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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9693 

 
Boostervaccinatie tegen COVID-19 voor kinderen en jongeren  

van 12-17 jaar in België 
 

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

the Belgian Superior Health Council provides recommendations on the need for a booster 

vaccination against COVID-19 for children and adolescents aged 12-17 years in Belgium. 

 
This report aims at providing the Belgian Immunization Strategy and Operationalization 

Taskforce and general practitioners with specific recommendations on strategic COVID-19 

vaccination in Belgium. 

 
Deze versie is goedgekeurd door de leden van de NITAG (vergadering van 17 februari 2022 en mail). 

Deze versie is gevalideerd op het College van 2 maart 20221. 

 

 
 

I INLEIDING 

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft op woensdag 26 januari 2022 een dringende 
adviesaanvraag ontvangen van de Belgische Interministeriële Conferentie Volksgezondheid over 
de noodzaak van een boosterdosis van het COVID-19-vaccin (Coronavirusziekte 2019) voor 
kinderen en jongeren van 12-17 jaar. 
 
In mei 2021 publiceerde de HGR de aanbevelingen inzake vaccinatie tegen SARS-CoV -2 (Severe 
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) voor kinderen vanaf 12 jaar (HGR 9655, 2021). 
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9655-vaccinatie-tegen-sars-cov-2-vanaf-12-jaar 
 
In België worden boosterdosissen voor de algemene Belgische bevolking sinds december 2021 
aanbevolen voor iedereen ouder dan 18 jaar (HGR 9683, 16/12/2021) en sinds kort ook voor alle 
immuungecompromitteerde patiënten ouder dan 12 jaar (HGR 9691, 2022). 
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9683-boostervaccinatie-tegen-covid-19 
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9691-boostervaccinatie-voor-
immuungecompromitteerde-patienten  
 
Op 28 januari 2022 antwoordde het College van de HGR aan de Belgische Interministeriële 
Conferentie Volksgezondheid met een spoedbrief (bijlage 1) dat op dat moment en in dat stadium 
van kennis de wetenschappelijke bewijzen ter ondersteuning van de toediening van een 
boosterdosis van het coronavaccin voor kinderen en jongeren van 12-17 jaar, in het bijzonder in 
de context van Omikron, onvoldoende zijn voor de HGR om het nut, de doeltreffendheid, de 
noodzaak en de veiligheid ervan uit het oogpunt van de volksgezondheid te ondersteunen. Zoals 
reeds besproken op de vergadering van de werkgroep National Immunization Technical Advisory 
Group (NITAG) van 20 januari 2022 en bevestigd door het College van de HGR op 27 januari 2022, 

 
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 

https://www.health.belgium.be/nl/advies-9655-vaccinatie-tegen-sars-cov-2-vanaf-12-jaar
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9683-boostervaccinatie-tegen-covid-19
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9691-boostervaccinatie-voor-immuungecompromitteerde-patienten
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9691-boostervaccinatie-voor-immuungecompromitteerde-patienten
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heeft de HGR besloten te wachten op de aanbeveling van het Europees 
Geneesmiddelenagentschap (European Medicines Agency, EMA) en op meer wetenschappelijk 
bewijs alvorens een advies uit te brengen. Meer informatie over de boostervaccinatie tegen 
COVID-19 voor jongeren vanaf 12 jaar zou worden ingewonnen tijdens het internationale NITAG-
webinar over dit onderwerp dat op 4 februari plaatsvond. De HGR raadde ook aan dat de Belgische 
autoriteiten sterk pleiten voor standaardisering van de regels met betrekking tot het CST (Covid 
Safe Ticket) en de verplichting van vaccinatie tegen COVID-19 op het niveau van de Europese 
Unie en op mondiaal niveau. In afwachting van deze hypothetische standaardisering van de regels 
stelde de HGR voor dat het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten), het EMA en de Belgische Taskforce Vaccinatie de verantwoordelijkheid 
op zich nemen (op veiligheidsniveau) voor het al dan niet beschikbaar stellen van de 
boosterdosissen. Dit voor alle mensen (kinderen - tieners - volwassenen) die in Europa en de rest 
van de wereld moeten of willen reizen om familiale, vriendschaps-, vrijetijds- en/of beroepsredenen. 
Deze moeten er terdege van op de hoogte worden gebracht dat er nog geen goedkeuring is van 
het EMA. 
 
Op 5 januari 2022 hebben de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en 
de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een booster van het COVID-19-vaccin 
aanbevolen voor iedereen van 12 jaar en ouder. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html 
 
Op 8 februari 2022 publiceerde het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) 
het technisch verslag "COVID-19 vaccine effectiveness in adolescents aged 12–17 years and 
interim public health considerations for administration of a booster dose" ("Effectiviteit van COVID-
19-vaccins bij jongeren van 12-17 jaar en tussentijdse volksgezondheidsoverwegingen voor 
toediening van een boosterdosis"). 
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/covid-19-vaccines-adolescents-offer-very-high-level-
protection-against-infection 
 
Op 24 februari 2022 heeft het EMA aanbevolen om boosterdosissen van Comirnaty® vanaf 12 jaar 
toe te laten. 
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-
12-years-age 
 
"Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP - Committee for Medicinal 
Products for Human Use) van het EMA heeft aanbevolen dat een boosterdosis van het COVID-19-
vaccin Comirnaty® waar nodig aan jongeren vanaf 12 jaar mag worden gegeven. Comirnaty® 
is in de EU bij jongeren (net als bij volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar) al toegelaten als primair 
schema met 2 dosissen en een boosterdosis is momenteel toegelaten vanaf 18 jaar. 
 
Het CHMP-advies volgt op een evaluatie van tussentijdse gegevens over de veiligheid en 
werkzaamheid afkomstig van een klinische proef met een boosterdosis van het vaccin bij personen 
van 16 jaar en ouder, samen met gepubliceerde literatuur en gegevens van na de goedkeuring, 
plus praktijkgegevens van het gebruik van boosterdosissen bij jonge ontvangers in Israël. 
Boosterdosissen worden gegeven aan gevaccineerden (d.w.z. mensen die hun primaire vaccinatie 
hebben voltooid) om de bescherming te herstellen nadat deze is afgenomen. Het CHMP was van 
mening dat het beschikbare bewijsmateriaal voldoende was om te concluderen dat de 
immuunrespons op een boosterdosis bij jongeren minstens gelijk zou zijn aan die bij 
volwassenen. Uit de beschikbare gegevens zijn geen nieuwe veiligheidsproblemen naar 
voren gekomen. 
 
