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We starten om 20 uur



Richtlijnen

Tijdens de webinar

• Luister eerst naar de spreker. 

• Nog inhoudelijke vragen? Stel ze in de Q&A.

• Vragen worden indien mogelijk beantwoord in de Q&A of 
voorgelegd aan de spreker na zijn/haar presentatie.

Herbekijk

• Deze infosessie wordt opgenomen. Je camera en microfoon staan 
standaard af, je komt dus niet in beeld.

• De opname vind je later terug op www.antwerpen.be/vaccineren.

http://www.antwerpen.be/vaccineren


1. Presentatie door Prof. Pierre Van Damme, vaccinoloog 

UAntwerpen

2. Presentatie door Dr. Daan Van Brusselen, kinderinfectioloog GZA 

ziekenhuizen

3. Presentatie door Dr. Jan Stroobants, medisch coördinator 

massavaccinaties, en Enya Polfliet, pedagogisch medewerker ZNA

4. Praktisch: de organisatie van vaccinatie voor kinderen in Antwerpen

Agenda



vaccinatie 5-11 jarigen tegen COVID-19

Prof. Pierre Van Damme

Vaccine & Infectious Disease Institute

Centre for the Evaluation of Vaccination

University of Antwerp – Belgium



Inhoud: 5 vaststellingen + praktische scenario’s
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1. Circulatie van het virus bij jonge kinderen

2. Ziekteverloop (zie volgende spreker)

3. Vaccinatie beter dan infectie?

4. Effect en veiligheid van het vaccin
a. Multi-inflammatoir syndroom

b. myocarditis

5. Effect op transmissie

▪ Praktische scenario’s



Vaststelling 1: circulatie van het virus bij 
jonge kinderen
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▪ Kinderen worden gemakkelijk besmet, en spelen zelf 
een grote rol in de transmissie en verspreiding

- incidentie in lagere scholen is hoog tov rest van 
de bevolking (pre-schoolsluiting en pre-omikron)





Dr. Harrie Dewitte 23/12/2021

Zijn er meer infecties bij 
kinderen 5-11 jaar?
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● Uit een berekening van het ECDC blijkt dat de vaccinatie van jonge kinderen 

het besmettingstempo in de hele bevolking met 10 tot 15 procent kan doen 

dalen. Kindervaccinatie kan dus een besmettingsgolf helpen vertragen.

● Of zelfs helemaal afremmen, toont een berekening van UHasselt/UAntwerpen.

● Als 80 procent van de kinderen tussen 5 en 11 jaar deze zomer al ingeënt 

waren, dan was het algemene besmettingstempo voldoende gezakt om een 

vierde golf te vermijden. 



Modeleringen met kinder- en 
volwassenenvaccinatie

11



Vaststelling 2: ziekteverloop
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▪ Klein deel van de kinderen kennen een ernstig 
verloop, met hospitalisatie en evt opname op INZO
▪ 135 opnames in ziekenhuis, sinds start epidemie, om reden van COVID19 

(data sciensano)

▪ ECDC spreekt van een risico op hosp. van 0.61% (10 landen – Aug 2020 tot 
Oct 2021)
• 399/65.800 symptomatische gevallen 

▪ Verhoogd risico op verwikkelingen en hospitalisatie bij kinderen met:
• diabetes, obesitas, onderliggende long-, hart-, GI- lijden

• 12 X meer risico op ziekenhuisopname

▪ ECDC meldt tevens dat 78% van de gehospitaliseerde kinderen tussen 5 en 
11 jaar,      geen onderliggend lijden hadden (89% in Schots - 50% in New 
York’s; 77% in US onderzoek) 

▪ Long covid is beschreven… met een verloop van 12 weken (wordt verder 
onderzocht)



13











Toename in hospitalisatie bij jonge kinderen: 
hoe interpreteren?
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▪ Kleine aantallen

▪ Korte opvolgingsperiode

▪ Accumulatie van gevallen op korte tijd door de hoge 
besmettelijkheid van Omicron

▪ Duur hospitalisatie?

▪ Ernst hospitalisatie?



Vaststelling 3: vaccinatie beter dan infectie?
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▪ Vaccins beschermen beter dan een COVID19 infectie

▪ Data van de fase 3 vaccins studies en impact vaccinatieprogramma’s (o.a. Sciensano)

▪ Infectie geeft een mucosale immuniteit die tijdelijk is en geen systemische 
immuniteit!

