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Informatie over de basis- of boostervaccinatie tegen COVID-19 van kinderen 

en jongeren (6 maanden tot en met 17 jaar) 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 16 november 2022 zette het licht op groen 

voor de COVID-19 basisvaccinatie van kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar, en voor de 

boostervaccinatie van kinderen en jongeren van 5 tot en met 17 jaar. Deze vaccinaties worden 

aanbevolen voor kinderen en jongeren met immunosuppressie, met comorbiditeit of met ernstige 

chronische ziekten. Deze beslissing werd genomen op basis van het advies van de Hoge 

Gezondheidsraad (HGR) van 16/11/22. 

Basisvaccinatie voor kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar 

Bij gezonde kinderen is een vaccinatie tegen COVID niet aanbevolen, maar het kan wel op individuele 

basis gebeuren, mits goed geïnformeerde toestemming van de ouders. Deze kinderen kunnen 

gevaccineerd worden in een pediatrisch referentiecentrum (zie lijst hieronder) 

Basisvaccinatie wordt wel aanbevolen voor kinderen met immunosuppressie of met ernstige 

chronische aandoeningen. De lijst met aandoeningen staat in het hogervermelde advies van de HGR.  

De vaccinatie gebeurt met een origineel pediatrisch Pfizer vaccin. Het basisschema bestaat uit 3 

doses, met een interval van ongeveer 3 weken tussen de eerste 2 doses en met de 3e dosis 2 

maanden na de 2e dosis. 

Het merendeel van deze kinderen wordt door een pediater in een referentieziekenhuis opgevolgd. 

Deze zal de ouders uitnodigen om het kind door hem/haar te laten vaccineren. Voor deze patiëntjes 

heeft het dus geen zin om in eerste instantie zelf het centrum te contacteren. De pediaters buiten 

een referentiecentrum, die dergelijke patiëntjes behandelen, kunnen hun collega’s in de centra 

contacteren voor een afspraak voor vaccinatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.health.belgium.be/nl/advies-9722-vaccinatie-tegen-covid-19-voor-zuigelingen-en-kinderen
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9722-vaccinatie-tegen-covid-19-voor-zuigelingen-en-kinderen


 
 

 

 

 

Boostervaccinatie voor kinderen van 5 tot en met 17 jaar 

Boostervaccinatie bij gezonde kinderen van 5 tot en met 17 jaar wordt niet aanbevolen door de HGR, 

maar kan wel aangeboden worden op individuele vraag.  

Voor kinderen met immunosuppressie of comorbiditeiten heeft de HGR reeds een booster 

aanbevolen in juli 2022. De HGR somt in deze rapporten de betrokken aandoeningen op. 

De vaccinatie gebeurt met een origineel pediatrisch mRNA vaccin voor de vaccinatie tot en met 11 

jaar, en met een standaardvaccin vanaf 12 jaar.  

Deze boostervaccinaties zullen nog gedurende korte tijd mogelijk zijn in vaccinatiecentra. De 

deelstaten zullen binnenkort communiceren in welke centra kinderen en jongeren zich kunnen laten 

boosteren. 

 

 

https://www.health.belgium.be/nl/advies-9691-boostervaccinatie-voor-immuungecompromitteerde-patienten
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9618-prioritering-van-risicogroepen-voor-sars-cov-2-vaccinatie-fase-ib

