Omikron- en de Deltavariant. In vergelijking met
volledig gevaccineerde personen stelden ze een verhoogde overdracht vast bij nietgevaccineerden en een verminderde overdracht bij gevaccineerden die de boosterdosis
hadden ontvangen. Wanneer ze huishoudens die besmet waren met de Omikronvariant
vergeleken met huishoudens die besmet waren met de Deltavariant, vonden ze een 1,17 (95%
BI: 0,99-1,38) maal hogere SAR voor niet-gevaccineerden, een 2,61 (95% BI: 2,34-2,90) maal
hogere voor volledig gevaccineerden en een 3,66 (95% BI: 2,65-5,05) maal hogere voor
gevaccineerden die de boosterdosis hadden ontvangen, hetgeen sterk bewijs levert voor
immuunontsnapping van de zorgwekkende Omikronvariant. Hun bevindingen bevestigen
dat de snelle verspreiding van de zorgwekkende Omikronvariant in de eerste plaats kan
worden toegeschreven aan de immuunontsnapping en niet zozeer aan een inherente
toename van de overdraagbaarheid.
Ernst
Mahase (24/12/2021) zegt dat iemand die besmet is met de Omikronvariant van SARS-CoV2 naar schatting tussen 31% en 45% minder kans heeft om op de spoedafdeling te belanden
dan bij besmetting met de Deltavariant en 50-70% minder kans om in het ziekenhuis te worden
opgenomen, zo blijkt uit een analyse van het Britse Health Security Agency4. Dit agentschap
gaf echter aan dat de bevindingen, die mensen met een eerdere SARS-CoV-2-infectie
uitsluiten, slechts voorlopig en zeer onzeker zijn vanwege het kleine aantal
ziekenhuisopnames bij Omikron, het onvermogen om alle eerdere infecties effectief te meten,
en de beperkte verspreiding van Omikron in oudere leeftijdsgroepen. Ook werd benadrukt dat,
hoewel een kleiner deel van de mensen met Omikron in het ziekenhuis zou kunnen belanden
4

