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Informatie voor huisartsen, pediaters en gespecialiseerde poliklinieken voor
de identificatie van kinderen (5 tot 11 jaar) met het syndroom van Down, met
het oog op vaccinatie tegen COVID-19

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 20 december 2021 zette het licht op groen voor
de COVID-19 vaccinatie van kinderen van 5 tot 11 jaar. Deze vaccinatie wordt aanbevolen voor
kinderen met comorbiditeiten of voor kinderen die in nauw contact staan met risicopersonen. Deze
groep zal niet als absolute prioriteitsgroep worden uitgenodigd voor vaccinatie, maar huisartsen en
pediaters kunnen de betrokken kinderen in hun praktijk identificeren en hen aanmoedigen zich te laten
vaccineren.
Om ervoor te zorgen dat risicokinderen, ongeacht hun leeftijd, zo snel mogelijk worden uitgenodigd,
zal hetzelfde systeem worden gebruikt als voor het prioriteren van de kinderen van 12 tot 15 jaar met
comorbiditeiten. Ter herinnering: hiervoor zal de "webapp voor coronavaccinatie" kunnen worden
gebruikt door pediaters in pediatrische referentieziekenhuizen. Hiermee kunnen zij - op basis van het
rijksregisternummer - de patiënten met aandoeningen die voorkomen op de lijst van de
Interministeriële Conferentie Volksgezondheid informeren. Ze worden dan spoedig uitgenodigd voor
vaccinatie in een vaccinatiecentrum.
Hierop zijn er echter een paar uitzonderingen:
•

•

Kinderen die bedlegerig zijn en/of voldoen aan strikte medische indicaties (bv. ernstige
psychiatrische stoornissen, ernstige lichamelijke beperkingen) en die onder normale
omstandigheden hun woonplaats niet kunnen verlaten. Zij kunnen thuis worden
gevaccineerd door het mobiele team van het vaccinatiecentrum of door hun
huisarts/pediater (of, in uitzonderlijke gevallen, op de kinderafdeling van een ziekenhuis,
indien nodig).
Kinderen die chronische nierdialyse ondergaan, kunnen zich laten vaccineren in het
dialysecentrum.

De pediatrische centra van de referentieziekenhuizen kunnen de meeste kinderen met de betrokken
pathologieën identificeren. Kinderen met het syndroom van Down zijn echter niet altijd bekend bij
deze ziekenhuizen, omdat ze soms alleen worden gevolgd door hun huisarts of pediater, of in een
gespecialiseerde polikliniek.
Daarom worden de huisartsen/pediaters of gespecialiseerde poliklinieken verzocht om elk kind van 5
tot 11 jaar met het syndroom van Down te identificeren, ongeacht de ernst van de aandoening, en het
rijksregisternr van dit kind door te geven aan een pediater in een referentieziekenhuis (zie tabel
hieronder) om het toe te voegen aan de “webapp voor coronavaccinatie”. Op die manier kan het kind
tijdig worden uitgenodigd voor vaccinatie in een vaccinatiecentrum.
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Daarnaast wordt de huisarts/pediater of gespecialiseerde polikliniek verzocht om de ouders of voogd
van het kind te informeren dat zij binnenkort per mail een uitnodiging voor vaccinatie zullen
ontvangen. Het is belangrijk om hen goed te informeren over de reden van de uitnodiging, zodat ze
een weloverwogen keuze kunnen maken over de vaccinatie.
Het vaccin dat voor kinderen van 5 tot 11 jaar wordt gebruikt, is het pediatrische vaccin van Pfizer (2
doses met een interval van 21 dagen).
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