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Stel het vaccin tegen COVID-19 beschikbaar aan alle ouders van 
kinderen 5-11 jaar zodat zij zelf de keuze kunnen maken tot wel of 
niet vaccineren 

 

 

Effect van vaccinatie op gezondheid en welzijn 

Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) heeft aanbevolen om de indicatie voor het Covid-19 vaccin 
van BioNTech/Pfizer uit te breiden tot gebruik bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar.  Het Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het EMA heeft daarom geconcludeerd dat de 
voordelen van het BioNTech/Pfizer vaccin bij kinderen van 5-11 jaar opwegen tegen de risico's, met 
name bij kinderen met aandoeningen die het risico op ernstige Covid-19 verhogen.  

Bij kinderen met een chronische onderliggende medische aandoening kan het COVID-19 ziektebeloop 
zo ernstig verlopen dat ziekenhuisopname noodzakelijk is. Voor deze groep levert het vaccin tegen 
COVID-19 directe individuele gezondheidswinst op omdat vaccinatie deze kinderen kan beschermen 
tegen ziekenhuisopname.  

Bij gezonde kinderen verloopt een besmetting met COVID-19 meestal zeer mild. Jeugdartsen 
ontvangen signalen van ouders en scholen dat de kans dat kinderen mogelijk besmet raken tot veel 
stress kan leiden in gezinnen. Bijvoorbeeld wanneer er een kwetsbaar gezinslid is, of een kwetsbaar 
iemand in de omgeving of familie. Jeugdartsen horen van ouders dat zij hun kinderen uit angst voor 
besmetting thuishouden van sport- en/of andere sociale activiteiten, of sterk overwegen dit te doen. 
Ook worden sommige kinderen thuisgehouden van school. We weten dat chronische stress in een 
gezin en bij het kind schade kan veroorzaken aan de gezondheid en nadelige gevolgen kan hebben op 
de ontwikkeling van kinderen. 

Voor deze kinderen kan de Covid-19 vaccinatie leiden tot stressreductie in het gezin en daarmee een 
positieve invloed op welbevinden en gezondheid. 

Wij zijn van mening dat ouders van bovengenoemde kinderen de mogelijkheid geboden moet 
worden om hun kinderen te laten vaccineren tegen COVID-19. 

Daarom zijn wij een voorstander van - bij voldoende beschikbaarheid van vaccins – het COVID-19 
vaccin gratis beschikbaar te stellen voor alle kinderen van 5-11 jaar. Zodat hun ouders hierover 
geïnformeerd een eigen afweging en keuze kunnen maken. Het is daarbij belangrijk dat de juiste, 
wetenschappelijk onderbouwde informatie voor alle ouders toegankelijk en beschikbaar is, In 
verschillende talen, zowel schriftelijk als met beeldmateriaal. Daarnaast is het van belang dat ouders 
laagdrempelig in gesprek kunnen gaan met een professional over hun eventuele vragen over de 
COVID-19 vaccinatie.  

 