UK Health Security Agency. SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in
England: technical briefing 33. Dec. 2021.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/10
43680/technical-briefing-33.pdf.
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dan bij eerdere varianten, het werkelijke aantal dat ernstig ziek wordt en ziekenhuiszorg
nodig heeft enorm kan zijn door de grotere overdraagbaarheid van de variant. Binnen
28 dagen na een Omikrondiagnose werden er 14 overlijdens gemeld, op leeftijden
variërend van 52 tot 96 jaar. Uit de analyse, die op 23 december werd gepubliceerd, bleek
ook dat er bij Omikron een grotere kans was dan bij eerdere varianten op herbesmetting
van mensen die eerder COVID-19 hadden gehad: 9,5% van de besmette personen
hadden een voorgeschiedenis van eerdere besmetting. Wat de doeltreffendheid van de
vaccins betreft, wordt in het Britse rapport gezegd dat de gegevens nog steeds een lagere
doeltreffendheid tegen symptomatische Omikron laten zien. Er zijn aanwijzingen dat,
hoewel twee vaccindosissen minder effectief zijn tegen Omikron dan tegen de voorheen
dominante Deltavariant, een boosterdosis de bescherming verbetert. Deze extra
bescherming neemt mogelijk echter sneller af tegen Omikron dan tegen Delta, met een
daling van 15-25% vanaf 10 weken na de booster. Het is nog te vroeg om de
doeltreffendheid van de vaccins tegen ziekenhuisopname in te schatten, maar het agentschap
zei dat de kans groter was dat deze aanhield, vooral na een booster. De bevindingen van het
agentschap komen overeen met drie recente, nog niet collegiaal getoetste studies van
onderzoekers in Engeland, Schotland en Zuid-Afrika, die alle tot de conclusie kwamen dat
Omikron een lager risico op ziekenhuisopname met zich meebracht dan Delta (WHOrapport 50, 2021; Sheikh et al., 2021; Wolter et al., 2021; Christie, 2021).
In een voorpublicatie hebben Ahmad et al. (2021) een realtime aanvoer van Omikronmonsters
gehaald uit ziekenhuizen in Greater Manchester, een gebied in het VK met een
bevolkingsomvang van ongeveer drie miljoen personen. De Omikronmonsters van de
ziekenhuizen nemen exponentieel toe in heel Greater Manchester (verdubbelingstijd 2,7
dagen (95% BI: 2,1 tot 3,7)). Het aandeel van Omikron in de monsters uit de ziekenhuizen
volgt een gelijkaardige curve als het SGTF-aandeel in de gevallen, maar met een vertraging
van twee dagen. Dit komt overeen met de tijd die verstrijkt tussen de positieve test en de
ziekenhuisopname,
hetgeen
impliceert
dat
een
vergelijkbaar
percentage
Omikrongevallen in een ziekenhuisopname uitmondt als Deltagevallen. Bij vergelijking
van de gegevens van Greater Manchester met de nationale gegevens over
ziekenhuisopnames worden gelijkaardige tendensen zichtbaar. Er zijn derhalve geen
aanwijzingen dat het risico op ziekenhuisopname bij Omikron aanzienlijk afneemt, en
Omikron-epidemieën zullen waarschijnlijk een zware belasting vormen voor de
infrastructuur van de gezondheidszorg. Sommige studies suggereren dat Omikron minder
ernstig is dan Delta, waarbij de ernst van Omikron 20% tot 80% lager wordt ingeschat. Hoewel
dit een aanzienlijke vermindering van de ernst van de ziekte betekent, zal deze niet
substantieel genoeg zijn om de druk op de reeds onder druk staande
gezondheidszorgsystemen weg te nemen.
Immunologische gegevens
Wang et al. (2021) gaven aan dat de gemiddelde neutralisatie-ED50 van de sera tegen
Omikron daalde tot 66, wat ongeveer 8,4-voudig is in vergelijking met de referentiestam
D614G (ED50 = 556), terwijl de neutralisatie-activiteit van andere zorgwekkende of
belangwekkende varianten van pseudovirussen slechts ongeveer 1,2-4,5-voudig daalde. De
bevindingen van deze in-vitrotest suggereren dat de Omikronvariant kan leiden tot een
grotere ontsnapping aan de immuunbescherming die door eerdere SARS-CoV-2infecties en misschien zelfs door de bestaande COVID-19-vaccins is opgewekt.
In een voorpublicatie hebben Aggarwal et al. (2021) de impact van een besmetting met
Omikron beoordeeld op het vermogen van serum van gevaccineerde en/of eerder
geïnfecteerde personen, geconcentreerd humaan IgG van plasmadonoren en goedgekeurde
mAb-therapieën om het virus in vitro te neutraliseren. Er was een 17- tot 22-voudige
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vermindering in de neutralisatietiters bij alle donoren met een aantoonbare neutraliserende
antistoftiter tegen de Omikronvariant. Geconcentreerd gebundeld menselijk IgG van herstelde
en gevaccineerde donoren vertoonde een grotere mate van neutralisatie, hoewel het
vermogen nog steeds 16-voudig was verlaagd. Van alle geteste therapeutische antilichamen
werd enkel een significante neutralisatie van de Omikronvariant waargenomen voor
Sotrovimab, waarbij andere mAb's niet in staat waren om Omikron in vitro te neutraliseren.
Deze resultaten hebben implicaties voor de lopende behandeling van personen die
besmet zijn met de Omikronvariant.
In een voorpublicatie laten Cele et al. (2021) zien dat een hoog neutralisatievermogen,
opgewekt door een combinatie van besmetting en vaccinatie, en eventueel een booster,
redelijk effectief zou kunnen blijven tegen Omikron. Een afnemende neutralisatierespons
zal de effectiviteit van de vaccins waarschijnlijk tot onder deze ramingen doen dalen.
Aangezien de bescherming tegen ernstige ziekte echter lagere neutralisatieniveaus
vereist en T-celimmuniteit impliceert, wordt deze bescherming mogelijk in stand
gehouden.
In een voorpublicatie geven Wilhelm et al. (2021) aan dat, in tegenstelling tot de momenteel
circulerende Deltavariant, het neutralisatievermogen van vaccin-geïnduceerde sera
tegen Omikron sterk verminderd was, wat wijst op T-cel-gemedieerde immuniteit als
essentiële barrière om ernstige COVID-19 te voorkomen. Aangezien de Omikronvariant
van SARS-CoV-2 resistent was tegen casirivimab en imdevimab, kan genotypering van
SARS-CoV-2 nodig zijn voordat met de behandeling met een mAb wordt begonnen.
Variantspecifieke vaccins en mAb-agentia kunnen nodig zijn voor de behandeling van COVID19 als gevolg van Omikron en andere opkomende zorgwekkende varianten.
In een voorpublicatie hebben Redd et al. (2021) onderzocht of de eerder geïdentificeerde
virale epitopen waar CD8+ T-cellen zich bij deze personen op richten (n=52 verschillende
epitopen) gemuteerd zijn in de recent beschreven zorgwekkende Omikronvariant (n=50
mutaties). Binnen deze populatie bevatte slechts één laag prevalente epitoop van het spikeeiwit, beperkt tot twee HLA-allelen en gevonden bij 2/30 (7%) van de personen, een enkele
aminozuurverandering die geassocieerd wordt met de zorgwekkende Omikronvariant. Deze
gegevens suggereren dat vrijwel alle personen met bestaande anti-SARS-CoV-2 CD8+
T-celresponsen de zorgwekkende Omikronvariant zouden moeten herkennen, en dat
SARS-CoV-2 op dit moment geen grote T-cel-ontsnappingsmutaties heeft ontwikkeld.
In een voorpublicatie tonen Schubert et al. (2021) aan dat Omikron-RBD een zwakkere
binding aan ACE2 vertoonde in vergelijking met beta en Delta, en betogen ze dat een
verbeterde ACE2-binding geen waarschijnlijke drijfveer is voor de evolutie van Omikron.
De antilichaamtiters in serum tegen Omikron-RBD waren aanzienlijk lager dan tegen de
