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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9706 

 
Tweede herhalingsvaccinatie tegen COVID-19 

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

the Superior Health Council of Belgium provides recommendations on the need of second 

booster vaccination against COVID-19 for the adult population. 

 
Conclusies en aanbevelingen die op 11 april 2022 door de leden van de NITAG zijn goedgekeurd. 

Goedkeuring van deze volledige versie van het advies door de NITAG op 22 april 2022. 

Versie gevalideerd op het College van 04 mei 2022.1 
 

 
 

I INLEIDING 

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft op 30 maart 2022 een adviesaanvraag ontvangen 
van de Task Force Vaccinatie tegen COVID-19 over de noodzaak van een tweede booster 
vaccinatiedosis tegen het Coronavirus disease 2019 (COVID-19) voor de Belgische algemene 
bevolking, en meer bepaald voor ouderen. Het advies werd gevraagd tegen 13 april 2022. 
 
Op 6 april 2022 is de gezamenlijke verklaring van het European Centre for Disease Prevention 
and Control (ECDC) en het European Medicines Agency (EMA) over de toediening van een 
tweede boosterdosis mRNA-vaccins gepubliceerd. In deze verklaring werd benadrukt dat bij 
de beslissing over de vaccinatiestrategie voor de tweede boosterdosis rekening moet worden 
gehouden met lokale epidemiologische gegevens. 
https://www.ema.europa.eu/en/news/ecdc-ema-issue-advice-fourth-doses-mrna-covid-19-
vaccines 
 
Daarom werd door Sciensano en het consortium Simulation Models of Infectious Diseases 
(SIMID) een overzicht gegeven van de Belgische epidemiologische gegevens en de Belgische 
mathematische modellen. 
 
 
  

 
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. 

http://www.hgr-css.be/
https://www.ema.europa.eu/en/news/ecdc-ema-issue-advice-fourth-doses-mrna-covid-19-vaccines
https://www.ema.europa.eu/en/news/ecdc-ema-issue-advice-fourth-doses-mrna-covid-19-vaccines
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II CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Conclusies 
 
- De vaccins blijven effectief tegen ziekenhuisopname blijft na het schema primaire 

dosis(s) plus eerste boosterdosis. 
 

- De bescherming tegen symptomatische COVID-19-infecties neemt sneller af dan de 
bescherming tegen ziekenhuisopname, opname op intensieve zorgen (Intensive Care 
Unit, ICU) of sterfte in alle leeftijdsgroepen. 

 
- In de context van Omikron en met de huidige mRNA-vaccins, wordt vaccineffectiviteit 

(VE) tegen hospitalisatie hersteld na de eerste booster. Een afname tegen hospitalisatie 
voor volwassenen na de eerste booster wordt waargenomen na 3 tot 6 maanden (Tartof 
et al., 22/04/2022; CDC/VRBPAC, vergadering 06/04/2022; Stowe et al., preprint 
01/04/2022; Sciensano, 11/04/2022). Maar het ECDC en het EMA merken op dat er 
momenteel in de EU geen duidelijk bewijs is dat de vaccinbescherming tegen ernstige 
ziekte substantieel afneemt bij volwassenen met een normaal immuunsysteem in de 
leeftijd van 60 tot 79 jaar en dat er dus geen duidelijk bewijs is om het onmiddellijke gebruik 
van een tweede boosterdosis te ondersteunen (EMA/ECDC; 06/04/2022). De omvang van 
deze afname van VE bij ernstige vormen is dus nog moeilijk in te schatten. 

 
- In de context van Omikron is er 2 maanden na een tweede booster geen bijkomend 

effect meer op bevestigde infecties (snelle afname). Een positief effect van de tweede 
booster op ernstige ziekte wordt waargenomen tot minstens 6 weken (korte 
evaluatieperiode) met een breed betrouwbaarheidsinterval en dus een grote variabiliteit 
(Bar-On et al., 05/04/2022). 

 
- In dit stadium van het toezicht op de bijwerkingen na de vaccinatie zijn er geen extra 

veiligheidsproblemen in verband met de toediening van een tweede boostervaccin. 
 
- De timing van de toediening van extra boosterdoses is van cruciaal belang en moet 

gebaseerd zijn op de meest recente epidemiologische gegevens van Sciensano en op de 
Belgische voorspellende modellen.  
https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique 

 
- De SIMID-modellen laten voor de komende maanden een daling van de 

ziekenhuisopnames en de ICU-belasting in de Belgische bevolking zien. Op dit moment 
is de epidemiologische situatie in België niet zorgwekkend en volgens de modellen 
wordt niet verwacht dat een extra boosterdosis een effect zal hebben op de 
ziekenhuisopnames of de ICU-belasting. De epidemiologische situatie moet zeer 
nauwlettend worden gevolgd. 
 