De beslissing van het EMA zal de nationale vaccinatiecampagnes ondersteunen in de lidstaten die 
besluiten boostervaccinaties aan jongeren aan te bieden. Bij de beslissing of en wanneer boosters 
in deze leeftijdsgroep moeten worden aangeboden, moet echter rekening worden gehouden met 
factoren als de verspreiding en de waarschijnlijke ernst van de ziekte (vooral bij de Omikronvariant) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/covid-19-vaccines-adolescents-offer-very-high-level-protection-against-infection
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/covid-19-vaccines-adolescents-offer-very-high-level-protection-against-infection
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-12-years-age
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-12-years-age
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bij jongere mensen, het bekende risico op bijwerkingen (met name de zeer zeldzame maar ernstige 
complicatie myocarditis) en het bestaan van andere beschermende maatregelen en beperkingen. 
Net als bij eerdere beslissingen over vaccinatie is het dus aan de deskundigen die de 
vaccinatiecampagne in elke lidstaat begeleiden om advies te geven over de beste beslissing 
en het beste tijdstip voor hun land." 
 
 

II CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

1) De door het EMA goedgekeurde vaccins zijn veilig en doeltreffend en hebben levens gered, 
zijn levens aan het redden en zullen levens redden. 

 
2) De massale vaccinatiecampagne tegen COVID-19 in België was een absolute noodzaak. Ze 

is/was gebaseerd op de beste beschikbare wetenschappelijke gegevens en de consensus van 
multidisciplinaire deskundigen. Ze is/was zeer doeltreffend, heeft veel levens gered en heeft in 
hoge mate de ernstige vormen en de ziekenhuisopnames in België beperkt. 

 
3) In de huidige epidemiologische context van COVID-19 in België en de zorgwekkende 

Omikronvariant beveelt de Raad aan om in de loop van 2022 geleidelijk over te stappen van 
een massavaccinatiecampagne naar een steeds meer gerichte en geïndividualiseerde 
vaccinatiecampagne voor risicogroepen. In geval van een verslechtering van de globale of 
Belgische epidemiologische situatie of indien er nieuwe zorgwekkende varianten zouden 
opduiken die gevaarlijker zijn dan Omikron, moet België ook klaar staan om snel opnieuw een 
massale vaccinatiecampagne op te zetten. 

 
4) Een optimale bescherming van mensen die een risico lopen op ernstige ziekte blijft de eerste 

prioriteit. Er is aangetoond dat een boosterdosis nodig is om deze optimale bescherming te 
behouden. De doeltreffendheid van de vaccins tegen ernstige gevolgen (ziekenhuisopname, 
opname op intensieve zorg of overlijden) blijft in het kader van Omikron zeer hoog. 
Voorlichtingsactiviteiten over de risico's voor risicogroepen, waarbij de nadruk wordt gelegd op 
het belang van volledige vaccinatie (inclusief de aanbevolen aanvullende of boosterdosissen), 
blijven van groot belang. 

 
Opmerkingen: Twee doses BNT162b2-vaccin werden geassocieerd met een hoge bescherming op korte termijn tegen 
SARS-CoV-2-infectie; deze bescherming verminderde aanzienlijk na 6 maanden.  Bij gezonde volwassenen in de 
Deltaperiode bleef de door een infectie opgebouwde en door vaccinatie versterkte immuniteit meer dan een jaar na de 
infectie hoog (Hall et al., 2022). 

 
5) De door de vaccinatie geboden bescherming tegen infectie en verdere overdracht is lager voor 

de Omikron- dan voor de Deltavariant van SARS-CoV-2 en neemt sneller af. 
 
6) Wat de boosterdosis voor 12- tot 17-jarigen betreft, beveelt de HGR de systematische 

toediening van een boosterdosis aan voor: 
 

- alle kinderen en jongeren die immuungecompromitteerd zijn (HGR 9691, maart 2022); 
 

- alle kinderen en jongeren met prioritaire comorbiditeiten van niveau 1, 2 en 3 (HGR 9618, 
februari 2021 en HGR 9641, april 2021); 
 

- alle kinderen en jongeren die onder hetzelfde dak wonen als personen die ondanks 
volledige vaccinatie een risico op ernstige ziekte blijven lopen (bv. kwetsbare grootouders, 
immuungecompromitteerde broer of zus, enz.) Het doel van deze vaccinatie is om deze 
risicogroepen indirect te helpen beschermen (HGR 9618, februari 2021). De HGR geeft 
echter opnieuw aan dat de duur van de bescherming in het kader van Omikron lager is en 
sneller afneemt en dat cocoonvaccinatie een aanvulling vormt op niet-farmaceutische 
maatregelen maar deze niet vervangt voor degenen die een risico lopen op ernstige ziekte. 
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Het gebruik van de boosterdosis (30 µg) van het mRNA-vaccin van Pfizer-BioNTech wordt 
aanbevolen bij jongeren om het zeldzame risico op myocarditis en/of pericarditis na vaccinatie in 
deze leeftijdsgroep verder te minimaliseren. 
 
7) In de huidige epidemiologische context met betrekking tot Omikron (duidelijke afname 

van de viruscirculatie in de bevolking) en het toedienen van een boosterdosis aan 
gezonde 12- tot 17-jarigen, is de HGR van mening dat: 

 
Op basis van de huidige kennis en zonder de gevolgen op middellange of lange termijn van 
COVID-19-infecties in deze leeftijdsgroep te kennen, gaan wij ervan uit dat het directe 
gezondheidsvoordeel van boostervaccinatie bij 12-17-jarigen beperkt is. 
 