▪ https://directorsblog.nih.gov/2021/06/22/how-immunity-generated-from-covid-19-vaccines-differs-from-an-
infection/amp/

▪ https://covid.joinzoe.com/post/covid-vaccine-natural-immunity-difference#part_3

▪ https://publichealth.jhu.edu/2021/why-covid-19-vaccines-offer-better-protection-than-infection

▪ https://www.henryford.com/blog/2021/10/natural-antibody-protection-vs-vaccine-protection

▪ https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid-natural-immunity-
what-you-need-to-know?amp=true

▪ https://www.nebraskamed.com/COVID/covid-19-studies-natural-immunity-versus-vaccination

▪ Eerste VS gegevens tonen dat kindervaccinatie ook beschermt tegen Omicron

▪ Wie infectie al heeft doorgemaakt en dan gevaccineerd wordt, heeft minder 
kans op een re-infectie dan wie niet gevaccineerd wordt (VS, Kentucky)

▪ Uit data van het VK blijkt dat een eerdere Delta of Beta infectie geen garantie 
biedt op bescherming tegen Omicron (Imperial College Report, Dec 2021) 

▪ Alternatief: Omicron loslaten in jonge leeftijdsgroep… gevolgen? 

https://directorsblog.nih.gov/2021/06/22/how-immunity-generated-from-covid-19-vaccines-differs-from-an-infection/amp/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid.joinzoe.com/post/covid-vaccine-natural-immunity-difference#part_3&data=04%7C01%7Cpierre.vandamme@uantwerpen.be%7C768a3b355d774e64f6d408d9d0459a1f%7C792e08fb2d544a8eaf72202548136ef6%7C0%7C0%7C637769819616135051%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nUQLV7r1GyX2TieVMI2ZuR7SaK/Vk9Qjo1erjvLTLAA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://publichealth.jhu.edu/2021/why-covid-19-vaccines-offer-better-protection-than-infection&data=04|01|pierre.vandamme@uantwerpen.be|768a3b355d774e64f6d408d9d0459a1f|792e08fb2d544a8eaf72202548136ef6|0|0|637769819616135051|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=y2BazsBMGo8nzj1pFSTaVrrIE8ujMb8mm4FsPdtj3mM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.henryford.com/blog/2021/10/natural-antibody-protection-vs-vaccine-protection&data=04|01|pierre.vandamme@uantwerpen.be|768a3b355d774e64f6d408d9d0459a1f|792e08fb2d544a8eaf72202548136ef6|0|0|637769819616135051|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=7IO1urmAbUhlraOoNwtPEjAUNS/x6Q/Xk3kYWe/q1xg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid-natural-immunity-what-you-need-to-know?amp%3Dtrue&data=04|01|pierre.vandamme@uantwerpen.be|768a3b355d774e64f6d408d9d0459a1f|792e08fb2d544a8eaf72202548136ef6|0|0|637769819616135051|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=KmMG/OyK87e1ikG0c2g5Tmdzn1XxFrkKqa6tpmfjHR0%3D&reserved=0
https://www.nebraskamed.com/COVID/covid-19-studies-natural-immunity-versus-vaccination






Vaststelling 4: effect en veiligheid van het vaccin

22
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• VE = 90.7% (95% BI: 67.7-98.3%) tegen COVID19 infectie.

• Antistoffen niveau vergelijkbaar met dat van de adolescenten en jong-volwassenen (16-25 
jarigen)

• Kindervaccin: 10 mcgr versus 30 mcgr : 2 dosissen 3 weken interval

• Veiligheidsdata bij 1.517 Kinderen 5-11 jaar oud – milde tot matige nevenwerkingen, die 
na 1 of 2 dagen van zelf verdwijnen, geen ernstige nevenwerkingen 

• Vergelijkbaar met andere kindervaccins: hoofdpijn 30%, vermoeidheid: 40%

• Koorts bij 3% na 1° injectie; en 7% na 2° injectie



Effect op Multisysteem inflammatoir 
syndroom (MIS-C)
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▪ Incidentie: 316 per 1 000 000 SARS-CoV-2 infecties in 

persons < 21 jr.

▪ JAMA Netw Open. 2021;4(6):e2116420. 

doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.16420

▪ “More than 5,200 of the 6,200,000 US children diagnosed 

with Covid have developed MIS-C, or multisystem 

inflammatory syndrome.”

(NBC news, 0ct 24, 2021)
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Vaststelling 4: effect en veiligheid van het 
vaccin: vaccinatie en myocarditis
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• US data (week Dec 15, 2021): 
• 5 million first doses in 5-11 yoa, and 1 million second dose: 

no myocarditis reported.

• US FDA data: 19/12/2021: 
• 8 gevallen van myocarditis, allemaal mild, na 7 miljoen 

vaccinaties:
• 5.1 miljoen 1° dosissen 

• 2 miljoen 2° dosissen 

• relatie met vaccinatie wordt onderzocht 

• EMA meldt een risico van 0.26/10.000 na vaccinatie met Pfizer 
bij 12-29-jarigen

• risico alleszins veel lager dan na COVID19 zelf. 