- Voor de toekomst van de Belgische vaccinatiecampagne tegen COVID-19 moeten 
mensen ouder dan 80 jaar en bewoners van rust- en verzorgingstehuizen (waar 
meer comorbiditeiten en meer circulatie van het virus voorkomen), ongeacht hun 
leeftijd, worden beschouwd als mensen met een gelijk risico op ernstige vormen van 
COVID-19. Zij hebben beiden een hoger risico op complicaties als zij COVID-19 oplopen. 

 
  

http://www.hgr-css.be/
https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
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Aanbevelingen 
 
1) Een schema van primaire vaccinatie plus een eerste boosterdosis blijft prioritair in de strijd 
tegen ernstige vormen van COVID-19 en moet sterk gepromoot blijven worden. De HGR 
herhaalt het belang van de snelle toediening van een eerste boosterdosis voor wie dit reeds 
aanbevolen werd en in het bijzonder voor personen van 65 jaar of ouder en voor alle eerder 
vastgestelde comorbiditeiten (HGR 9618, 05/02/2021). 
 

 
2) Op dit moment beveelt de HGR geen tweede boosterdosis aan voor de algemene 
bevolking. 
 
3) Op dit moment beveelt de HGR ook geen systematische tweede boosterdosis aan voor 
mensen ouder dan 80 jaar en bewoners van verpleeghuizen en 
verzorgingsgemeenschappen (ongeacht hun leeftijd). 
 

 
4) De HGR zal meer bewijsmateriaal verzamelen uit andere landen die reeds een tweede 
boosterdosis hebben ingevoerd en zal dit advies bijwerken zodra er nieuwe belangrijke 
informatie beschikbaar komt over de plaatselijke ontwikkeling van de epidemie, nieuwe 
zorgwekkende varianten (Variants Of Concern, VOC), over de ziekenhuisopnamepercentages 
met nieuwe varianten, nieuwe vaccins, evoluties in VE, enz. 
 
 
Opmerkingen: Op individuele basis en na raadpleging van uw arts (individuele 
risicobatenanalyse) kan een tweede booster (volledige dosis voor Comirnaty® - ½ dosis voor 
Spikevax®) worden toegediend, ten minste 4 maanden na de eerste booster. 
 
In dit verband merkt de HGR het volgende op: 
 
- Het ECDC en het EMA merken op dat er momenteel in de EU geen duidelijk bewijs is dat 

de vaccinbescherming tegen ernstige ziekte substantieel afneemt bij volwassenen met 
een normaal immuunsysteem in de leeftijd van 60 tot 79 jaar en dat er dus geen duidelijk 
bewijs is om het onmiddellijke gebruik van een tweede boosterdosis te ondersteunen. 
 

- Voor volwassenen jonger dan 60 jaar met een normaal immuunsysteem is er momenteel 
geen afdoend bewijs dat de vaccinatiebescherming tegen ernstige ziekte afneemt of dat 
een tweede boosterdosis een toegevoegde waarde heeft. 
 

- Tot dusver hebben de studies over extra boosters geen veiligheidsproblemen aan het licht 
gebracht. 
 

- Ouderen en mensen met meerdere comorbiditeiten zoals beschreven door de HGR, lopen 
meer risico (HGR 9618, 05/02/2021). 
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9618-prioritering-van-risicogroepen-voor-sars-
cov-2-vaccinatie-fase-ib  
 

- De toediening van een tweede booster is momenteel een "off-label use" van het vaccin, 
maar wordt ondersteund door een gezamenlijke verklaring van het ECDC en het EMA 
(06/04/2022). 

 
- In dit stadium van onze kennis sluit een tweede booster op dit moment niet uit dat vóór de 

volgende winter nog een extra booster nodig is. 
 

http://www.hgr-css.be/
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9618-prioritering-van-risicogroepen-voor-sars-cov-2-vaccinatie-fase-ib
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9618-prioritering-van-risicogroepen-voor-sars-cov-2-vaccinatie-fase-ib
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III METHODOLOGIE 

Het verzoek werd behandeld door de permanente groep Vaccinatie (NITAG - National 
Immunization Technical Advisory Group) waarin deskundigen op het gebied van vaccinologie, 
geriatrie, algemene geneeskunde, kindergeneeskunde, microbiologie, infectiologie en 
epidemiologie zetelen. De deskundigen van deze werkgroep hebben een algemene 
belangenverklaring en een ad-hocverklaring verstrekt en de Commissie voor Deontologie 
heeft het potentiële risico van belangenconflicten beoordeeld. 
 
