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Vaccinatie 5-11-jarigen 
 

Vaccinatiebeleid voor kinderen 5-11 jaar  
Welk corona-vaccinatiebeleid voor kinderen de overheid moet aannemen, is een kwestie die veel 
ouders de afgelopen weken heeft beroerd. Het Kinderrechtencommissariaat beschikt niet over de 
medische en wetenschappelijke expertise om deze vraag vanuit een medisch standpunt te kunnen 
beantwoorden. We kijken hiervoor naar de kennis en expertise van bestaande adviesorganen zoals 
de Hoge Gezondheidsraad en de Vlaamse en Belgische verengingen voor kindergeneeskunde.  
 
Het recente advies van de Hoge Gezondheidsraad1 en het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek2 
formuleert hier een antwoord op: 
 

 Vaccinatie bij kinderen van 5-11 jaar kan worden aangeboden. Kinderen kunnen dus 
meegenomen worden in het ruimere vaccinatiebeleid. Maar de keuze om al dan niet 
te vaccineren, moet voor elk kind individueel en vrijwillig gemaakt worden door zijn 
ouders of wettelijke vertegenwoordiger.  

 Bij de uitrol van het vaccinatiebeleid wordt aanbevolen om kinderen die chronische 
medische aandoeningen hebben of samenleven met hoogrisicopatiënten, prioritair 
aan bod te laten komen. 

 
Het Kinderrechtencommissariaat schaart zich achter dit advies. Kinderen hebben recht op een 
goede gezondheid en op een toegankelijk, sterk gezondheidssysteem. Dat vaccinatie nu ook wordt 
aangeboden voor kinderen op vrijwillige basis, is niet in strijd met het recht van het kind op 
gezondheid.  
 
 

Kindvriendelijke aanpak 
We vragen om in de verdere uitrol van het vaccinatiebeleid rekening te houden met een 
kindvriendelijke aanpak en omgeving als kinderen gevaccineerd worden. Een medische of 
verpleegkundige handeling uitvoeren bij kinderen is niet hetzelfde als een handeling uitvoeren bij 

 
1 https://www.health.belgium.be/nl/hoge-gezondheidsraad 
2 www.health.belgium.be/nl/news/covid19-vaccinatie-bij-kinderen-5-11-jaar 
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volwassenen. Pediaters, kinderverpleegkundigen alsook de consultatiebureaus van Kind en Gezin 
hebben bijvoorbeeld al heel wat expertise in huis over medische zorg bij jonge kinderen. Deze 
expertise kan zeer waardevol zijn. 
 

Nood aan informatie voor ouders  
Wat we uit de meldingen vaststellen, is dat ouders vaak een oprechte bezorgdheid hebben over 
het vaccineren van hun kind. Ouders voelen een grote verantwoordelijk bij het nemen van deze 
beslissing. En dat is ook niet onlogisch.  
 
Er worden heel wat vragen gesteld over de voor- en nadelen voor het kind zelf aangezien jonge 
kinderen maar zeer zelden ernstig ziek worden door het coronavirus. Er rijzen ook vragen bij 
ouders over mogelijke schadelijke neveneffecten van het vaccin op lange termijn.  
 
Tegelijk leven er ook vragen over de voor- en nadelen van vaccinatie van kinderen in relatie tot de 
ruimere samenleving en de publieke gezondheidszorg: Kan het vaccineren van kinderen ertoe 
bijdragen dat het coronavirus minder impact heeft op het gezondheidszorgsysteem in het 
algemeen? Kan het vaccineren van kinderen leiden tot het aftoppen van de golfbewegingen van de 
coronapandemie zodat langdurige quarantaines of sluitingen van voorzieningen voor kinderen 
zoals scholen en vrijetijdsinitiatieven vermeden worden?  
 
Ouders kunnen maar een weloverwogen beslissing nemen om hun kind al dan niet te laten 
vaccineren indien ze beschikken over voldoende informatie. 
We vragen aan de overheid om al deze informatie voor ouders op een toegankelijke, heldere 
manier te ontsluiten. Informeer ouders waar ze terecht kunnen met medische vragen. Hou hierbij 
rekening met ouders die moeilijker bereikbaar zijn, die moeilijker hun weg vinden naar online 
informatie of die door taalproblemen onvoldoende toegang hebben tot de beschikbare 
informatiebronnen.   
 

Nood aan informatie voor kinderen 
Net zoals bij de vaccinatiestrategie voor +12-jarigen, vragen we om te voorzien in toegankelijke, op 
kinderen afgestemde informatie over het vaccin en de toepassing ervan. De leeftijdsgroep van 5-11 
jaar is ruim en dus ook divers als het gaat over het begrijpen en verwerken van informatie. We 
beseffen dat het een uitdaging is maar pleiten ervoor om hen met evenveel zorg te informeren. 
Informeren is bovendien een belangrijke voorwaarde in het licht van hun recht op participatie. 
Kinderen moeten mee kunnen nadenken en in de mate van het mogelijke mee beslissen.  
 
Voor de groep +12-jarigen hebben we ervoor gepleit om hun mening, om al dan niet over te gaan 
tot vaccinatie, effectief mee te laten wegen in het beslissingsproces. Voor de leeftijdsgroep van 5-
11-jarigen lijkt dit minder evident te zijn. En toch. Ook deze jonge kinderen hebben recht op 
inspraak.  Hoe kijken zij hiernaar? Met welke vragen zitten zij? De uiteindelijke beslissing zal nog 
meer bij de ouders te komen liggen in vergelijking met de +12-jarigen. We herhalen in deze onze 
vraag om breed in te zetten op informatie voor ouders.  
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Vaccinatiestatus mag kinderen niet 
beperken in hun vrijheden 
Net omdat ouders nog meer de verantwoordelijkheid dragen voor de uiteindelijke beslissing tot al 
dan niet vaccineren, vragen we met aandrang om voor kinderen niet dezelfde toepassing te 
hanteren van het Corona Safe Ticket zoals bij de rest van de samenleving.  
 
We delen ook hier het standpunt van de Hoge Gezondheidsraad: kinderen  mogen niet uitgesloten 
worden van publieke activiteiten op basis van hun vaccinatiestatus.  
 
Het recht van kinderen op vrije tijd, onderwijs, samenkomst moet gevrijwaard blijven. We pleiten 
er dus voor om in scholen of nevenactiviteiten in scholen  zoals schooluitstappen, in de vrije tijd, 
sport en in de ruimere publieke activiteiten geen onderscheid te maken tussen kinderen volgens 
hun vaccinatiestatus. Dit adviseerde de Hoge Gezondheidsraad trouwens ook al voor de groep 12-
18-jarigen.  
 
 
 