oorspronkelijke Wuhan-stam. Er werd echter een verschil van 2,5 maal waargenomen in
de RBD-binding, terwijl in andere studies de neutralisatie van de Omikronvariant van
SARS-CoV-2 met een factor 10 en meer werd verminderd. Deze resultaten wijzen op een
immuunontsnapping gericht op neutraliserende antilichamen. De verminderde binding
van sera aan Omikron-RBD levert bijkomend bewijs dat de huidige
vaccinatieprotocollen mogelijk minder efficiënt zijn tegen de Omikronvariant.
In een voorpublicatie onderzochten Carreno et al. (2021) de neutraliserende en bindende
activiteit van sera van herstelde personen, dubbel gevaccineerden met mRNA, personen die
een mRNA-booster hadden ontvangen en herstelde dubbel gevaccineerden en herstelde
geboosterde personen tegen wild-type, B.1.351 en B.1.1.529 (Omikron) SARS-CoV-2isolaten. De neutraliserende activiteit van sera van herstelde en dubbel gevaccineerde
deelnemers was niet aantoonbaar tot zeer laag tegen B.1.1.529, terwijl de neutraliserende
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activiteit van sera van personen die drie of vier keer aan spike-eiwit waren blootgesteld,
gehandhaafd bleef, zij het op sterk verlaagde niveaus. De binding aan het receptorbindend
domein (RBD) en het N35-terminale domein bij B.1.1.529 was verminderd bij niet
gevaccineerde herstelde personen, maar bleef grotendeels behouden bij gevaccineerde
personen. Belangrijk is dat deze gegevens bijdragen tot het groeiende bewijsmateriaal
dat suggereert dat specifieke vaccins voor B.1.1.529 dringend noodzakelijk zijn.
In een voorpublicatie vonden Lu et al. (2021) dat immuunsera van BNT162b2- en Coronavacontvangers aanzienlijk verminderde neutraliserende antilichaamtiters hadden tegen de
Omikronvariant. Er was geen statistisch significant verschil tussen de geometrische
gemiddelde neutralisatietiters tegen stammen van de Omikronvariant met of zonder spike
R346K-mutatie. Deze gegevens suggereren ook dat de Omikronvariant in verband zou
kunnen worden gebracht met een lagere effectiviteit van de COVID-19-vaccins.
In een voorpublicatie vergeleken Lechemere et al. (2021) neutraliserende
antilichaamresponsen tussen niet-gevaccineerde en dubbel tegen COVID-19 gevaccineerde
personen (zowel met AZD1222 als met BNT162b2) die besmet zijn met de Deltavariant
(B.1.617.2). Een snelle productie van spike-reactief IgG werd waargenomen in de
gevaccineerde groep, wat bewijs levert voor een doeltreffende "priming" door het vaccin. In
het algemeen werd een krachtige kruisneutraliserende activiteit tegen de huidige
zorgwekkende varianten van SARS-CoV-2 waargenomen in de groep met
doorbraakinfectie in vergelijking met de groep met infectie, inclusief neutralisatie van
de Omikronvariant (B.1.1.529). Deze studie biedt belangrijke inzichten in de immuniteit van
de bevolking wanneer de transmissieniveaus hoog blijven en in de context van nieuwe of
opkomende zorgwekkende varianten.
Effectiviteit van de booster
Garcia-Beltran et al. (2022) maten het neutraliserend vermogen van sera van
vaccinontvangers van 88 mRNA-1273, 111 BNT162b en 40 Ad26.COV2.S tegen
pseudovirussen van de wild-type-, de Delta- en de Omikronvariant van SARS-CoV-2. Hun
onderzoek omvatte personen die hun primaire reeks recent (<3 maanden) of langer geleden
(6-12 maanden) hadden gekregen, of een extra "boosterdosis" hadden gekregen, waarbij
rekening werd gehouden met een eerdere SARS-CoV-2-infectie. Opmerkelijk was dat de
neutralisatie van Omikron bij de meeste gevaccineerden niet aantoonbaar was. Bij personen
die een boosterdosis van een mRNA-vaccin gekregen hadden, was de neutralisatie van
Omikron echter krachtig, slechts 4-6 maal lager dan bij de wild-type-variant, wat wijst op een
verhoogde kruisreactiviteit van neutraliserende antilichaamresponsen. Bovendien vonden zij
dat het Omikron-pseudovirus efficiënter infecteert dan andere geteste varianten. In het
algemeen wijst deze studie op het belang van extra dosissen van de mRNA-vaccins om
de neutraliserende antilichaamresponsen tegen sterk uiteenlopende SARS-CoV-2varianten te vergroten. Twee dosissen van op mRNA gebaseerde vaccins leiden tot een
gebrekkige neutralisatie van Omikron. Drie dosissen van een mRNA-vaccin
veroorzaken een krachtige kruisneutralisatie van varianten, waaronder Omikron. Het
Omikron-pseudovirus infecteert cellen efficiënter dan andere SARS-CoV-2-varianten.
Vanwege de aanwezigheid van B- en T-geheugencelresponsen bij gevaccineerde personen,
en omdat 80% van de epitopen in het spike-eiwit die door CD8+ T-cellen worden herkend,
niet worden beïnvloed door Omikronmutaties, kunnen twee dosissen toch bescherming
bieden tegen ernstige ziekte (Ledford, 2022).
In een recente praktijkstudie van de CDC constateerden Thompson et al. (CDC, 21/01/2022)
dat de vaccineffectiviteit significant hoger lag bij patiënten die hun tweede dosis van het
mRNA-vaccin tegen COVID-19 hadden gekregen <180 dagen voor de medische afspraak,
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vergeleken met degenen die ≥180 dagen eerder waren gevaccineerd. Zowel tijdens de
periode dat Delta de dominante variant was als toen dit Omikron was, was de ontvangst van
een derde vaccindosis zeer effectief in het voorkomen van medische contacten in verband
met COVID-19 die bestonden uit een beroep op de spoedafdeling of dringende medische hulp
(respectievelijk 94% en 82%) en van ziekenhuisopnames wegens COVID-19 (respectievelijk
94% en 90%) voor volwassenen. Zij concludeerden dat alle niet-gevaccineerden zo snel
mogelijk met de vaccinatie moeten beginnen. Alle volwassenen die tijdens hun primaire
COVID-19-vaccinatiereeks mRNA-vaccins hebben gekregen, moeten een derde dosis krijgen
wanneer ze daarvoor in aanmerking komen, en personen die in aanmerking komen, moeten
up-to-date blijven met hun COVID-19-vaccinaties.
In een voorpublicatie tonen Ai et al. (2021) aan dat Omikron wellicht eerder aan de door
vaccins geïnduceerde immuunbescherming ontsnapt dan prototypes en andere
zorgwekkende varianten. Na twee dosissen van vaccins op basis van geïnactiveerd heel virion
als "priming"-injectie, zouden een derde heteroloog eiwitsubunitvaccin en een homoloog
geïnactiveerd boostervaccin de neutralisatie tegen Omikron kunnen verbeteren.
In een voorpublicatie tonen Nemet et al. (2021) een lage neutralisatie-efficiëntie van de
vaccins aan tegen Delta en wild type meer dan 5 maanden na de tweede dosis van BNT162b2,
en geen neutralisatie-efficiëntie tegen Omikron. We tonen het belang aan van een derde
dosis, door een 100-voudige toename aan te tonen van de neutralisatie-efficiëntie tegen
Omikron na een derde dosis, met een 4-voudig verminderde neutralisatie in vergelijking
met die tegen de de zorgwekkende Deltavariant. De duurzaamheid van het effect van de
derde dosis moet nog worden vastgesteld.
In een voorpublicatie beoordelen Doria-Rose et al. (2021) het potentiële risico van deze
variant voor bestaande vaccins. Serummonsters van ontvangers van mRNA-1273-vaccins
werden getest op neutraliserende activiteit tegen Omikron en vergeleken met
neutralisatietiters tegen D614G en beta in tests met levende virussen en pseudovirussen.
Omikron was 41-84 maal minder gevoelig voor neutralisatie dan D614G en 5,3-7,4 maal