Dit advies is gebaseerd op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur die is 
gepubliceerd in zowel wetenschappelijke, peer reviewed tijdschriften, artikels in 
voorpublicaties en verslagen van op dit gebied competente nationale en internationale 
organisaties, alsook op het advies van de deskundigen. 
 
Sciensano bracht verslag uit over de Belgische epidemiologische gegevens en het SIMID-
consortium over de Belgische wiskundige modelleringsgegevens. Beiden presenteerden hun 
verslagen op de NITAG-vergadering van 11 april 2022. 
 
Na goedkeuring van het advies door de NITAG werd het advies tenslotte gevalideerd door het 
College. 
 
 

IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

Trefwoorden  

 
Lijst van gebruikte afkortingen 
 
BelSACI Belgian Society for Allergy and Clinical Immunology 
BI   Betrouwbaarheidsinterval 
CDC  Centers for Disease Control and Prevention 
COVID-19 Coronavirus disease 2019 
ECDC  European Centre for Disease Prevention and Control 
EMA  European Medicines Agency 
FDA  Food and Drug Administration (Verenigde Staten)  
HGR  Hoge Gezondheidsraad 
ICU  Intensive Care Unit, intensieve zorgen 
NITAG  National Immunization Technical Advisory Group 
SIMID  Simulation Models of Infectious Diseases consortium 
VE  Vaccineffectiviteit 
VOC  Variants Of Concern 
 
 
  

Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Prevention Preventie Prévention Verhütung 

Booster Booster Rappel (dose) Booster 

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

Vaccination Vaccinatie Vaccination Impfung 

http://www.hgr-css.be/
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1 VE-gegevens van de eerste booster tegen Omikron - CDC 06/04/2022 

https://www.fda.gov/media/157475/download 
 

 
 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat tijdens de Omikron-periode VE tegen ziekenhuisopnames 
voor volwassenen ≥ 18 jaar 91% was tijdens de eerste 2 maanden na een derde dosis en 
daalde tot 78% ≥4 maanden na een derde dosis (Ferdinands et al., 2022).  
 

 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de toediening van een eerste booster (mRNA) de VE voor 
infectie, ziekenhuisopname, ICU-opname, kritieke ziekte en sterfte bij immunocompetente 
volwassenen (≥ 18 jaar) verhoogde. 
 

http://www.hgr-css.be/
https://www.fda.gov/media/157475/download
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De algemene conclusie van CDC (06/04/2022) is weergegeven in onderstaande tabel: 

 
 
Deze CDC-gegevens worden bevestigd door Stowe et al. (preprint 01/04/2022) in het VK. Zij 
onderzochten het effect van het gebruik van meer specifieke en indicatoren van ernstiger 
ziekenhuisopname op VE. Met de over het algemeen mildere ziekte die met Omikron wordt 
waargenomen, met name bij jongere volwassenen, zal de "besmetting" van 
ziekenhuisopnames met incidentele gevallen de VE-schattingen ten opzichte van 
ziekenhuisopnames waarschijnlijk verlagen. De VE-schattingen verbeteren en de afname 
ervan is beperkter wanneer definities van ziekenhuisopname worden gebruikt die 
specifieker zijn voor ernstige ademhalingsaandoeningen. 
 
Uit de onderstaande figuur blijkt dat de VE van de eerste booster (mRNA) tegen 
ziekenhuisopname (≥ 2 dagen) hoog blijft tijdens de Omikron-periode (Stowe et al., 2022). 
 

 
 
Voortschrijdend bewijs op basis van vroege VE-gegevens en analyse van antilichaamspiegels 
na de eerste boosterdosis suggereren dat de immuniteit tegen de Omikronvariant geleidelijk 
afneemt. Dit is het duidelijkst voor de VE tegen symptomatische infectie, die afneemt van 
60-75% 2-4 weken na een boosterdosis van het Pfizer- of Moderna-vaccin tot 25-40% vanaf 
15 of meer weken na de booster. VE tegen ziekenhuisopname met COVID-19 na de eerste 

http://www.hgr-css.be/
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boosterdosis is hoog met 88-95% na een mRNA-booster en lijkt langzamer af te nemen dan 
VE tegen symptomatische infectie. VE tegen ziekenhuisopname was 75% na 10-14 weken 
voor Pfizer-vaccin en 78% ≥ 4 maanden na mRNA-vaccin (Chemaitelly et al., 2022; 
Ferdinands et al., 2022, Tseng et al., 2022). 
 

Chemaitelly et al. (Qatar) tonen aan dat de effectiviteit van het Pfizer-vaccin tegen ernstige, 
kritieke of fatale COVID-19 (Omikron) werd gehandhaafd op > 70% na de tweede dosis en op 
> 90% na de eerste booster (na 7 weken) zonder aanwijzingen voor afnemende effectiviteit in 

de loop van de tijd.  Een beperking van deze studie is dat slechts een klein deel van de 
bevolking van Qatar ≥ 50 jaar is. 
 