• (risico van 1/5000 – ref Gezondheidsraad Nederland)
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• 31 dec 2021: VS, Nov-Dec 2021: ongeveer 8,7 miljoen 
kindervaccins toegediend

• 4.249 rapporteringen van nevenwerkingen (97.6% niet 
ernstig)

• 100 als ernstig gerappporteerd
• Koorts (N=29), braken (N=21), koortsstuipen (N=2); 

stuipen/flauwvallen (N=10)
• Myocarditis (N=11 bevestigd): 7 genezen op moment van 

publicatie, rest aan de beterhand
• Risico van < 1/500.000
• Risico op myocarditis na COVID-19: 1/3.200 – 1/5.000

• https://www.nationalgeographic.com/science/article/the-real-risk-
of-heart-inflammation-to-kids-is-from-covid-19not-the-vaccine

• Nederlandse Gezondheidsraad

https://www.nationalgeographic.com/science/article/the-real-risk-of-heart-inflammation-to-kids-is-from-covid-19not-the-vaccine


Vaststelling 5: effect op transmissie
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Vaststelling 5: effect op transmissie

Geven kinderen het minder vaak door 
als ze toch nog besmet geraken?

Daar is voorlopig weinig over geweten. 
Uit een recente Deense studie blijkt dat 
dubbel gevaccineerde mensen die toch 
nog besmet geraken 30 procent minder 
vaak een huisgenoot aansteken (zowel 
voor de delta- als omikronvariant). Bij 
wie al drie prikken kreeg, was er een 
vermindering van 50 procent. Voor 
kinderen waren er geen aparte cijfers.

(De Standaard, 12 Jan 
2022)



Praktische scenario’s

30

∙ Heeft je kind een hoogrisico-contact gehad en/of zit het in 
quarantaine? 

∙ Stel de vaccinatie uit tot 10 dagen na het hoogrisicocontact of einde 
quarantaine.

∙ Is er iemand in het gezin in isolatie? 
∙ Stel de vaccinatie uit tot 10 dagen na de start van de isolatie van het 

gezinslid.

∙ Ben je als ouder ziek met koorts boven 38°C, of zit je in isolatie 
of quarantaine? 

∙ Iemand anders mag je kind begeleiden naar de afspraak.

∙ Bleek uit een coronatest dat je kind COVID-19 heeft? 
∙ Wachten met vaccinatie tot minimaal 14 dagen na genezing of positieve test.

▪ Bepaald deel van de kinderen heeft COVID19 al doorgemaakt, 
met of zonder symptomen – vaccinatie-advies is ‘t zelfde 

▪ = hybride immuniteit (VS (Kentuchy) 

▪ labo en Z-Afrika data tonen bescherming tegen Omicron!



Stanley Plotkin, 79 jaar, professor pediatrie, 
vaccinoloog
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Dr. Daan Van Brusselen
Kinderinfectioloog - GZA ziekenhuizen

Paediatric COVID-19 Task Force

Vaccinatie COVID kinderen
FAQ Ouders

Met dank aan: Dr. Koen 
Vanden Driessche



COVID is toch 
mild bij gezonde 

kinderen? 



• Sinds begin van de epidemie: 135 kinderen tussen 5 

en 11 jaar gehospitaliseerd omwille van COVID-19 in 

België

▪ Opnameduur: mediaan 3 dagen

▪ 15% Intensieve Zorgen (1/2 co-morbiditeit)

▪ Vermoedelijk onderraportage, 

vooral van ‘multi-inflammatory syndrome post corona’ (MIS-C)

• 5 overlijdens in België, géén bij kinderen 5-11 jaar



▪ COVID mortaliteit in de US, 1 januari 2020 - 16 oktober 2021



COVID is toch 
mild bij gezonde 

kinderen? 



COVID is toch 
mild bij gezonde 

kinderen? 

Meestal wel. Daarom is vaccinatie 
niet aanbevolen, maar aangeboden

voor gezonde kinderen. 

Wel aanbevolen voor kinderen met 
onderliggende ziekten 

én kinderen die in contact komen 
met mensen met risicofactoren. 



Waarom zou ik 
mijn gezond kind 
dan vaccineren? 





Waarom zou ik 
mijn gezond kind 
dan vaccineren? 

Minder besmettingen waardoor: 
- minder kinderisolaties en -quarantaines
- minder schoolsluitingen 

Om de epidemie onder controle te krijgen:
zo bescherm je ook kwetsbare 

familieleden/vrienden

PS Geen COVID-safe !
90% minder MIS-C



Kinderen moeten niet 
de gaten vullen die de 
volwassenen laten!