Doorbraakinfecties met de Omikronvariant zijn over het algemeen mild en het risico op 
ziekenhuisopname is minimaal voor gevaccineerde jongeren (primaire vaccinatie) die al twee 
vaccindosissen hebben gekregen. 
 
Het risico op multisysteem inflammatoir syndroom bij kinderen (MIS-C) en langdurige COVID-19 
na een doorbraakinfectie met Omikron en het effect van een boosterdosis in deze leeftijdsgroep 
zijn momenteel niet voldoende gedocumenteerd. Sommige Belgische deskundigen en de 
Nederlandse NITAG (GR, 04/02/2022) zijn van mening dat het risico om MIS-C of langdurige 
COVID-19 te ontwikkelen waarschijnlijk lager is bij gevaccineerde jongeren (primaire vaccinatie). 
 
De directe gezondheidsvoordelen moeten worden afgewogen tegen de risico's op nadelige 
gevolgen, ook al is aangetoond dat deze zeer zeldzaam zijn. Bij jongeren moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan het risico op myocarditis na de vaccinatie. De huidige gegevens over de 
veiligheid van een boosterdosis bij jongeren zijn beperkt. Het CHMP van het EMA was van 
mening dat het beschikbare bewijsmateriaal voldoende was om te concluderen dat de 
immuunrespons op een boosterdosis bij jongeren minstens gelijk zou zijn aan die bij 
volwassenen. Boosterdosissen worden gegeven aan gevaccineerden (d.w.z. mensen die 
hun primaire vaccinatie hebben voltooid) om de bescherming te herstellen nadat deze is 
afgenomen. Het Comité was van mening dat het beschikbare bewijsmateriaal voldoende 
was om te concluderen dat de immuunrespons op een boosterdosis bij jongeren minstens 
gelijk zou zijn aan die bij volwassenen. Uit de beschikbare gegevens zijn geen nieuwe 
veiligheidsproblemen naar voren gekomen. Het CHMP-advies volgt op een evaluatie van 
tussentijdse gegevens over de veiligheid en werkzaamheid afkomstig van een klinische 
proef met een boosterdosis van het vaccin bij personen van 16 jaar en ouder, samen met 
gepubliceerde literatuur en gegevens van na de goedkeuring, plus praktijkgegevens van het 
gebruik van boosterdosissen bij jonge ontvangers in Israël. (EMA, 24/02/2022). 
 
De door de vaccinatie geboden bescherming tegen infectie en verdere overdracht is lager voor de 
Omikron- dan voor de Deltavariant van SARS-CoV-2 en neemt sneller af. Bovendien vertoont 
België momenteel een dalende trend na een Omikrongolf die in alle leeftijdsgroepen zeer hoge 
besmettingscijfers veroorzaakte. Voorts zou de boostervaccinatie van jongeren volgens modellen 
van het ECDC slechts een zeer beperkt effect hebben op de verspreiding van het virus onder de 
bevolking. De laatste update van de simulatiemodellen voor infectieziekten (SIMID) in België is 
beschikbaar op: https://covid-en-
wetenschap.github.io/assets/20220208_technical_note_SIMID.pdf. In dit model gingen de auteurs 
er voorzichtigheidshalve van uit dat er niet meer boosters aan tieners zouden worden gegeven dan 
er op dat moment al werden gegeven. Volgens dit model zouden extra boosters een positief effect 
hebben op de vermindering van de ziektelast in de bevolking en een snellere ontlasting van de 
zorg- en schoolpopulaties. De simulaties voorspellen echter niet dat, met de huidige variant, de 
boosterprik bij tieners een verschil zal maken voor een mogelijke nieuwe ontwrichting van de 
gezondheidszorg. Daarom concludeert de HGR dat de boostervaccinatie van gezonde 
jongeren in het kader van Omikron op dit moment geen significante indirecte 
gezondheidswinst voor de samenleving oplevert. 

https://covid-en-wetenschap.github.io/assets/20220208_technical_note_SIMID.pdf
https://covid-en-wetenschap.github.io/assets/20220208_technical_note_SIMID.pdf
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Sinds de goedkeuring door het EMA kunnen alle kinderen en jongeren die deze booster om 
welke reden dan ook wensen te krijgen, er toegang toe krijgen. Een primair vaccinatieschema 
tegen COVID-19 kan worden aangevuld met een boostervaccinatie, om een immuungeheugen en 
een bredere immuunrespons op te wekken, zoals waargenomen bij de populatie ouder dan 18 jaar. 
Er bestaat echter onzekerheid over de omvang van het effect van deze booster op deze 
leeftijdsgroep in de huidige context (post-Omikrongolf). 
 
Op basis hiervan beveelt de HGR aan om aan gezonde gevaccineerde jongeren van 12 tot 17 jaar 
in België een boosterdosis te geven wanneer dat aangewezen is. Rekening houdend met de 
huidige verspreiding van COVID-19, de ernst van de ziekte bij jongere personen, en het bekende 
risico van bijwerkingen (met name de zeer zeldzame complicatie myocarditis), is de HGR op dit 
moment geen voorstander van de systematische toediening van een boosterdosis voor 
gezonde gevaccineerde jongeren van 12 tot 17 jaar. 
 
Tot slot beveelt de HGR de Belgische autoriteiten opnieuw aan om sterk te pleiten voor de 
standaardisering van de regels met betrekking tot digitale COVID-certificaten (ten minste op 
EU-niveau). In de voorschriften moet ten minste rekening worden gehouden met de 
beschikbaarheid van door het EMA goedgekeurde vaccins voor de verschillende leeftijdsgroepen. 
In het algemeen zou de toegang van kinderen en jongeren tot het openbare leven niet beperkt 
mogen worden op grond van hun vaccinatiestatus. 
 
 

III METHODOLOGIE 

Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van de NITAG de nodige expertises 
bepaald, zoals deskundigen op het gebied van pediatrie, infectiologie, epidemiologie, vaccinologie, 
biostatistiek en algemene geneeskunde. De experten 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 preprint studies, de wetenschappelijke literatuur, zowel uit 
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties die in 
deze materie bevoegd zijn (peer-reviewed), alsook op het oordeel van de experten. 
 