Tartof et al. (22/04/2022 - VS) analyseren 11.123 ziekenhuisopnames of opnames op de 
spoed. In aangepaste analyses was de effectiviteit van twee doses van het Pfizer-vaccin tegen 
de Omikronvariant 41% (95% betrouwbaarheidsinterval [BI]: 21%-55%) tegen 
ziekenhuisopname en 31% (95% BI: 16%-43%) tegen opname op de spoed na 9 maanden of 
langer na de tweede dosis. Na drie doses was de effectiviteit van het Pfizer-vaccin tegen 
ziekenhuisopname als gevolg van de Omikronvariant 85% (95% CI: 80%-89%) bij minder 
dan 3 maanden, maar daalde tot 55% (95% BI: 28%-71%) bij 3 maanden of langer, hoewel 
de betrouwbaarheidsintervallen voor de laatste schatting breed waren. Tegen opname 
op de spoed was de effectiviteit van drie doses Pfizer-vaccin tegen de Omikronvariant 
77% (95% BI: 72%-81%) na minder dan drie maanden, maar daalde tot 53% (95% BI: 
36%-66%) na drie maanden of langer. Trends in afnemende resultaten tegen SARS-CoV-2 
als gevolg van de Deltavariant waren over het algemeen vergelijkbaar, maar met hogere 
effectiviteitsschattingen op elk tijdspunt dan die gezien voor de Omikronvariant. Drie doses 
Pfizer-vaccin boden een hoge bescherming tegen ziekenhuisopname en opname op de spoed 
als gevolg van zowel de Delta- als de Omikronvariant in de eerste 3 maanden na vaccinatie. 
Echter, 3 maanden na ontvangst van een derde dosis was afnemende bescherming zichtbaar 
tegen SARS-CoV-2 uitkomsten als gevolg van de Omikronvariant, waaronder 
ziekenhuisopname. Extra doses van de huidige, aangepaste of nieuwe COVID-19-vaccins 
zouden nodig kunnen zijn om hoge beschermingsniveaus te behouden tegen volgende golven 
van SARS-CoV-2 veroorzaakt door de Omikronvariant of toekomstige varianten met een 
vergelijkbaar ontsnappingspotentieel. 

 
 

 
VE tegen ernstige uitkomsten is hoog na toediening van een eerste boosterdosis, met 
schattingen van ongeveer 80 tot 90% bescherming tegen ernstige ziekte en 
ziekenhuisopnames tot 3 tot 6 maanden na toediening van een boosterdosis, met een 
lichte afname na ongeveer 4 maanden. 
 
Voor de HGR is het tijdstip van de boostertoediening steeds crucialer en moet het 
worden aangepast aan de plaatselijke epidemiologische gegevens en 
voorzorgsmaatregelen. 

 

 
 
  

http://www.hgr-css.be/
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2 Belgische epidemiologische situatie (Sciensano, presentatie NITAG 11/04/2022) 

2.1 VE tegen symptomatische infectie, ziekenhuisopname en ICU-opname veroorzaakt 
door Omikronvariant, volgens dagen sinds laatste booster (0 tot 200 dagen) voor de 
gehele volwassen populatie 

 
Profiel van gehospitaliseerde patiënten 100-150 dagen na vaccinatie (N = 5681) 

• Mediane leeftijd van 77 jaar 

• 80% van de gehospitaliseerde personen is >60 jaar 

• Mediane aantal comorbiditeiten is 2 

• Gemengde en ongemengde vaccinprofielen, de meerderheid kreeg 3 vaccindoses 
 

2.2 VE tegen symptomatische infectie en ziekenhuisopname veroorzaakt door 
Omikronvariant, volgens dagen sinds laatste booster (0 tot 200 dagen) voor de 
bevolking van 80 jaar en ouder 

 
 

 
VE van boostervaccinatie tegen symptomatische infectie door Omikron neemt na verloop van 
tijd snel af (< 50% na 50 dagen). 
 
VE van boostervaccinatie tegen ziekenhuisopname neemt af, maar was na 100 tot 150 
dagen na de laatste vaccinatie nog steeds meer dan ± 80%. 
 

 
  

http://www.hgr-css.be/
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3 Belgische wiskundige modelleringsgegevens (SIMID-consortium, presentatie 
NITAG 11/04/2022) 

 
 

 
Tenminste tot medio juli laat het model geen capaciteitsprobleem zien als onze 
aannames kloppen: 
 
- schema specifieke afbouw van reeds toegediende vaccins; 
- algemene leeftijdsspecifieke contactfrequenties voor kwetsbare ouderen in collectiviteiten. 
 