minder gevoelig dan beta bij tests met serummonsters die 4 weken na 2 standaardinentingen
met 100 μg mRNA-1273 werden verkregen. Een booster van 50 μg verhoogde de
neutralisatietiters tegen Omikron en kan het risico op symptomatische
doorbraakinfecties aanzienlijk verminderen.
In een voorpublicatie laten Schmidt et al. (2021) zien dat Omikron een vergelijkbare verdeling
van sequentieveranderingen en neutralisatieresistentie vertoont als een in het laboratorium
ontworpen neutralisatieresistent spike-eiwit, wat wijst op een natuurlijke evolutionaire druk om
de menselijke antilichaamrespons te omzeilen. De momenteel beschikbare mRNAboostervaccins, die de affiniteitmaturatie van de antilichamen kunnen bevorderen,
verbeteren de SARS-CoV-2-neutraliserende antilichaamtiters aanzienlijk.
In een voorpublicatie hebben Gruell et al. (2021) het neutraliserend vermogen van serum in
longitudinale cohorten van gevaccineerde en herstelde personen beoordeeld, evenals de
mAb-activiteit tegen Omikron, met behulp van pseudovirus-neutralisatietests. Zij melden een
vrijwel volledig gebrek aan neutraliserende activiteit tegen Omikron in polyklonale sera na
twee dosissen van het BNT162b2-vaccin bij herstelde personen, en resistentie tegen
verschillende monoklonale antilichamen in een klinische context. De toediening van mRNAboostervaccins bij gevaccineerde en herstelde personen resulteerde echter in een
aanzienlijke toename van de neutraliserende activiteit van het serum tegen Omikron. De
studie toont aan dat boostervaccinaties van cruciaal belang zullen zijn om de humorale
immuunrespons tegen de Omikronvariant aanzienlijk te verbeteren.
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In een voorpublicatie vergelijken Amir et al. (2021) de effectiviteit in de praktijk van een recente
boosterdosis met die van een recente vaccinatie met 2 dosissen. Zij voeren een quasiexperimentele studie uit waarin populaties worden vergeleken die op verschillende tijdstippen
in aanmerking kwamen om het vaccin te ontvangen als gevolg van een leeftijdsgrensbeleid.
Uit de analyse blijkt dat een recente booster de bescherming tegen een bevestigde
besmetting met een factor 3,7 (95% BI: 2,7 tot 5,2) verhoogt in vergelijking met een
recente vaccinatie met 2 dosissen in Israël.
In een voorpublicatie laten Eggink et al. (2021) in Nederland een grote afname zien in de
bescherming van de vaccin- of infectie-geïnduceerde immuniteit tegen SARS-CoV-2-infecties
veroorzaakt door de Omikronvariant in vergelijking met de Deltavariant. Dit is in
overeenstemming met in-vitrostudies die een 30- tot 40-voudige vermindering aantoonden
van de neutralisatie van de Omikronvariant met sera van herstelde of volledig gevaccineerde
personen.
De
boostervaccinatie
lijkt
een
kleinere
vermindering
van
de
neutralisatiegevoeligheid te vertonen. In het VK werd een aanzienlijke vermindering
opgetekend van de doeltreffendheid van de vaccins tegen besmetting met de Omikronvariant
na de primaire vaccinatie in vergelijking met Delta. Na de boostervaccinatie nam de
doeltreffendheid van het vaccin tegen besmetting met Omikron toe, maar lag deze nog steeds
lager dan voor Delta. Uit hun gegevens blijkt een OR van ongeveer 5, wat wijst op een
significante vermindering van de vaccineffectiviteit. Dit onderstreept de dringende
noodzaak van een herhalingsvaccinatie en zal het opleggen van niet-farmaceutische
maatregelen rechtvaardigen om een overbelasting van de ziekenhuizen te voorkomen indien
de ernst van COVID-19 niet in grote mate afneemt.
In een voorpublicatie geven Gardner en Kilpatrick (2021) een overzicht van enkele studies en
komen ze tot de conclusie dat er onvoldoende gegevens waren om de vaccineffectiviteit
voor één enkel vaccin over de varianten heen te schatten, vooral voor de hogere niveaus
van immuunontsnapping (>7-voudige vermindering van neutraliserende antilichaamtiters) die
zijn waargenomen bij de Omikronvariant (40 maal hoger). In plaats daarvan maakten zij
gebruik van de variatie tussen vaccins en virusvarianten om de relatie tussen
vaccineffectiviteit en de neutraliserende antilichaamtiter te schatten over een bereik van een
30 tot 100-voudige vermindering van de neutraliserende antilichaamtiter. Omikron
verhoogde het risico op ziekenhuisopname vier tot vijf maal en het risico van
symptomatische ziekte zeven tot tien maal voor personen die met mRNA waren
gevaccineerd, met vergelijkbare relatieve effecten voor recent gevaccineerden of personen
met afgenomen antilichaamtiters. Een derde dosis herstelde de titer en de bescherming
tot niveaus vergelijkbaar met afgenomen immuniteit tegen Delta. Over het geheel
genomen blijkt uit deze analyses dat de doeltreffendheid van de vaccins tegen ernstige ziekte
aanzienlijk verminderd is voor personen met een afgenomen immuniteit, en dat de
bescherming tegen besmetting, symptomatische ziekte en overdracht bijna is opgeheven. De
derde dosis vermindert deze afname van de immuniteit aanzienlijk, maar herstelt de
bescherming slechts tot een niveau dat vergelijkbaar is met de afgenomen
bescherming tegen de Deltavariant. De invasie van Omikron zal waarschijnlijk leiden tot
een groot aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, tenzij de immuniteit op grote schaal
wordt versterkt.
In een voorpublicatie analyseren Levine-Tiefenbrun et al. (2021) de Ct-waarden van SARSCoV-2 qRT-PCR-tests van meer dan 22.000 besmettingen tijdens de dominante periode van
de Deltavariant in Israël. Zij ontdekten dat de effectiviteit van de vermindering van de virale
belasting binnen enkele maanden na de boosterdosis aanzienlijk afneemt. Gecorrigeerd voor
leeftijd, geslacht en kalenderdatum, stegen de Ct-waarden van het RdRp-gen aanvankelijk
met 2,7 [BI: 2,3-3,0] ten opzichte van niet-gevaccineerden in de eerste maand na de
boosterdosis, maar daarna nam het verschil af tot 1,3 [BI: 0,7-1,9] in de tweede maand
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en werd het klein en niet-significant in de derde en vierde maand. De snelheid en omvang
van deze afname van de effectiviteit om de virale belasting te verminderen na de
boostervaccinatie komen overeen met die welke na het tweede vaccin zijn waargenomen.
Deze resultaten wijzen op een snelle afname van de effectiviteit van de booster voor het
verminderen van de besmettelijkheid, wat de verspreiding van het virus op
gemeenschapsniveau zou kunnen beïnvloeden.
Vaccineffectiviteit tegen besmetting en doorbraakinfecties
In een voorpublicatie tonen Hansen et al. (2021) originele onderzoeksresultaten met vroege
schattingen uit Deense nationale databanken van de doeltreffendheid van de vaccins tegen
infectie met de nieuwe Omikronvariant (B.1.1.529) van SARS-CoV-2 tot vijf maanden na een
primaire vaccinatiereeks met de vaccins BNT162b2 of mRNA-1273. De studie levert bewijs
van bescherming tegen infectie met de Omikronvariant na voltooiing van een primaire
vaccinatiereeks met de vaccins BNT162b2 of mRNA-1273. Zij vonden met name een
vaccineffectiviteit tegen de Omikronvariant van 55,2% (95% BI: 23,5 tot 73,7%) en 36,7%
(95% BI: -69,9 tot 76,4%) voor de vaccins BNT162b2 en mRNA-1273, respectievelijk, in de