De belangrijkste informatiebronnen van dit advies zijn het technisch verslag van het ECDC (ECDC, 
08/02/2022) en de aanbeveling van het EMA voor toelating van boosterdoses Comirnaty® vanaf 
12 jaar (EMA, 24/02/2022). 
 
Na goedkeuring van het advies door de NITAG, werd het advies tenslotte gevalideerd door de 
leden van het College van de HGR. 
 
Sleutelwoorden  
 

Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 

Vaccination Vaccinatie Vaccination Impfung 

Booster Immunization Booster-immunisatie Immunisation de 
rappel 

Booster-
Immunisierung 

Adolescent Adolescent Adolescent Jugendlicher 
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Lijst van gebruikte afkortingen 
 
ACIP National Advisory Committee on Immunization (nationale adviescommissie voor 

immunisatie) - Canada 
CDC Centers for Disease Control and Prevention (centra voor ziektebestrijding en -

preventie) - Verenigde Staten 
CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use (Comité voor geneesmiddelen 

voor menselijk gebruik) 
COVID-19 Coronavirusziekte 2019 
CST  Covid Safe Ticket 
ECDC  European Centre for Disease Prevention and Control (Europees Centrum voor 

ziektepreventie en -bestrijding) 
EMA  European Medicines Agency (Europees Geneesmiddelenagentschap) 
FAGG  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - België 
FDA Food and Drug Administration (voedings- en geneesmiddelenagentschap) - 

Verenigde Staten 
HGR   Hoge Gezondheidsraad - België 
MIS-C Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (multisysteem inflammatoir 

syndroom bij kinderen) 
NITAG  National Immunization Technical Advisory Group (nationale werkgroep Vaccinatie)  
SAGE Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (Strategische adviesgroep 

van deskundigen inzake immunisatie) 
SARS-CoV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (ernstig acuut 

ademhalingssyndroom coronavirus 2) 
SIMID  Simulation Models for Infectious Diseases (simulatiemodellen voor infectieziekten) 
VE  Vaccineffectiviteit 
VoC  Variant of Concern (zorgwekkende variant) 
WHO  World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie) 
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IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

1 Belgische gegevens (Sciensano, 25/02/2022) 

1.1 Vaccinatiegraad van 12-17-jarigen 

Vanaf week 4 (30 januari 2022) bedroeg de mediane vaccinatiegraad voor de primaire reeks van 
de COVID-19-vaccins bij jongeren van 15-17 jaar 70,9% (bereik: 17,9-92,6%). Bij 10- tot 14-jarigen 
was dit 34,8% (bereik: 3-63,8%), met een grote heterogeniteit tussen de EU/EER-landen. Bij meer 
dan de helft van de jongeren tussen 10 en 17 jaar in de EU/EER werd de primaire vaccinatie nog 
niet voltooid (ECDC, 08/02/2022). 
 
Onderstaande tabel toont de vaccinatiegraad in België op 22 februari 2022. 17,6% van de jongeren 
van 12 tot 17 jaar kregen hun booster, 78,6% kregen de primaire vaccinatie en 79,8% kregen ten 
minste één dosis. 
 

 
 
Meer informatie is beschikbaar en wordt voortdurend bijgewerkt via de website van Sciensano. 
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-
0369173148ab/page/p_j1f02pfnpc 
 

 
De primaire vaccinatie tegen COVID-19 voor kinderen en jongeren is niet gelijkmatig verdeeld 

over de Belgische gewesten. Primaire vaccinatie moet de eerste prioriteit blijven. 
Tijdens de Omikrongolf bedroeg het percentage jongeren dat de booster kreeg vóór de 

goedkeuring door het EMA 17,6%. 
 

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/p_j1f02pfnpc
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/p_j1f02pfnpc
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1.2 Monitoring van bevestigde gevallen van COVID-19 

Het aantal meldingen van symptomatische ziekte bij 12- tot 17-jarigen in het kader van SARS-CoV-
2 is sinds juli 2021 gestaag toegenomen, grotendeels in overeenstemming met de toename van 
de meldingen in alle leeftijdsgroepen tijdens de Delta- en de Omikrongolf. Recent is echter een 
daling van het aantal meldingen geconstateerd (ECDC, 08/02/2022). 
 
De evolutie van de epidemie in België per leeftijdsgroep wordt hieronder gevisualiseerd: 
 

 
 
Onderstaande grafieken tonen het daggemiddelde en de cumulatieve incidentie over 14 dagen van 
het aantal gevallen, per vaccinatiestatus en leeftijdsgroep, voor de periode van 14 tot vrijdag 25 
februari 2022. 
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De incidentie neemt toe in de leeftijdsgroep van 12-17 jaar voor gevaccineerde en niet-

gevaccineerde kinderen en jongeren. Kort na de boostervaccinatie wordt een daling van het 
aantal COVID-19-gevallen vastgesteld. 

 

 
 

1.3 Ziekenhuisopnames 

Het absolute risico op ziekenhuisopname, opname op intensieve zorgen en overlijden blijft zeer 
laag voor 12- tot 17-jarigen (ECDC, 08/02/2022). 
 
Onderstaande grafieken tonen het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames per dag en de 
cumulatieve incidentie over 14 dagen, per vaccinatiestatus en leeftijdsgroep, voor de periode van 
7 tot zondag 20 februari 2022 in België. 
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Onderstaande tabel toont de niet-gecorrigeerde schatting van de risicovermindering voor 
ziekenhuisopname en opname op intensieve zorgen met COVID-19 bij niet-gevaccineerden, 
volledig gevaccineerden en mensen die een boosterdosis hebben gekregen. 

 

 
Het cumulatieve aantal ziekenhuisopnames blijft laag voor kinderen en jongeren tussen 12 en 17 

jaar (momenteel te weinig gegevens om conclusies te trekken). 
 