Wat er gebeurt tot november-december of wanneer zich een nieuwe VOC aandient, zal dichter 
bij de geviseerde periode moeten worden ingeschat. 
 

 
  

http://www.hgr-css.be/
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4 FDA staat tweede boosterdosis toe voor oudere en immuungecompromitteerde 
personen (29 maart, 2022) 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-
authorizes-second-booster-dose-two-covid-19-vaccines-older-and 

“The Food and Drug Administration (FDA) amended the emergency use authorizations as 
follows:  

• A second booster dose of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine or Moderna 
COVID-19 Vaccine may be administered to individuals 50 years of age and older 
at least 4 months after receipt of a first booster dose of any authorized or 
approved COVID-19 vaccine. 

• A second booster dose of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine may be 
administered to individuals 12 years of age and older with certain kinds of 
immunocompromise at least 4 months after receipt of a first booster dose of any 
authorized or approved COVID-19 vaccine. These are people who have undergone 
solid organ transplantation, or who are living with conditions that are considered to 
have an equivalent level of immunocompromise. 

• A second booster dose of the Moderna COVID-19 Vaccine may be administered at 
least 4 months after the first booster dose of any authorized or approved COVID-19 
vaccine to individuals 18 years of age and older with the same certain kinds of 
immunocompromise. 

Information to Support Authorization of a Second COVID-19 Booster Dose 

The FDA has determined that the known and potential benefits of a second COVID-19 vaccine 
booster dose with either of these vaccines outweigh their known and potential risks in these 
populations. The evidence considered for authorization of a second booster dose following 
primary vaccination and first booster dose included safety and immune response information 
provided to the agency as well as additional information on effectiveness submitted by the 
companies. 

A summary of safety surveillance data provided to the FDA by the Ministry of Health of Israel 
on the administration of approximately 700,000 fourth (second booster) doses of the Pfizer-
BioNTech COVID-19 Vaccine given at least 4 months after the third dose in adults 18 years 
of age and older (approximately 600,000 of whom were 60 years of age or older) revealed no 
new safety concerns.  

The safety of Moderna COVID-19 Vaccine, when administered as a second booster dose, is 
informed by experience with the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine and safety information 
reported from an independently conducted study in which the Moderna COVID-19 Vaccine 
was administered as a second booster dose to 120 participants 18 years of age and older who 
had received a two-dose primary series and a first booster dose of Pfizer-BioNTech COVID-
19 Vaccine at least 4 months prior. No new safety concerns were reported during up to three 
weeks of follow up after the second booster dose. 

Immunogenicity data from an ongoing, open-label, non-randomized clinical study in healthcare 
workers at a single center in Israel were reported in a publication provided to the FDA. In this 
study, individuals 18 years of age and older who had received primary vaccination and a first 
booster dose with Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine were administered a second booster 
dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine (154 individuals) or Moderna COVID-19 Vaccine 
(120 individuals) at least four months after the first booster dose. Among these individuals, 
increases in neutralizing antibody levels against SARS-CoV-2 virus, including delta and 

http://www.hgr-css.be/
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-second-booster-dose-two-covid-19-vaccines-older-and
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-second-booster-dose-two-covid-19-vaccines-older-and
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Omikron variants were reported two weeks after the second booster as compared to 5 months 
after the first booster dose.” 

 
De FDA heeft een tweede booster toegestaan voor personen van 50 jaar en ouder. De 
tweede booster mag aan deze personen worden toegediend. Conclusies werden 
voornamelijk op basis van Israëlische gegevens genomen2. 
 

  

 
Dit standpunt wordt eigenlijk aangevochten door de Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) 
https://www.cnbc.com/2022/04/21/cdc-panel-skeptical-of-fourth-covid-shots-for-broader-population-says-us-needs-clear-
vaccine-strategy.html 
"Long criticized the CDC for clearing fourth shots for older adults without consulting the committee, saying the decision has 
created public confusion and could lead to booster fatigue. She said having a full public discussion in the committee about vaccine 
recommendations would help restore public trust." 

http://www.hgr-css.be/
https://www.cnbc.com/2022/04/21/cdc-panel-skeptical-of-fourth-covid-shots-for-broader-population-says-us-needs-clear-vaccine-strategy.html
https://www.cnbc.com/2022/04/21/cdc-panel-skeptical-of-fourth-covid-shots-for-broader-population-says-us-needs-clear-vaccine-strategy.html
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5 Gezamenlijke verklaring van EMA en ECDC (6 april 2022) 

COVID-19: Joint statement from ECDC and EMA on the administration of a fourth dose of 
mRNA vaccines (europa.eu) 
 
“This statement is based on the currently available scientific evidence and, as such, is 
preliminary and may be subject to change as more data become available. This statement 
should not be interpreted as a regulatory decision in terms of changes to the product 
information. National recommendations regarding COVID-19 vaccines policies are made by 
National Immunisation Technical Advisory Groups. 
 
