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kinderen van 5-11 jaar
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Bij goedkeuren door de EMA 
van het BioNTech /Pfizer 

vaccin voor 5 -11 jaar moet 
dit worden aangeboden aan;

A. Alle kinderen van 5-11 jaar

B. Nog aan geen enkel kind

C. Aan dezelfde groep als de kinderen die 
in aanmerking komen voor de griep prik

D. Alleen aan kinderen met een bekend 
hoog risico op ernstige complicaties bij 
COVID-19



Bron: Osiris

Stijgend aantal meldingen najaar 2021 bij 
5-11 jarigen 



Antistoffen tegen corona na vaccinatie/infectie in bloed in 
Nederlandse populatie (juni 2020 - juni 2021)

Bron: PIENTER-CORONA

5–11 jarigen:

• Juni 2021 ± 20%

• Verwachting nu ≥ 30%



Leeftijd 5-11
n=10

≥18
n=63

Dagen met symptomen 
(IQR)

4.5 
(2.5-7)

11 
(7-26.5)

Aantal symptomen 
(IQR)

2 
(1.5-3)

5 
(4-8)

Koorts, n(%) 1 
(10%)

15 (24%)

SARS-CoV-2

5-11
n=51

≥18
n=153

6 
(3-9.5)

5 
(3-10)

2 
(1-4)

3 
(2-4)

4 
(8%)

8 
(5%)

Non-SARS-CoV-2

Ziektelast SARS-CoV-2 versus 
non-SARS-CoV-2

Bron: Cokids studie 

preliminary



Bron: Osiris & NICE

Meldingen vs. ziekenhuis 
opnames 2021 bij 

5-11 jarigen 



Verloop COVID-19 ziekenhuisopnames bij 5-11 jarigen 

• Tevoren gezonde kinderen:
o Verloop tijdens opname meestal niet ernstig

o 82% geen extra zuurstof behoefte en geen intensive care nodig

• Kinderen met medisch risico:
o Kans op opname in ziekenhuis tot 30 x verhoogd

o Kans op MIS-C tot 5 x verhoogd

o Hoger risico op een ernstiger beloop (zuurstof of IC nodig) bij: 
o hartproblemen

o astma/ chronische longproblemen,

o neurologische en ontwikkelingsstoornissen



EB Walter et al. N Engl J Med 2021. DOI: 10.1056/NEJMoa2116298

Studie:

• 1510 gevaccineerden
746 controle kinderen

• Effectiviteit: 90,7% 
(67,7-98,3%)

Effectiviteit vaccin Pfizer/BioNTech bij 5-11 jarigen 
met 2 doses van 10 microgram



Bijwerkingen Pfizer/BioNTech bij 5-11 jarigen 

• Mild tot matig van ernst.

• Start binnen 2 dagen. Meestal opgelost na 1-2 dagen.

• Geen myo-/pericarditis.

• Geen anafylactische reacties.



Vaccinatie kinderen – afwegen van balans

Nadelen Voordelen

12 – 17 jarigen Bijwerkingen vaccin 
(peri- en myocarditis 
zeer zeldzaam)

Bescherming tegen:

-Ziekenhuisopnames 
-MIS-C 
-Long COVID

-Indirecte winst 
(preventie lockdown,  
schoolsluitingen…)

5 – 11 jarigen ? ?



Take-to-work 
messages

≥ 30% van 5-11 jarigen heeft al een besmetting met SARS-CoV-2 
doorgemaakt.
(de infecties verlopen meestal als een gewone verkoudheid) 

Incidentie ziekenhuisopnames bij 5-11 jarigen is 

laagst van alle leeftijden

Kinderen met een medisch risico: verhoogde kans op 
ziekenhuisopname (tot 30x) en verhoogde kans op MIS-C  (tot 5x)

Het kinderdosis vaccin beschermt 90% tegen aangetoonde

SARS-CoV-2-infectie. De reactogeniciteit is acceptabel. 

Geen data over veiligheid na grootschalig gebruik bij kinderen



Door Covid op je kamer

Robert Vermeiren

Curium, kinder- en jeugdpsychiatrie



A. Jongeren hebben geen ruggengraat 
meer

B. Sociale media

C. Prestatiedruk, BV Nederland

D. COVID

E. Ouders kunnen niet meer opvoeden

Wat is naar uw idee de 
belangrijkste reden dat 

jongeren meer psychische 
problemen vertonen
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Zijlmans et al in prep, AUMC



Signaleer (oordeel niet!)

- Indirect gesprek -> automutilatie – suicide 

- Suicide ‘… er liever niet zou willen zijn.’