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gehospitaliseerde patiënten in de leeftijdsgroep 
van 12-17 jaar sinds 1 januari 2021, volgens vaccinatiestatus, inclusief het aantal en type 
comorbiditeiten. Er dient op gewezen te worden dat deze informatie verzameld werd door middel 
van een niet-uitputtende bevraging van ziekenhuizen en dat deze dus geen volledig overzicht biedt. 
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2 Aanbevelingen per land met betrekking tot de boosterdosis van het COVID-19-vaccin 
voor kinderen en jongeren van 12-17 jaar  (ECDC 08/02/2022) 

Alle 30 EU/EER-landen bevelen primaire vaccinatie tegen COVID-19 aan voor 12-17-jarigen. Wat 
de toediening van een boosterdosis betreft, bevelen de meeste EU/EER-landen (19/30) een 
boosterdosis aan voor alle volwassenen van 18 jaar en ouder en beveelt één land deze enkel aan 
voor prioritaire groepen, waaronder die van 40 jaar en ouder. Tien landen bevelen een boosterdosis 
aan voor jongeren onder 18 jaar. Twee landen bevelen een boosterdosis aan voor iedereen van 
16 jaar en ouder (IJsland en Ierland) en acht landen voor iedereen van 12 jaar en ouder (Oostenrijk, 
Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Liechtenstein, Luxemburg en Roemenië). 
 
Op 24 februari 2022 heeft het EMA aanbevolen om boosterdosissen van Comirnaty® vanaf 12 jaar 
toe te laten. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-
comirnaty-12-years-age 
 
In de Verenigde Staten heeft het CDC op 5 januari 2022 de aanbevelingen van het Advisory 
Committee on Immunization Practices (ACIP) om ook boosterdosissen aan te bieden aan 12- tot 
15-jarigen bekrachtigd, na de eerdere aanbeveling om ze aan te bieden aan mensen van 16 jaar 
en ouder. Het CDC beveelt aan dat jongeren van 12-17 jaar een boosterdosis krijgen vijf maanden 
na voltooiing van de primaire vaccinatiereeks met Comirnaty® en 2 maanden na toediening van 
een primaire dosis van het COVID-19-vaccin van Janssen®. Deze beslissing was gebaseerd op 
veiligheidsgegevens na toediening van meer dan 25 miljoen vaccindosissen bij jongeren en 
gegevens waaruit blijkt dat boosterdosissen de bescherming tegen Omikron en andere varianten 
versterken. Momenteel is Comirnaty® het enige COVID-19-vaccin dat in de VS voor jongeren is 
goedgekeurd en wordt aanbevolen.  Deze beslissing was gebaseerd op een afweging van de 
individuele voordelen en risico's, waarbij werd erkend dat er weinig gegevens zijn die rechtstreeks 
betrekking hebben op het effect van de boosterprik bij jongeren. 
 
Israël beveelt sinds eind augustus boosterdosissen aan voor iedereen van 16 jaar en ouder. In 
november werd dit uitgebreid tot de leeftijdsgroep van 12 tot 15 jaar. Wegens de verspreiding van 
de Omikronvariant heeft de directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid een richtlijn 
uitgevaardigd om de toediening van een booster binnen drie maanden na de tweede dosis te laten 
plaatsvinden, in plaats van vijf maanden daarna, zoals voorheen het protocol was. 
 
In het Verenigd Koninkrijk bepaalt de National Health Service: "Een boosterdosis van het vaccin 
tegen het coronavirus (COVID-19) is beschikbaar voor iedereen van 16 jaar en ouder, en sommige 
kinderen van 12 tot 15 jaar, die ten minste 3 maanden geleden 2 dosissen van het vaccin hebben 
gekregen. Personen van 18 jaar en ouder, en in aanmerking komende kinderen van 12 tot 15 jaar, 
moeten 4 weken wachten. Jongeren van 16 en 17 jaar moeten 12 weken wachten. 
 
Sommige kinderen tussen 12 en 15 jaar kunnen een boosterdosis krijgen als ze ofwel: 

- een aandoening hebben waardoor ze een hoog risico lopen om ernstig ziek te worden van 
COVID-19; 

- met iemand samenwonen die een verzwakt immuunsysteem heeft. 
 
Mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem: als u een ernstig verzwakt immuunsysteem 
heeft of had toen u uw eerste 2 dosissen van het COVID-19-vaccin kreeg, kan het zijn dat u een 
3de dosis van het vaccin aangeboden heeft gekregen. U kunt een boosterdosis (4de dosis) krijgen 
vanaf 3 maanden nadat u uw 3de dosis heeft gekregen." 
 
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/how-to-get-a-
coronavirus-vaccine/how-to-get-a-booster-dose/ 
 
Zwitserland beveelt de boostervaccinatie ook aan voor alle jongeren van 12 tot 17 jaar 4 maanden 
na de volledige vaccinatie (initiële immunisatie). 

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-12-years-age
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-12-years-age
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/how-to-get-a-coronavirus-vaccine/how-to-get-a-booster-dose/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/how-to-get-a-coronavirus-vaccine/how-to-get-a-booster-dose/
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Bovendien heeft de strategische adviesgroep van deskundigen (SAGE) inzake immunisatie 
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 21 januari 2022 een bijgewerkte versie 
uitgebracht van het stappenplan voor het stellen van prioriteiten bij het gebruik van COVID-19-
vaccins, waarin kinderen en jongeren met comorbiditeiten worden aangemerkt als een 
bevolkingsgroep met gemiddelde prioriteit voor de toediening van primaire reeksen en 
boosterdosissen, terwijl gezonde kinderen en jongeren de groep met de laagste prioriteit vormen 
vanwege hun relatief lage risico op ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden. Bij de 
beslissing om de toediening van boosterdosissen uit te breiden tot groepen met een lagere prioriteit 
moet ook rekening worden gehouden met het bewijs van afnemende immuniteit en de 
vaccinatiegraad van groepen met een hogere prioriteit om het effect van de vaccinatie te 
optimaliseren. Zo zouden landen met een matige tot hoge primaire vaccinatiegraad in groepen met 
een hogere prioriteit de beschikbare middelen prioritair moeten aanwenden om eerst een hoge 
vaccinatiegraad voor de boosterdosis te bereiken in groepen met een hogere prioriteit, alvorens 
boosterdosissen aan te bieden aan groepen met een lagere prioriteit. 
 