Administration of a fourth dose of mRNA vaccines to immunocompromised individuals whose 
immune system may have mounted a suboptimal response to earlier vaccination is already 
recommended and should be part of current vaccination campaigns. There are currently no 
data on immunogenicity, safety or effectiveness of additional further doses in this population. 
Additionally, in severely immunocompromised subjects, passive immunisation with 
monoclonal antibodies should be considered as an additional shield to protect against infection 
and disease. 
 
The main source of empirical evidence on the potential public health impact of a fourth dose 
of mRNA vaccines as a second booster in immunocompetent individuals comes from data 
from Israel. These data indicate that a fourth dose of an mRNA vaccine given to 
immunocompetent individuals at least 4 months after the third dose is able to restore humoral 
immunity to the level seen after the third dose without raising any new safety concerns. 
Immunogenicity data are available for a follow-up period of 3 weeks. No longer-term data are 
available on the duration of the achieved antibody levels however available data indicate that 
protection against Omikron infection may wane at a similar rate to that observed following the 
receipt of a third dose. Only preliminary data from Israel with respect to vaccine effectiveness 
against severe disease following a fourth dose are currently available. 
 
There are currently no data with respect to a second booster dose of an mRNA vaccines in 
people who have received a primary series with another type of vaccine, e.g. a viral vector 
vaccine. 
 
Although data on the rate of waning protection among the very elderly (adults above 80 years 
of age) following the first booster dose are still limited, due to the fragility of this population, 
the lower immune response to vaccination and the higher risk of severe COVID-19 a second 
booster could be administered. Data on safety and efficacy are only available for a fourth dose 
administered at least 4 months after a third dose, and this interval, together with local 
epidemiological data, should be taken into account when deciding on vaccination strategies. 
 
In the context of continued high SARS-CoV-2 incidence, rates of severe outcomes and deaths 
remain low. For immunocompetent individuals between 60 and 80 years of age, there are 
currently no clear epidemiological signals from the European region of substantial waning of 
vaccine protection against severe COVID-19. Therefore there is no indication of an imminent 
need for a second booster dose in this population. However, continued close epidemiological 
and vaccine effectiveness monitoring is essential in order to rapidly detect signals indicating 
the emergence of an increasing risk of severe COVID-19 among vaccinated individuals. If 
such signals emerge, a fourth dose may be considered for adults between the ages of 60 and 
80 years. Furthermore, local data on the epidemiological profile of severe COVID-19 cases 
may warrant a tailored use of a second booster dose in population groups identified as being 
at particular risk. If made available, vaccines adapted to better match recently circulating 
variants would be in principle preferable for additional boosters. 
 

http://www.hgr-css.be/
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ema-ecdc-statement-fourth-covid-vaccine-dose
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ema-ecdc-statement-fourth-covid-vaccine-dose
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For immunocompetent individuals below 60 years of age, the administration of a second 
booster dose is not supported by the available data on continued level of vaccine protection 
against severe disease or death.  
 
While seasonality is not yet established for SARS-COV-2, it is known that respiratory viruses 
tend to spread more consistently during the cold season. Therefore, plans for catch-up and 
re-vaccination campaigns should take this into account. In addition, in view of the possibility 
of new variants of concern (VOCs) emerging rapidly, the need to increase immunological 
breadth from available vaccines is a priority warranting the investigation of updated vaccine 
composition. However, it is still unclear when data on such updated vaccines will be available 
for a possible approval during the summer. Depending on whether waning protection against 
severe outcomes is observed in the coming months and on the evolving epidemiological 
situation, additional booster doses in anticipation of future waves or in advance of the next 
autumn/winter season may be needed in some or all age groups. Such additional doses will 
be of greatest value if administered closer to expected periods of increased viral circulation. 
 
It must also be emphasized that, based on current evidence from longitudinal studies, routine 
surveillance and observational vaccine effectiveness studies, a primary course of vaccination 
remains the most efficient way to limit the disease burden and impact of COVID-19. COVID-
19 vaccines continue to be very protective against severe disease, hospitalisation and death 
after completion of primary series and administration of the first booster dose. With vaccine 
uptake stagnating and in view of the significant variation in uptake across countries (only 
63.5% of subjects aged 18 years and above in EU/EEA countries had received the first booster 
as of the end of March 2022), additional efforts are needed to increase vaccination uptake 
with a focus on the first booster dose as a public health priority. 
 
ECDC and EMA will continue to closely follow vaccine effectiveness and epidemiological data, 
along with the progress in the development of adapted vaccines and will update advice 
accordingly. In addition, as more data are generated and submitted by marketing authorisation 
holders, these data may be reflected in the relevant product information where applicable.” 
 