- Automutilatie: ‘is dat omdat je zo kut voelt’

- Vervolgens doorvragen 

(wil je dood, hoe, wanneer, afscheidsbrief…)

- Let op tijdens lichamelijk onderzoek

Aanpak

- Zorg dat iemand in de omgeving getraind is om erover te 

praten

- Acuut: crisisdient

- Niet acuut : POH - ggz

- Aandacht voor groepsproces (via GGD, jeugdteam, school, 

gemeente)



Ethische Reflectie

Dr. mr. Antina de Jong

Ethicus en jurist KNMG



Ethiek in pandemische wereld

Technische ontwikkelingen (vaccins)

Nieuwe kennis door onderzoek en ervaring

Aanhoudende duur en wijzigende omstandigheden

Ethische reflectie is nooit afgerond 

Ethische reflectie kan niet zonder kennis van feiten en omstandigheden



Stelling 1

Het is rechtvaardig om alleen de ‘hoog risico’ kinderen van 6-11 jaar in 
aanmerking te laten komen voor vaccinatie tegen het COVID-19 virus.

Primair doel: 
bescherming gezondheid van kind zelf, transmissie beperken is  ‘neveneffect’

Natuurlijk: geïnformeerde toestemming

Principe van rechtvaardigheid: gelijken gelijk, ongelijken ongelijk behandelen



Ethische reflectie op 
‘gelijken gelijk, ongelijken 

ongelijk behandelen’

Hoog risico op wát? 

Ethisch relevante verschillen? 

Gezondheid of welzijn?

Vaccinatie ter bescherming van 
ander en vrijheid voor kind? 

Wat is een ‘eerlijke’ indicatie en wie 
gaat daar over? 



Stelling 2

Het voorkómen van ziekte- en sterfgevallen door COVID-19 moet altijd 
voorop staan.

Primair doel:
Maximaliseren (gezondheids)winst voor de bevolking als geheel 

Schade voorkomen en weldoen: 
zoveel mogelijk levens redden én iedereen heeft een gelijk recht op leven



Ethische reflectie op 
‘schade voorkomen en 

weldoen’

Wélke schade? 

Gezondheidsschade A vs
gezondheidswinst B: wat telt? 

Solidariteit en wederkerigheid

Aard, ernst, duur zijn relevant

Nieuwe kennis en omstandigheden: 
nieuwe afweging



Beleid boostervaccinatie

Hans van Vliet

Medisch programmamanager COVID-19 vaccinatie RIVM



A. Ja

B. Nee

C. Weet ik niet

Als ik een boostervaccinatie 
krijg aangeboden, dan zou ik 

die direct nemen:



Animatie: Boostervaccinatie



B-cellen T-cellen

hulp en 
regulatie

klaring
neutralisatie, 

andere
mechanismen

CD4 CD8

anti-stoffen

Aangeleerde effector en 
geheugen immuniteit:

vaccination vaccination

Hoe werkt de boostervaccinatie?



Groep

Infectie:

Transmissie:

Ziekte, sterfte:

Benodigde immuniteit:

Individu

Doel COVID-19 
(Booster)vaccinatie 



Overwegingen 
boostervaccinatie

Booster werkt (vergelijkbaar met andere 2+1-schema’s)

Voorkomen ernstige ziekte en sterfte

Afname bescherming milde ziekte en infectie (Nog nauwelijks tegen ernstige ziekte)

Ouderen na basisserie minder goed beschermd dan rest van bevolking

Toename infecties betekent ook meer ziekte onder gevaccineerden

Vaccinatietekorten in de wereld (tot juli 2022)

Personeelstekorten voor (eerste en tweede) vaccinatie

Bijwerkingen

Niet voor iedereen nodig



Wie krijgt een boostervaccin?

Alle mensen van 60 jaar en ouder

Bewoners (18+) van zorginstellingen 

Verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, instellingen verstandelijk gehandicapten, revalidatiecentra, GGZ-
instellingen, instellingen beschermd wonen

Zorgpersoneel met direct patiëntcontact 

ziekenhuizen, revalidatiezorg, huisartsenpraktijk, huisartsenposten, ambulancepersoneel, particuliere klinieken, 
geboortezorg, instellingen voor ouderenzorg en zorg voor visueel, auditief, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, 
kleinschalige woonvormen, de geestelijke gezondheidszorg (inclusief tbs-klinieken) en ggz-crisisdienst, de Wmo-zorg 
(huishoudelijk hulp, maaltijdondersteuning, dagbesteding en maatschappelijke opvang), de wijkverpleging.

Mensen met syndroom van Down

Immuungecompromitteerden

Later:
Iedereen met vectorvaccin
Iedereen onder de 60



Praktische uitvoering

• Vergelijkbaar met primaire serie van vaccinaties

• 60-plus →Moderna (halve dosis)
(Door GGD. Van oud naar jong)

• Instellingen en zorgmedewerkers → Pfizer
(zorg prikt de zorg)

• Interval ≥ 6 maanden 
(na vaccin of ziekte)



Take-to-work 
messages

Booster:

• Boostervaccin verbetert
bescherming op alle fronten

Echter:

• Booster is niet DE oplossing voor 
huidige overbelasting in de zorg

• Booster nu geven is uit 
voorzorg. Bescherming tegen 
ernstige ziekte is nog goed.