 

3 Klinisch bewijs voor boostervaccinatie bij 12-17-jarigen (gegevens uit de praktijk) 
(ECDC 08/02/2022)  

Pfizer voert momenteel een studie uit voor de leeftijdsgroep 12-17 jaar, maar de resultaten zijn nog 
niet beschikbaar (deze worden verwacht over ten minste 2 maanden). 
 
Een cohortstudie uit Israël (nog niet collegiaal getoetst) onderzocht het effect van een extra (derde) 
dosis Comirnaty® bij 16- tot 18-jarigen in vergelijking met 12- tot 14-jarigen die recent hun primaire 
vaccinatiereeks met twee dosissen van hetzelfde vaccin hadden voltooid. De gegevens werden 
verzameld tijdens de periode waarin de Deltavariant dominant was. Uit de analyse bleek dat 
de extra dosis zorgde voor een 3,7-voudige (95% betrouwbaarheidsinterval (BI): 2,7-5,2) toename 
van de bescherming tegen een bevestigde besmetting in vergelijking met enkel de primaire 
vaccinatie. De doeltreffendheid van de primaire vaccinatie berekend op basis van de gegevens in 
deze studie werd geschat op ongeveer 90% in beide leeftijdsgroepen 14-60 dagen na de tweede 
dosis. De doeltreffendheid van een extra dosis werd geschat op 92% (95% BI: 91-93%) in 
vergelijking met niet-gevaccineerden en 73% (95% BI: 67-79%) in vergelijking met personen die 
de primaire vaccinatie hadden voltooid. 
 
In de stad New York (NYC Health, 13/01/2022) was het totale aantal pediatrische 
ziekenhuisopnames stabiel tot iets lager tijdens de Omikrongolf, hoewel het aantal pediatrische 
ziekenhuisopnames als gevolg van of met COVID-19 aanzienlijk toenam. Kinderen die niet waren 
gevaccineerd, hadden een significant grotere kans om met COVID-19 in het ziekenhuis te 
worden opgenomen in vergelijking met het totale aantal kinderen (de gegevens over de 
vaccinatiestatus worden met vertraging doorgegeven en kunnen onvolledig zijn; er is geen 
informatie over kinderen die de boosterprik hebben gekregen). 
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De beschikbare gegevens over de voordelen en risico's van het toedienen van een boosterdosis 

aan jongeren die hun primaire vaccinatie tegen COVID-19 hebben voltooid, zijn momenteel 
beperkt. 

 
Voorlopige bevindingen wijzen op een grotere doeltreffendheid van het vaccin tegen een 

bevestigde besmetting met SARS-CoV-2 bij jongeren die een boosterprik hebben gekregen in 
vergelijking met jongeren die recent de primaire vaccinatiereeks hebben voltooid. 

 
Er zijn echter nog maar weinig gegevens beschikbaar over de duur van de bescherming van een 
boosterdosis en over de verhoogde doeltreffendheid tegen ernstige ziekte van een boosterdosis 

bij jongeren. 
 

Het EMA was van mening dat het beschikbare bewijsmateriaal voldoende was om te concluderen 
dat de immuunrespons op een boosterdosis bij jongeren minstens gelijk zou zijn aan die bij 

volwassenen. 
 

 
Gegevens met betrekking tot MIS-C 
 
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar over de doeltreffendheid van boosterdosissen om 
ernstige vormen van COVID-19, MIS-C of klachten naar aanleiding van COVID-19 bij jongeren 
tussen 12 en 17 jaar te voorkomen. 
 
In de VS: 

• De mediane leeftijd van de patiënten met MIS-C was 9 jaar. De helft van de kinderen met 
MIS-C was tussen 5 en 13 jaar oud. 
 

• 59% van de gerapporteerde patiënten met beschikbare informatie over ras/etniciteit waren 
kinderen met een hispanic/latino achtergrond (1.746 patiënten) of waren zwart, niet 
hispanic (2.050 patiënten). 

 

• 98% van de patiënten had een positief testresultaat voor SARS CoV-2, het virus dat COVID-
19 veroorzaakt. De overige 2% van de patiënten had contact met iemand met COVID-19. 

 

• 60% van de gerapporteerde patiënten waren mannelijk. 
 

 
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#mis-national-surveillance 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/%23mis-national-surveillance
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Het risico op multisysteem inflammatoir syndroom bij kinderen (MIS-C) en langdurige COVID-19 
na een doorbraakinfectie met Omikron en het effect van een boosterdosis in deze leeftijdsgroep 

zijn momenteel niet voldoende gedocumenteerd. Sommige Belgische deskundigen en de 
Nederlandse NITAG (GR, 04/02/2022) zijn van mening dat het risico om MIS-C of langdurige 

COVID-19 te ontwikkelen waarschijnlijk lager is bij gevaccineerde jongeren (primaire vaccinatie). 
 

 
 

4 Veiligheid van vaccinatie tegen COVID-19 voor kinderen en jongeren van 12-17 jaar 
(EMA, 24/02/2022) 

“Het EMA beveelt aan om boosterdosissen van Comirnaty® vanaf 12 jaar toe te laten. 
 
Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het EMA heeft aanbevolen 
dat een boosterdosis van het COVID-19-vaccin Comirnaty® waar nodig aan jongeren vanaf 12 jaar 
mag worden gegeven. Comirnaty is in de EU bij jongeren (net als bij volwassenen en kinderen 
vanaf 5 jaar) al toegelaten als primair schema van 2 dosissen en een boosterdosis is momenteel 
toegelaten vanaf 18 jaar. 
 
Het CHMP-advies volgt op een evaluatie van tussentijdse gegevens over de veiligheid en 
werkzaamheid afkomstig van een klinische proef met een boosterdosis van het vaccin bij personen 
van 16 jaar en ouder, samen met gepubliceerde literatuur en gegevens van na de goedkeuring, 
plus praktijkgegevens van het gebruik van boosterdosissen bij jonge ontvangers in Israël. 
 