Vind ik 
eigenlijk ook



En de bijwerkingen 
dan?

Die zijn gelukkig meestal 
vrij banaal





En myocarditis dan?



Myocarditis

▪ Na mRNA vaccinatie van jongens 12-17j: maximaal 1 / 5.000

▪ Vooral na tweede dosis mRNA vaccin

▪ Vooral na Moderna

▪ Volledig te genezen

▪ Na vaccinatie van kinderen 5-11j: 11 / 8.000.000

▪ ‘Delay in reporting’, meer kinderen eerste dosis dan tweede 
dosis gehad

▪ MIS-C na COVID-infectie: 1 / 3.000

▪ Mediane leeftijd 8 jaar

▪ Kan ernstig zijn, meestal volledige recuperatie



En myocarditis dan?

Zeer weinig frequent na het vaccin 
bij kinderen van 5-11 jaar.

‘MIS-C’ en myocarditis na COVID 
infectie frequenter dan 

myocarditis na het vaccin



Lange termijn 
bijwerkingen?

Amper of nooit lange-termijn 
bijwerkingen bij vaccinaties.

Bijvoorbeeld zien we bij mannen 
geen verandering van de sperma 

kwaliteit na COVID vaccinatie, 
wel tijdelijk in 20% na COVID infectie



Wachten we niet beter 
tot er een goed vaccin 

tegen Omikron is?

1) Dat is een risico
(géén bescherming, virus circuleert 

vrij)

2) 50% van de kinderen in lager 
onderwijs heeft reeds COVID 

doorgemaakt. 
Bij hen verwachten we extra goede 

immuunrespons na vaccinatie.

New York tijdens omikron
in december:

70% minder besmettingen
Bij gevaccineerde kinderen





Kinder-
vaccinatie

De 
Antwerpse 

Aanpak

Webinar 12/1/22

Dr. Jan Stroobants

Medisch coördinator 
massavaccinaties



Massavaccinatie 
volwassenen







Angst- en pijnonderdrukking zijn 
niet nieuw, 

en zelfs aanbevolen!





Wat we willen 
vermijden: 
conflicten en 
stigmatisering 







Afleidingsmethode

Visueel
Auditief
Motorisch
Sensorisch



Voorbereiding 
kind

• Vooral niet
• Angstig maken…
• Beloning indien 

flink geweest…
• Nadruk op “prik” 

(woordgebruik)…
• Zelf overstuur 

zijn…
• Te veel heisa 

verkopen in de 
buurt van het 
kind of over het 
hoofd van het 
kind

• Te aanwezig zijn 
in de hutjes

• Wel
• Een vaccin halen 

zoals voor mama 
en papa, oma, 
opa… samen met 
veel kindjes in de 
zoo

• Aangepaste kledij 
(T-shirt met 
makkelijk 
uittrekbaar truitje)

• Voorbereiden op 
het scenario van 
”lichtpunten van 
de dieren”





Foto’s © Kas 
Christiaens



Praktisch: de organisatie van vaccinatie voor 

kinderen in Antwerpen



Antwerpen: kindervaccinatiedorp Zoo

Kindervaccinatiedorp Zoo (VacCovid)

Koningin Astridplein 20, 2018 Antwerpen

Je kan er terecht:

● voor de vaccinatie van je kind van 5 tot en met 11 jaar

● op afspraak

● als inwoner van Antwerpen, Schoten, Stabroek, Wommelgem of 

Borsbeek

Lees meer over hoe je het kindervaccinatiedorp Zoo kan bereiken: 

www.slimnaarantwerpen.be/nl/werken-events/bereikbaarheid-

vaccinatiedorp-zoo-antwerpen

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/werken-events/bereikbaarheid-vaccinatiedorp-zoo-antwerpen


Antwerpen: kindervaccinatiedorp Zoo

Kindervaccinatiedorp Zoo (VacCovid)

Koningin Astridplein 20, 2018 Antwerpen

Maak een afspraak:

● via de website www.vaccovid.be met de code die je vindt op je 

uitnodiging of na inloggen op de website www.myhealthviewer.be of 

www.mijngezondheid.belgie.be

● of bel de lokale corona-infolijn op het nummer 03 435 95 55. 

Lees meer over hoe je een afspraak maakt: www.antwerpen.be/corona-

uitnodiging-en-afspraken-voor-je-vaccinaties

http://www.vaccovid.be
http://www.myhealthviewer.be
http://www.mijngezondheid.belgie.be
http://www.antwerpen.be/corona-uitnodiging-en-afspraken-voor-je-vaccinaties


Bedankt!

De presentatie en opname van deze webinar vind je 
op www.antwerpen.be/vaccineren 