 
Op dit moment en op grond van de beperkte beschikbare gegevens, verklaart het EMA 
en het ECDC: 
 
- geen steun te verlenen aan de toediening van een tweede boosterdosis bij de algemene 

immunocompetente bevolking onder de 60 jaar;  
- geen aanwijzingen te vinden voor een onmiddellijke behoefte aan een tweede 

boosterdosis voor immunocompetente personen tussen 60 en 80 jaar; er zijn momenteel 
geen duidelijke epidemiologische signalen uit de Europese regio dat de bescherming van 
het vaccin tegen ernstige COVID-19 aanzienlijk afneemt; 

- dat een tweede boosterdosis zou kunnen worden toegediend onder hoogbejaarden 
(volwassenen boven de 80 jaar), maar dat daarbij rekening moet worden gehouden met 
de plaatselijke epidemiologische situatie. 

-  

  

http://www.hgr-css.be/
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6 Immunogeniciteit, werkzaamheid en veiligheid van de tweede booster 
(internationale publicaties en preprints) 

Voorlopige bevindingen tonen aan dat een vierde dosis mRNA-vaccin immunogeen, veilig en 
enigszins doeltreffend is (voornamelijk tegen symptomatische ziekte). Een vergelijking van de 
initiële respons op de vierde dosis met de piekrespons op een derde dosis toonde geen 
substantiële verschillen aan in humorale respons of in niveaus van Omikron-specifieke 
neutraliserende antilichamen. Samen met eerdere gegevens die de superioriteit van een 
derde dosis ten opzichte van een tweede dosis aantoonden, suggereren deze resultaten dat 
maximale immunogeniciteit van mRNA-vaccins wordt bereikt na drie doses en dat 
antilichaamniveaus kunnen worden hersteld door een vierde dosis (Regev-Yochay et al, 
2022). 
 
Een studie uit Israël van Bar-on et al., gepubliceerd op 5 april 2022, maakte gebruik van de 
Israëlische database van het ministerie van Volksgezondheid en extraheerde gegevens over 
1 252 331 personen die 60 jaar of ouder waren en in aanmerking kwamen voor de vierde 
dosis tijdens een periode waarin de B.1.1.529 (Omikron)variant van SARS-CoV-2 overheerste 
(10 januari tot en met 2 maart, 2022). Voor personen in de vierde week na ontvangst van de 
vierde dosis was het aangepaste percentage ernstige ziekte een factor 3,5 (95% CI: 2,7 tot 
4,6) lager dan dat in de groep met drie doses en een factor 2,3 (95% CI: 1,7 tot 3,3) lager dan 
dat in de interne controlegroep. Ernstige ziekte bleef zich in lagere mate voordoen in de vier-
dosis groepen dan in de controlegroepen in de latere weken na ontvangst van de vierde dosis 
en in de zesde week na ontvangst van de vierde dosis waren er geen tekenen van 
achteruitgang (Bar-On et al., 2022). De HGR noteert echter grote betrouwbaarheidsintervallen 
voor ernstige ziekte en een zeer korte evaluatieperiode. Na 6 weken was het gecorrigeerde 
verschil in percentage ten opzichte van de groep met drie doses 4,9 (CI: 2,6-7,1). 
 
  

http://www.hgr-css.be/
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Een retrospectieve studie van Arbel et al. onderzocht het tweede boostervaccin en COVID-19-
sterfte bij 563 465 volwassenen van 60 tot 100 jaar oud (Israël). Tijdens de studie kwam 
overlijden ten gevolge van COVID-19 voor bij 92 van de tweede-booster ontvangers en 232 
deelnemers in de eerste-booster groep. De aangepaste hazard ratio voor overlijden te wijten 
aan COVID-19 in de tweede boostergroep vergeleken met de eerste boostergroep was 0,22 
(95% CI: 0,17-0,28). In het Cox regressiemodel waren hogere leeftijdsgroep, mannelijk 
geslacht, ultraorthodox joods, chronisch hartfalen, chronische obstructieve longziekte en 
diabetes confounding variabelen die een significante associatie hadden met overlijden ten 
gevolge van COVID-19. 
 

 
 

Samengevat 
 
- De gegevens na een tweede booster zijn nog beperkt.  
- De doeltreffendheid bij het voorkomen van infectie wordt waargenomen gedurende enkele 

weken na de toediening van de vierde dosis, maar neemt na verloop van tijd snel af. Uit 
de eerste gegevens uit Israël blijkt dat het risico van ernstige infectie en/of overlijden als 
gevolg van COVID-19 tot 10 weken na de toediening van een vierde dosis afneemt in 
vergelijking met degenen die alleen de derde dosis krijgen.  