Boosterdosissen worden gegeven aan gevaccineerden (d.w.z. mensen die hun primaire vaccinatie 
hebben voltooid) om de bescherming te herstellen nadat deze is afgenomen. Het Comité was van 
mening dat het beschikbare bewijsmateriaal voldoende was om te concluderen dat de 
immuunrespons op een boosterdosis bij jongeren minstens gelijk zou zijn aan die bij volwassenen. 
Uit de beschikbare gegevens zijn geen nieuwe veiligheidsproblemen naar voren gekomen. 
 
In de komende maanden worden nog meer gegevens verwacht uit studies en analyses bij jongeren. 
Het EMA zal het bewijsmateriaal blijven opvolgen en evalueren en indien nodig de 
productinformatie bijwerken of andere passende regelgevende maatregelen nemen. 
 
De beslissing van het Agentschap zal de nationale vaccinatiecampagnes ondersteunen in de 
lidstaten die besluiten boostervaccinaties aan jongeren aan te bieden. Bij de beslissing of en 
wanneer boosters in deze leeftijdsgroep moeten worden aangeboden, moet echter rekening 
worden gehouden met factoren als de verspreiding en de waarschijnlijke ernst van de ziekte (vooral 
bij de Omikronvariant) bij jongere mensen, het bekende risico op bijwerkingen (met name de zeer 
zeldzame maar ernstige complicatie myocarditis) en het bestaan van andere beschermende 
maatregelen en beperkingen. Net als bij eerdere beslissingen over vaccinatie is het dus aan de 
deskundigen die de vaccinatiecampagne in elke lidstaat begeleiden om advies te geven over de 
beste beslissing en het beste tijdstip voor hun land. 
 
Het CHMP-advies zal nu worden doorgestuurd naar de Europese Commissie, die binnenkort een 
definitieve beslissing zal nemen. 
 
Comirnaty is een vaccin ter voorkoming van COVID-19. Het bevat een molecule, boodschapper-
RNA (mRNA) genaamd, met instructies voor de productie van een eiwit, het zogenaamde spike-
eiwit, dat van nature aanwezig is in SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Het vaccin 
werkt door het lichaam voor te bereiden om zich tegen SARS-CoV-2 te verdedigen.” 
 

***** 
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Een recent gepubliceerde brief aan de redactie in het New England Journal of Medicine beschreef 
de incidentie van myocarditis bij Israëlische jongeren. De risicoschattingen voor myocarditis bij 
mannelijke ontvangers in de 21 dagen na de eerste en tweede dosis bedroegen 0,56 gevallen per 
100 000 na de eerste dosis en 8,09 gevallen per 100 000 na de tweede dosis. De risicoschattingen 
voor vrouwelijke ontvangers bedroegen 0 gevallen per 100 000 na de eerste dosis en 0,69 gevallen 
per 100 000 na de tweede dosis. Het risico op myocarditis na ontvangst van de tweede vaccindosis 
bij mannelijke jongeren van 12 tot 15 jaar werd geschat op 1 geval per 12 361; het overeenkomstige 
risico bij vrouwelijke jongeren werd geschat op 1 geval per 144 439 (Mevorach et al., 2022). 
In een presentatie van S. Oliver (CDC) op basis van Israëlische gegevens wordt gesuggereerd 
dat het aantal gevallen van myocarditis na een derde dosis waarschijnlijk lager is dan het 
aantal dat na de tweede dosis wordt geobserveerd (dia 28, S. Oliver, CDC). 
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-01-05/06_covid_oliver_2022-
01-05.pdf  
 
Voorlopige gegevens van het CDC over de veiligheid van een extra dosis Comirnaty® bij jongeren 
van 16-17 jaar tonen dat de meeste gemelde bijwerkingen niet ernstig waren. Zeer zeldzame 
gevallen van milde myocarditis werden gemeld in lagere percentages dan deze waargenomen na 
de tweede dosis (ECDC, 08/02/2022). Het risico op myocarditis bij jongeren na een derde dosis 
moet echter nog volledig worden beschreven. 
 

 
De door het EMA goedgekeurde vaccins zijn veilig en doeltreffend en hebben levens gered, zijn 

levens aan het redden en zullen levens redden. 
 

De gegevens over de veiligheid van boostervaccins voor kinderen zijn op dit moment beperkt, 
maar volgens het EMA "zijn uit de beschikbare gegevens geen nieuwe veiligheidsproblemen naar 

voren gekomen voor een booster in deze leeftijdsgroep" (EMA, 24/02/2022). 
 

Het risico op myocarditis bij jongeren na een derde dosis moet nog volledig worden beschreven. 
 

 
 

5 Afnemende doeltreffendheid van vaccinatie tegen COVID-19 voor kinderen en jongeren 
van 12-17 jaar 

Uit een recente voorlopige studie blijkt dat jongeren tussen 12 en 16 jaar die twee dosissen van 
het Comirnaty® -vaccin hebben gekregen, in vergelijking met niet-gevaccineerden een lager risico 
lopen om een door PCR bevestigde SARS-CoV-2-infectie op te lopen, en een lager risico op een 
symptomatische infectie. Net als bij volwassenen neemt de door de vaccinatie opgebouwde 
bescherming tegen zowel een SARS-CoV-2-infectie als een symptomatische infectie echter af met 
de tijd, vanaf drie maanden na de vaccinatie en over een periode van meer dan vijf maanden 
(Prunas et al., 2022). 
 
Burns et al. tonen aan dat, zoals bij volwassenen het geval is, de door de mRNA-vaccinatie 
opgebouwde immuniteit bij jongeren na een periode van 6 maanden afneemt tot bijna het niveau 
van vóór de vaccinatie. Deze bevinding toont een kwetsbaarheid voor infectie aan bij jongeren van 
12-15 jaar, van wie velen hun vaccinserie al meer dan zes maanden geleden hebben gekregen 
(Burns et al., 2022, onderstaande figuur). 
 

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-01-05/06_covid_oliver_2022-01-05.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-01-05/06_covid_oliver_2022-01-05.pdf
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Voorlopige studies laten zien dat de effectiviteit van COVID-19-vaccinatie na de tweede dosis 

afneemt, zoals eerder ook is waargenomen bij de volwassen bevolking. 
 