eerste maand na de primaire vaccinatie. De effectiviteit van de vaccins is echter aanzienlijk
lager dan tegen besmetting met de Deltavariant en neemt snel af na slechts enkele maanden.
Na hervaccinatie met het BNT162b2-vaccin (54,6%, 95% BI: 30,4% tot 70,4%) wordt de
vaccineffectiviteit hersteld.
In een voorpublicatie illustreren Goga et al. (2021) meer doorbraakinfecties maar
geruststellend minder ernstige COVID-19 bij Omikron. De herbesmettingen en eerste
besmettingen door Omikron waren waarschijnlijk het gevolg van een hoge seroprevalentie
van de bevolking tegen SARS-CoV-2, de afnemende effectiviteit van de vaccins na verloop
van tijd, de grotere infectiviteit van Omikron, immuunontsnapping van Omikron of een
combinatie hiervan en moeten verder worden onderzocht. De opvolging van dit cohort zal
worden voortgezet en de verslagen zullen worden bijgewerkt naarmate de tijd voorbijgaat en
de besmettingen toenemen. In totaal werden 40.538 doorbraakinfecties waargenomen,
waarvan 609 tijdens de betaperiode, 22.279 tijdens de Deltaperiode en 17.650 tijdens de
Omikronperiode. Tegen 15 december 2021 waren de dagelijkse besmettingen tijdens de
Omikronperiode drie keer zo hoog als tijdens de piek van de Deltaperiode. Anders dan bij
Delta was er bij Omikron echter een duidelijke en vroege ontkoppeling van de
ziekenhuisopnames en de besmettingen als percentage van de piekcurves van Delta.
Omikron besmette een aanzienlijk groter aantal zorgverleners in de leeftijdsgroep van 18-30
jaar dan in de leeftijdsgroep van 55-plussers. Er waren 1.914 ziekenhuisopnames naar
aanleiding van doorbraakinfecties – 77, 1.429 en 408 in respectievelijk de beta- (89 dagen),
de Delta- (180 dagen) en de Omikronperiode (30 dagen). Tijdens Omikron had 91% van de
opgenomen zorgverleners algemene ziekenhuiszorg nodig, 6% verhoogde zorg en 3%
intensieve zorg, vergeleken met 89% algemene ziekenhuiszorg, 4% verhoogde zorg en 7%
intensieve zorg tijdens Delta en 78% algemene ziekenhuiszorg, 7% verhoogde zorg en 16%
intensieve zorg tijdens beta (p<0,001). Tijdens beta en Delta had 43% van de
gehospitaliseerde zorgverleners extra zuurstof nodig en 7-8% beademing, vergeleken met
respectievelijk 16% en 0,2% tijdens de Omikronperiode (p<0,001). De mediane duur van de
ziekenhuisopname was significant lager bij Omikron dan bij beta en Delta (3 dagen tegenover
5-6 dagen, p<0,001).
Bates et al. (2021) tonen een aanzienlijke versterking aan van de humorale immuniteit na een
doorbraakinfectie, ondanks een overwegend milde ziekte. De versterking was het meest
uitgesproken voor IgA, mogelijk als gevolg van de verschillen in blootstellingsroute tussen
vaccinatie en natuurlijke besmetting. Bovendien vertoonden de sera na een doorbraakinfectie
een verbeterde kruisneutralisatie van de varianten, en was er vooral na een doorbraakinfectie
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met Delta een verbeterde werkzaamheid tegen Delta in vergelijking met WA1, wat suggereert
dat de beschermende immuunrespons kan worden verbreed door de ontwikkeling van
variantboosters met antigene inserts die overeenkomen met de opkomende SARS-CoV-2varianten. De beperkingen van deze studie zijn onder meer het kleine aantal monsters en het
tijdsverschil tussen de eerste vaccinatie en de verzameling van de sera in de doorbraak- en
de controlegroep. Er zijn nieuwe aanwijzingen voor de ontwikkeling van
antilichaamresponsen met kruisneutralisatie van varianten.
Omikron en kinderen
In een voorpublicatie beschrijven Cloete et al. (2021) de snelle toename van pediatrische
COVID-19-geassocieerde ziekenhuisopnames in het district Tshwane in de provincie Gauteng
van Zuid-Afrika – een van de eerste bekende epicentra van de nieuwe Omikronvariant van
het SARS-CoV-2-virus. Het klinische beeld en de sterke stijging van het aantal positieve
gevallen en ziekenhuisopnames bij kinderen worden gedetailleerd beschreven vanuit het
perspectief van een groot Zuid-Afrikaans gezondheidsdistrict, waardoor een breed overzicht
wordt gegeven van de invloed van de Omikronvariant op de pediatrische populatie.
Gedurende een periode van zes weken werden er in het district Tshwane 6.287 pediatrische
(≤19 jaar) gevallen van COVID-19 geregistreerd, waarvan er 462 (7,2%) werden opgenomen
in 42 ziekenhuizen (18% van alle opnames). Het aantal pediatrische gevallen was hoger dan
tijdens de vorige 3 golven en lag vreemd genoeg voor op de ziekenhuisopnames bij
volwassenen. Van de 75 virusmonsters uit het district was 99% Omikron. Gedetailleerde
klinische informatie verkregen van 139 (76%) van de 183 opgenomen kinderen (≤13 jaar;
inclusief alle ziekenhuisopnames in de openbare sector) toonde aan dat jonge kinderen (0-4
jaar) het meest getroffen waren (62%). De symptomen omvatten koorts (47%), hoest (40%),
braken (24%), ademhalingsmoeilijkheden (23%), diarree (20%) en stuiptrekkingen (20%). De
duur van het verblijf in het ziekenhuis was kort (gemiddeld 3,2 dagen), en in 44% was COVID19 de primaire diagnose. De meeste kinderen kregen algemene ziekenhuiszorg (92%) en
31 kinderen (25%) kregen zuurstoftherapie. Zeven kinderen (6%) werden beademd en
vier kinderen overleden, allemaal in verband met complexe onderliggende
copathologieën. Alle kinderen en de meeste ouders van wie gegevens beschikbaar waren,
waren niet gevaccineerd. De snelle toename van pediatrische COVID-19-gevallen en
ziekenhuisopnames weerspiegelen een hoge lokale overdracht van SARS-CoV-2
(Omikronvariant) in het district Tshwane in Zuid-Afrika. Om de langetermijngevolgen van de
Omikronvariant voor kinderen te begrijpen, is verdere monitoring nodig.
De onderzoekers waarschuwen echter nogmaals dat dit niet noodzakelijkerwijs betekent
dat kinderen kwetsbaarder zijn voor Omikron dan voor Delta of andere varianten.
Deskundigen merken op dat kinderen minder vaak besmet zijn met het coronavirus en minder
vaak gevaccineerd zijn dan volwassenen, wat betekent dat hun reeds bestaande immuniteit
niet zo hoog is. Het hogere percentage ziekenhuisopnames bij kinderen in de eerste stadia
van een uitbraak kan ook te maken hebben met een grotere ziekenhuiscapaciteit,
waardoor een kind dat anders naar huis zou worden gestuurd, ter observatie kan
worden opgenomen (Ledford, 2021).
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CONCLUSIES
In dit stadium van onze kennis
Overdraagbaarheid
Voorlopig wijzen alle studies erop dat de zorgwekkende Omikronvariant een
groeivoordeel heeft in vergelijking met andere varianten, waaronder de zorgwekkende
Deltavariant. Iedereen die besmet is met Omikron kan het virus verspreiden naar
anderen, zelfs als men gevaccineerd is of geen symptomen heeft.
Omikron zou meer dan tien keer besmettelijker kunnen zijn dan het oorspronkelijke virus of
ongeveer 2-3 keer besmettelijker dan de Deltavariant. Het aantal gevallen van Omikron
verdubbelt om de twee tot vier dagen – een veel kortere tijd dan Delta nodig had om te
verdubbelen. Bij Omikron was de kans op besmetting binnen het huishouden 3,2 keer zo groot
als bij Delta.
Er is voldoende bewijs van een verminderde immuniteit tegen Omikron na een eerdere
besmetting met SARS-CoV-2 in vergelijking met Delta, op basis van zowel in-vitroneutralisatiestudies als epidemiologische evaluaties (Sciensano, 03/01/2022).