- De maximale duur van deze bescherming is nog niet bekend wegens de korte follow-up-
tijd in de beschikbare studies. 

- Ondanks de betrekkelijk kleine omvang van de veiligheidsdatabank zijn er na de 
toediening van de tweede boosterdosis geen belangrijke veiligheidsproblemen aan het 
licht gekomen. 

 
 

7 Veiligheid van de tweede booster en herhaalde doses (EMA/ECDC, 06/04/2022) 

In dit stadium van het toezicht op de bijwerkingen na de vaccinatie zijn er geen extra 
veiligheidsproblemen in verband met de toediening van een tweede boostervaccin. 
 

- Zoals bij elk allergeen bestaat er bij herhaalde injectie een (klein) risico dat een allergie 
wordt opgewekt. Dit geldt voor alle allergenen (geneesmiddelen, giffen, enz.). 

- In dit stadium van onze kennis zijn er geen voorbeelden van een "overbelasting" van 
het immuunsysteem door te veel herhaalde doses vaccins. 

 
Deze twee verklaringen (persoonlijke mededeling van Prof. Antoine Froidure, BelSACI - 
55024973C) zijn mogelijke theoretische risico's maar er is geen wetenschappelijk bewijs voor 
in de reële context betreffende de COVID-19-vaccinatie en andere vaccinatiecampagnes.  

http://www.hgr-css.be/
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

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

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
Op basis van de besprekingen en conclusies van de NITAG-vergadering van 11 april 2022 is 
dit adviesrapport opgesteld. De volgende deskundigen namen deel aan de NITAG-
vergadering en keurden de conclusies goed of stuurden hun goedkeuring per mail op 22 april 
2022. De NITAG-vergadering werd voorgezeten door Yves VAN LAETHEM; het 
wetenschappelijk secretariaat werd gevoerd door Veerle MERTENS, Fabrice PETERS en 
Jean-Jacques DUBOIS. 
 

Philippe BEUTELS Gezondheidseconomie UAntwerpen 

BOIY Tine Kindergeneeskunde UZA 

Daniel BRASSEUR Kindergeneeskunde CEPI 

Steven CALLENS Infectiologie, Interne geneeskunde UZ Gent 

CARILLO Paloma Algemene geneeskunde, vaccinatie ONE 

CORNELISSEN Laura Epidemiologie, Verloskunde, 
Gynaecologie 

Sciensano 

DE LOOF Geert Algemene geneeskunde BCFI 

DOGNE Jean-Michel Geneesmiddelenbewaking UNamur, EMA 

DONDERS Gilbert Gynaecologie UZA / RZ Tienen 

FLAMAING Johan Geriatrie UZ Leuven 

FRERE Julie Kindergeneeskunde, Infectiologie CHU Liège 

GOVAERTS Frans Algemene geneeskunde, Preventie 
en gezondheidsbevordering 

Domus Medica 
 

HULSTAERT Frank Epidemiologie, gezondheidseconomie KCE 

Isabel LEROUX-ROELS Vaccinologie, Infectiepreventie, 
Microbiologie 

UZ Gent 

MAERTENS Kristen Vaccinologie UAntwerpen 

MICHIELS Barbara Algemene geneeskunde UAntwerpen 

PELEMAN Renaat Infectiologie, Vaccinologie UZ Gent 

ROSSI Camelia Infectiologie, interne geneeskunde CHU Ambroise Paré 

SWENNEN Béatrice Epidemiologie, Vaccinologie ULB 

VAN DAMME Pierre Epidemiologie, Vaccinologie UAntwerpen  

VAN LAETHEM Yves Infectiologie, Vaccinologie, 
Reisgeneeskunde, HIV 

CHU Saint-Pierre, ULB 

VEKEMAN Veerle Algemene geneeskunde Kind en Gezin 
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De volgende deskundigen of administraties werden gehoord, maar hebben niet deelgenomen 
aan de goedkeuring van het advies. 
 

DAEMS Joël Directoraat Drugs  RIZIV-INAMI 

JESPERS Vicky Deskundige KCE, translationeel 
onderzoeker infectieziekten 

KCE 

MAHIEU Romain Algemene geneeskunde CCC-GGC, Directorate 
for Health 

STOUTEN Veerle Epidemiologie van besmettelijke 
ziekten 

Sciensano 

THEETEN Heidi Vaccinologie VAZG  

TOP Geert Manager vaccinatieprogramma VAZG 

WILLEM Lander Epidemiologie, 
Gezondheidseconomie, 
Overdrachtsdynamiek 

SIMID-consortium 

WUILLAUME Françoise Vaccinbewaking AFMPS-FAGG 
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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. 
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