 
 

6 Statistische modellen in de EU/België (ECDC, 08/02/2022; SIMID, 08/02/2022) 

Wiskundige modellen suggereren dat de toediening van een boosterdosis tegen COVID-19 aan 

jongeren van 12-17 jaar resulteert in een kleine vermindering (1-3%) van het effectieve 

reproductiegetal (R(t)) in de hele bevolking, afhankelijk van de mate waarin de boosterdosis onder 

jongeren wordt toegediend. Bij het overwegen van de mogelijkheid om een boosterdosis toe te 

dienen aan jongeren die de primaire vaccinatiereeks hebben voltooid, moeten de gegevens over 

de voordelen/risico's van een boosterdosis in deze leeftijdsgroep zorgvuldig worden bestudeerd 

wanneer ze beschikbaar worden. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de 

epidemiologische situatie, de nationale prioriteiten en doelstellingen van vaccinatiecampagne 

tegen COVID-19, de status van de uitrol van het COVID-19-vaccin en van de extra dosissen in 

prioritaire groepen en in de algemene bevolking, en met de gelijke toegang tot en het aanbod van 

vaccins (ECDC, 08/02/2022). 
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De laatste update van de simulatiemodellen voor infectieziekten (SIMID) in België is beschikbaar 
op: https://covid-en-wetenschap.github.io/assets/20220208_technical_note_SIMID.pdf. 
 
In dit model gingen de auteurs er voorzichtigheidshalve van uit dat er niet meer boosters aan 
tieners zouden worden gegeven dan er op dat moment al werden gegeven. Volgens dit model 
zouden extra boosters een positief effect hebben op de vermindering van de ziektelast in de 
bevolking en een snellere ontlasting van de zorg- en schoolpopulaties. De simulaties voorspellen 
echter niet dat, met de huidige variant, de boosterprik bij tieners een verschil zal maken voor een 
mogelijke nieuwe ontwrichting van de gezondheidszorg. 
 

 
De HGR concludeert dat de boostervaccinatie van gezonde jongeren in het kader van Omikron 

op dit moment geen significante indirecte gezondheidswinst voor de samenleving oplevert. 
 

  

https://covid-en-wetenschap.github.io/assets/20220208_technical_note_SIMID.pdf
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

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

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR belangenconflicten). 
 
Dit advies werd opgesteld op basis van de besprekingen en conclusies van de NITAG-vergadering 
van 17 februari 2022. De volgende experten namen deel aan de NITAG-vergadering en keurden 
de conclusies goed of stuurden hun goedkeuring per mail op 1 maart 2022. De NITAG-vergadering 
werd voorgezeten door Yves VAN LAETHEM en mede voorgezeten door Anne TILMANNE en 
Petra SCHELSTRAETE voor het onderwerp boosterdosis bij jongeren; het wetenschappelijk 
secretariaat werd verzekerd door  Fabrice PETERS, Veerle MERTENS, Muriel BALTES en Jean-
Jacques DUBOIS. 
 
BLUMENTAL Sophie Pediatrische Infectieziekten HUDERF 

BOIY Tine Pediatrie, Infectiologie UZA 

BRASSEUR Daniel Pediatrie CEPI 

CALLENS Steven Infectiologie, Interne geneeskunde UZ Gent 

CARILLO SANTISTEVE 

Paloma 

Algemene geneeskunde, 

vaccinatie 

ONE 

CHATZIS Olga Pediatrie, Vaccinologie UCL 

CORNELISSEN Laura Epidemiologie, Verloskunde, 

Gynaecologie 

Sciensano 

DAELEMANS Siel Pediatrische pulmonologie en 

infectieziekten 

UZ Brussel 

DE LOOF Geert Algemene geneeskunde BCFI 

DOGNE Jean- Michel Farmacovigilantie UNamur, EMA 

FRERE Julie Pediatrie, Infectiologie Citadelle, Luik 

LEROUX-ROELS 

Isabelle 

Vaccinologie UGent 

MALFROOT Anne Pediatrie, Infectiologie UZ Brussel 

MICHIELS Barbara Algemene geneeskunde UAntwerpen 

PELEMAN Renaat Infectiologie, Vaccinologie UZ Gent 

ROBERFROID 

Dominique 

Epidemiologie KCE, UNamur 

ROSSI Camelia Infectiologie, Interne geneeskunde CHU Ambroise Paré 

SCHELSTRAETE Petra Pediatrie, Pneumologie, 

Vaccinologie 

UZ Gent 

SOENTJENS Patrick Infectiologie, Tropische ziekten, 

Vaccinologie 

ITG - Defensie 

SPODEN Julie Algemene geneeskunde SSMG 

SWENNEN Béatrice Epidemiologie, Vaccinologie ULB 

TILMANNE Anne Pediatrie, Infectiologie CHU TIVOLI 

TUERLINCKX David Pediatrie, Vaccinologie CHU UCL Namur 

VAN DER LINDEN 

Dimitri 

Pediatrie, Infectiologie UCLouvain 

VAN DAMME Pierre Epidemiologie, Vaccinologie UAntwerpen  

https://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
https://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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VAN LAETHEM Yves Infectiologie, Vaccinologie, 

Reisgeneeskunde, HIV 

CHU Saint-Pierre, ULB 

VERHAEGEN Jan Microbiologie, Bacteriologie UZLeuven 

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

MALI Stéphanie  AFMPS-FAGG 

DAEMS Joël  INAMI-RIZIV 

MENDEZ Murielle  Kaleido 

THEETEN Heidi  Agentschap Zorg en Gezondheid 

TOP Geert  Agentschap Zorg en Gezondheid 

VANDEN DRIESSCHE 

Koen 

 UZA 

WUILLAUME Françoise  AFMPS-FAGG 

 
 
Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald. 
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VII BIJLAGEN 

Bijlage 1:  dringende aanvraag - Boostervaccinatie tegen COVID-19 voor kinderen en jongeren van 
12-17 jaar Deadline:  28 januari 2022 
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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 20-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een uitgebreid 
netwerk van meer dan 1.500 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.fgov.be. 
 

 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.fgov.be
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