De snelle verspreiding van de zorgwekkende Omikronvariant kan in de eerste plaats worden
toegeschreven aan de immuunontsnapping en niet zozeer aan een inherente toename van
de overdraagbaarheid.
Ernst
De gegevens over de symptomen van een besmetting met Omikron zijn nog beperkt, maar
lijken erop te wijzen dat deze bij de meeste patiënten overeenkomen met die van een
gewone verkoudheid. Er zijn ook recente aanwijzingen dat Omikron de neiging heeft zich
niet zo diep in de longen in te graven als eerdere varianten (Sciensano, 03/01/2022).
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Uit steeds meer gegevens uit Zuid-Afrika, Denemarken en het VK blijkt dat het risico op
ziekenhuisopname bij Omikron 15-80% lager ligt dan bij Delta.
-

Het Zuid-Afrikaanse Nationale Instituut voor Overdraagbare Ziekten heeft vastgesteld dat
er bij vermoedelijke gevallen van Omikron 80% minder kans was op hospitalisatie, maar
de analyse houdt geen rekening met de vaccinatiestatus. Niettemin is het aantal
sterfgevallen in Zuid-Afrika in de week eindigend op 28 november 2021 bijna verdubbeld
ten opzichte van de voorgaande periode van zeven dagen toen een nieuwe variant van
het coronavirus zich over het land verspreidde. De stijging, die slechts betrekking heeft
op de gegevens van één week, staat in contrast met de gegevens over de
ziekenhuisopnames, waaruit blijkt dat de meeste opgenomen patiënten milde vormen van
het coronavirus hebben. https://www.samrc.ac.za/reports/report-weekly-deaths-southafrica

-

Uit een rapport van het Imperial College in Londen bleek dat mensen die besmet waren
met Omikron in vergelijking met de Deltavariant 40-45% minder kans hadden om voor
een nacht of langer in het ziekenhuis te worden opgenomen, terwijl uit een grote analyse
van het Britse Health Security Agency bleek dat zij 50-70% minder kans hebben om
ziekenhuiszorg nodig te hebben.

-

Uit voorlopig onderzoek van Public Health Scotland bleek dat mensen die in november
en december 2021 besmet waren met de Omikronvariant ongeveer twee derde minder
kans hadden om in het ziekenhuis te worden opgenomen dan bij de Deltavariant.

-

Uit gegevens uit Denemarken blijkt dat mensen die positief testten op Omikron drie keer
minder kans hadden om in het ziekenhuis te worden opgenomen.

Gezien de zeer hoge besmettelijkheid van Omikron en de Belgische vaccinatiegraad
voor de derde dosis, betekent een lagere ernst van deze variant niet dat de ziekenhuizen
(niet noodzakelijk intensieve zorgafdelingen) en de eerste lijn de komende weken en
maanden niet zwaar onder druk zullen komen te staan (SIMID, 05/01/2022).
Vaccinatie
Deze voorlopige gegevens met betrekking tot de neutralisatie wijzen erop dat er mogelijk
sprake is van een verminderde doeltreffendheid van de vaccins, met name voor het
voorkomen van besmetting. De resultaten moeten echter worden bevestigd met grotere
steekproeven en door meer laboratoria voor patiënten met verschillende klinische profielen
(merk van vaccin, extra dosissen, ernst van de besmetting) en bemonsteringsintervallen na
besmetting en/of vaccinatie. Het is moeilijk om in vitro neutralisatiegegevens rechtstreeks te
vertalen naar klinische resultaten zoals bescherming tegen infectie of ernstige ziekte;
daarvoor zijn solide gegevens in verband met de doeltreffendheid van de vaccins en
doorbraakinfecties in klinische settings nodig. Tot dusver is er geen absolute drempelwaarde
voor antilichaamtiters vastgesteld als correlaat van bescherming tegen SARS-CoV-2. Lagere
neutraliserende antilichaamtiters in serum dat drie tot zes maanden na besmetting of
vaccinatie wordt afgenomen, kunnen worden gecompenseerd door de persistentie van
virusspecifieke, langlevende B-cellen die in staat zijn om zich tijdens de daaropvolgende
besmetting snel uit te breiden en zo hogere neutraliserende antilichaamtiters te genereren.
Bovendien wordt het effect van geconserveerde niet-neutraliserende antilichamen of
T-geheugencelresponsen niet geëvalueerd door in vitro neutralisatiestudies, hoewel het
waarschijnlijk is dat ze bijdragen tot de bescherming tegen ernstige ziekte.
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Verwacht wordt dat de huidige vaccins (basiskuur en eerste booster) bescherming
bieden tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopnames en sterfgevallen als gevolg van
besmetting met de Omikronvariant. Er zullen echter waarschijnlijk doorbraakinfecties
optreden bij mensen die volledig gevaccineerd zijn. Bij andere varianten, zoals Delta, zijn
vaccins doeltreffend gebleven in het voorkomen van ernstige ziekte, ziekenhuisopnames en
overlijdens.
Onderzoek naar besmettingen in de praktijk lijkt de resultaten van de immunologische
gegevens te bevestigen.
-

In Zuid-Afrika stelden onderzoekers vast dat twee dosissen van Comirnaty® slechts voor
33% doeltreffend waren tegen besmetting met Omikron. Tegen andere varianten stelden
ze een effectiviteit van 80% vast. Voorlopige studies suggereren dat twee dosissen van
Comirnaty® een effectiviteit van 70% hadden tegen ziekenhuisopname tijdens de
Omikrongolf.

-

In Groot-Brittannië was het risico van opname op de spoedafdeling of ziekenhuisopname
bij Omikron ongeveer de helft in vergelijking met Delta (Hazard Ratio 0,53, 95% BI: 0,50
tot 0,57). Het risico op ziekenhuisopname vanuit de spoedafdeling was bij Omikron
ongeveer een derde in vergelijking met Delta (Hazard Ratio 0,33, 95% BI: 0,30 tot 0,37).
In deze analyse ligt het risico op ziekenhuisopname bij besmetting met Omikron lager na
2 en 3 vaccindosissen, met een vermindering van 81% (77 tot 85%) van het risico op
ziekenhuisopname na 3 dosissen in vergelijking met besmettingen met Omikron bij nietgevaccineerden. De effectiviteit van de vaccins tegen symptomatische ziekte blijft lager
voor Omikron dan voor Delta, met een afname tegen 10 weken na de derde dosis. Na 3
vaccindosissen werd het risico op ziekenhuisopname voor een symptomatisch geval
geïdentificeerd met Omikron via tests in de gemeenschap naar schatting verminderd met
68% (42 tot 82%) in vergelijking met soortgelijke personen met Omikron die niet waren
gevaccineerd (na correctie voor leeftijd, geslacht, eerdere positieve test, regio, etniciteit,
klinisch zeer kwetsbare status, risicogroepstatus en periode). Gecombineerd met de
bescherming tegen het worden van een symptomatisch geval, geeft dit een
vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname van 88% (78 tot 93%) voor Omikron na 3
vaccindosissen. Hoewel een afnemende doeltreffendheid tegen symptomatische ziekte
wordt waargenomen, zijn er onvoldoende gegevens om de duur van de bescherming
tegen ziekenhuisopname, die naar verwachting langer zal zijn, te beoordelen.

De effectiviteit van de vaccins tegen ziekenhuisopname bij Omikron blijft nog steeds hoog na
een booster (~80%) en er zijn meer en meer aanwijzingen van een lagere ernst, maar er is
momenteel nog steeds een hoge belasting van de ziekenhuizen (met een hoge bezetting van
de afdeling intensieve zorgen) in België, en zelfs een klein percentage van een zeer groot
aantal besmettingen vormt nog steeds een bedreiging voor de gezondheidszorg. Bovendien
wordt verwacht dat Omikron een grote belasting zal vormen voor de eerstelijnszorg en het
systeem van testen en contactonderzoek (Sciensano, 03/01/2022).
De duur van het beschermende effect van de vaccins tegen Omikron is momenteel
onbekend, en de snel afnemende effectiviteit van de tweede dosis tegen besmetting
met Omikron, evenals gegevens van neutralisatietests op de booster, doen
bezorgdheid rijzen over de levensduur van de boosterrespons (Sciensano, 03/01/2022).
In een recente praktijkstudie van de CDC constateerden Thompson et al. (CDC,
21/01/2022) dat de vaccineffectiviteit significant hoger lag bij patiënten die hun tweede dosis
van het mRNA-vaccin tegen COVID-19 hadden gekregen <180 dagen voor de medische
afspraak, vergeleken met degenen die ≥180 dagen eerder waren gevaccineerd. Zowel tijdens
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de periode dat Delta de dominante variant was als toen dit Omikron was, was de ontvangst
van een derde vaccindosis zeer effectief in het voorkomen van medische contacten in verband
met COVID-19 die bestonden uit een beroep op de spoedafdeling of dringende medische hulp
(respectievelijk 94% en 82%) en van ziekenhuisopnames wegens COVID-19 (respectievelijk
94% en 90%) voor volwassenen. Zij concludeerden dat alle niet-gevaccineerden zo snel
mogelijk met de vaccinatie moeten beginnen. Alle volwassenen die tijdens hun primaire
COVID-19-vaccinatiereeks mRNA-vaccins hebben gekregen, moeten een derde dosis krijgen
wanneer ze daarvoor in aanmerking komen, en personen die in aanmerking komen, moeten
up-to-date blijven met hun COVID-19-vaccinaties.
Omikron en kinderen
Het is nog niet bekend of de variant een hoger risico voor baby's en kinderen inhoudt dan
eerdere varianten. Wetenschappers houden nauwlettend toezicht op regio's in de wereld waar
de Omikronvariant zich op grote schaal verspreidt, waaronder Zuid-Afrika en het Verenigd
Koninkrijk, om het effect ervan op kinderen beter te begrijpen.
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V 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?.
Hun algemene belangenverklaringen kunnen worden geraadpleegd op de website van de
HGR (belangenconflicten).
Het wetenschappelijk secretariaat voor het Bureau en het College werd waargenomen door
Fabrice PETERS, Veerle MERTENS, Muriel BALTES en Jean-Jacques DUBOIS.

Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald.
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VII BIJLAGE(N)
Bijlage 1: officiële vragen
Beste allen,
Het Overlegcomité van 17 november 2021 vroeg aan het Coronacommissariaat om “na te
gaan op welke manieren de vaccinatiegraad maximaal verhoogd kan worden. Hierbij dienen
minstens de juridische, ethische en motivationele aspecten bekeken te worden.” Deze vraag
kaderde in een debat binnen het Overlegcomité over de opportuniteit, haalbaarheid, voor- en
nadelen, etc. van mogelijke pistes als overgang van een coronapas op basis van 3G
(gevaccineerd, getest, genezen) naar 2G (gevaccineerd of genezen) of 1G (gevaccineerd), of
de verplichte vaccinatie. Het Overlegcomité heeft ter zake nog geen oriëntaties genomen.
Bovendien kunnen ook andere opties inzake het verhogen van de vaccinatiegraad overwogen
worden, aanvullend op de reeds bestaande informatieve en communicatieve acties die door
de overheden, gecoördineerd binnen de Taskforce Vaccinatie van het Commissariaat, worden
ondernomen in het kader van de vaccinatiecampagne.
Het Coronacommissariaat onderscheidt, na overleg de voorbije dagen op politiek niveau over
de aanpak en inhoud van de opdracht, volgende vraagstukken en wenst de beschikbare
expertise en adviesorganen te valoriseren inzake deze kwesties. Deze aanpak en vragen zijn
goedgekeurd door de Premier, voorzitter van het Overlegcomité en de federale minister van
Volksgezondheid.
1) Epidemiologische impact: voor deze vragen wensen we graag beroep te doen op de Hoge
Gezondheidsraad, die via de NITAG, advies levert in het kader van de vaccinatiecampagne
• Rekening houdend met de huidige kennis over het virus en de epidemie: welk niveau van
vaccinatie is vereist om een effectieve bescherming van burgers en bevolking te
verzekeren?
• In welke mate en onder welke voorwaarden dragen de mogelijke instrumenten tot
verhoging van de vaccinatiegraad bij tot een betere beheersing van de epidemie, enerzijds
op vlak van de viruscirculatie, anderzijds op vlak van de beperking van ziektelast,
hospitalisatie en overlijden?
• Welk potentieel hebben deze instrumenten op het vlak van de mogelijke versoepeling van
niet-farmaceutische interventies?
• Bij bovenstaande vragen dient ook rekening te worden gehouden met wat de state-of-theart evidence is op vlak van vaccineffectiviteit, de nood aan herhaaldoses, de mate waarin
genezing leidt tot bescherming, het mogelijks verder epidemiologisch verloop van
pandemie naar endemie, mogelijke nieuwe varianten, etc.
2) Ethische, juridische en sociale overwegingen: voor deze vragen willen graag beroep te
doen op het Comité voor Bio-Ethiek, die reeds eerder adviezen heeft geformuleerd inzake
verplichte vaccinatie en de coronapas, alsook de Commissie Patiëntenrechten. Ik wijs erop
dat de GEMS ook reeds adviezen heeft uitgebracht inzake deze elementen.
• Wat zijn de ethische, juridische en sociale overwegingen bij de mogelijke instrumenten?
• Wat zijn motivationele aspecten die in rekening moeten worden genomen?
3) Internationale vergelijking: voor deze analyse zouden we graag beroep doen op de FOD
Volksgezondheid
• Welke beslissingen en beleidsintenties bestaan er binnen de WHO Euro (en eventueel
daarbuiten) omtrent de mogelijke instrumenten, alsook welke argumenten worden daarbij
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gehanteerd? Hoe wil men dit beleid operationaliseren op juridisch, technisch en
handhavingsvlak?
4) Operationalisering: voor deze analyse zouden we graag beroep doen op de FOD
Volksgezondheid, die voor bepaalde aspecten (handhaving) met de FOD Binnenlandse Zaken
en de FOD Justitie kan afstemmen.
• Onder voorbehoud van eventuele beslissingen, wat zijn juridische, technische,
communicatieve en handhavingsoverwegingen die in rekening moeten worden genomen?
Welke zijn succes- en faalfactoren ter zake? En wat is de haalbaarheid om daarop een
effectief antwoord te bieden?
• Welke ervaring hebben we ter zake met de verplichte polio-vaccinatie en welke
lessen kunnen we trekken?
Het Coronacommissariaat vraagt, rekening houdend met de verwachtingen van het
Overlegcomité, het advies ten laatste op 20 december te ontvangen, en zal op basis daarvan
een geconsolideerd rapport aan het Overlegcomité overmaken. Qua aanpak is het mogelijk
dat de verschillende adviesorganen deze opdrachten gezamenlijk opnemen, bv. in een
gezamenlijke werkgroep, rekening houdend met de samenhang van de verschillende vragen.
Ik dank jullie alvast hartelijk voor uw antwoord en ben evident ter beschikking bij eventuele
vragen of wens tot afstemming.
Pedro Facon
Regeringscommissaris COVID-19
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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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