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Geachte minister,
In dit advies komt de Gezondheidsraad tegemoet aan de adviesvraag van uw voorganger van
29 december jl. over het aanbieden van een boostervaccinatie tegen COVID-19 aan
adolescenten van 12 tot en met 17 jaar. De vragen betroffen de groepen die hiervoor in
aanmerking zouden moeten komen, welk vaccin ervoor ingezet zou kunnen worden en of, met
het oog op de snelle verspreiding van de omikronvariant, een boostervaccinatie voor deze
doelgroep kan worden overwogen voorafgaand aan goedkeuring van boostervaccins voor deze
leeftijdsgroep door het Europees medicijnagentschap EMA.
De Subcommissie Vaccinaties COVID-19 heeft zich gebogen over de vragen van uw
voorganger. Zoals gebruikelijk bij de werkwijze van de Gezondheidsraad zijn in de commissie
experts uit relevante gebieden van de klinische gezondheidszorg, ethiek en de volksgezondheid
vertegenwoordigd. Voor dit advies zijn daarnaast experts op het gebied van kindergeneeskunde
en jeugdgezondheidszorg aan de commissie toegevoegd. Een overzicht van de
commissiesamenstelling en de geraadpleegde deskundigen bij dit advies vindt u onderaan deze
brief. Het advies is getoetst door de beraadsgroep van de Gezondheidsraad.
De commissie concludeert dat er op dit moment geen medisch-wetenschappelijke redenen zijn
om boostervaccinatie programmatisch aan te bieden aan 12-17-jarigen. Wel adviseert de
commissie om individueel maatwerk mogelijk te maken voor ernstig immuungecompromitteerde
adolescenten en voor adolescenten die een booster willen om kwetsbare familieleden te
beschermen.
Huidige epidemiologische situatie
Sinds december 2021 heeft Nederland te maken met de omikronvariant die inmiddels, begin
februari 2022, verantwoordelijk is voor vrijwel alle SARS-CoV-2-infecties. De snelle verspreiding
van de omikronvariant lijkt te komen doordat deze variant besmettelijker is en ontsnapt aan
immuniteit die eerder is opgewekt door natuurlijke infectie of vaccinatie. In de week van 25
januari – 1 februari werd een recordaantal nieuwe infecties vastgesteld (530.015).6 De grootste
stijging van het aantal vastgestelde infecties was te zien bij schoolgaande kinderen en
adolescenten. In de laatste twee weken van januari heeft 6-8% van de 12-17 jarigen een
infectie met de omikronvariant doorgemaakt. 6,9 Het is niet bekend in hoeveel gevallen het gaat
om een doorbraakinfectie bij gevaccineerden.
In de periode van 1 juli 2021 tot 22 januari 2022, waarin de meerderheid van de COVID-19ziekenhuisopnames nog veroorzaakt was door de deltavariant, zijn 93 adolescenten opgenomen
in het ziekenhuis met een SARS-CoV-2-infectie. Ongeveer 85% van deze adolescenten was
niet gevaccineerd.10
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Het daadwerkelijke aantal ziekenhuisopnames zal in de praktijk wat lager liggen; ziekenhuizen
screenen de laatste weken vaker of er sprake is van een SARS-CoV-2-infectie-bij opname.
Patiënten worden daardoor ook opgenomen mét een positieve SARS-CoV-2 test maar niet
noodzakelijkerwijs dóór de klachten gerelateerd aan een SARS-CoV-2-infectie. Internationale
studies rapporteren dat de kans op een ziekenhuisopname bij een omikroninfectie onder
volwassenen ongeveer 40-60% lager is dan na infectie met de deltavariant.9 De eerste gegevens
suggereren dat deze afname in kans op ernstige ziekte ook geldt voor jongeren van 12-17
jaar.11-14 De directe ziektelast, die reeds zeer beperkt is bij gevaccineerde adolescenten, zal na
infectie met de huidige omikronvariant naar verwachting nog lager zijn.
Terugloop in bescherming door COVID-19-vaccins
Om te bepalen of een boostervaccinatie voor adolescenten nodig is, is van belang vast te stellen
in hoeverre de bescherming van primaire vaccinatie voor deze groep terugloopt.
Immunologische gegevens
In-vitrostudies rapporteren na primaire vaccinatie een 30 tot 40 maal lagere neutralisatie van de
omikronvariant in vergelijking met de eerdere varianten.15-17 Het dalen van de concentratie van
neutraliserende en bindende antistoffen na verloop van tijd is beschreven in eerdere adviezen
van de Gezondheidsraad.18,19 Een terugloop in antistoffen na vaccinatie is niet ongebruikelijk en
zegt in beperkte mate iets over een eventuele afname van bescherming tegen ernstige ziekte.20
Verschillen in antistoftiters kunnen daarom niet direct geïnterpreteerd worden als verschillen in
bescherming. De commissie heeft zich in dit advies daarom hoofdzakelijk gericht op gegevens
over bescherming tegen symptomatische infecties, tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname.
Symptomatische infecties
Symptomatische infecties betreffen in de meeste gevallen milde klachten, zoals neusverkoudheid
en hoesten. Internationale studies laten zien dat de bescherming tegen symptomatische infecties
voor alle in Nederland gebruikte vaccins mettertijd terugloopt (waning immunity), zo ook voor het
BioNTech/Pfizer-vaccin dat bij adolescenten is toegediend. Bij volwassenen is de bescherming
van primaire vaccinatie tegen symptomatische ziekte na infectie met de omikronvariant
beduidend lager dan na infectie met de deltavariant. Bovendien neemt deze bescherming tegen
symptomatische infecties snel af: de vaccineffectiviteit is direct na primaire vaccinatie ongeveer
65%-70% en is 25 weken na de tweede dosis gedaald naar 10%.21 Aflopende bescherming van
primaire vaccinatie tegen de deltavariant is ook beschreven bij adolescenten.22-24 Er zijn voor
adolescenten nog slechts beperkte gegevens beschikbaar over de bescherming van primaire
vaccinatie tegen symptomatische ziekte na infectie met de omikronvariant.
Ernstige ziekte
De bescherming tegen ziekenhuisopname na primaire vaccinatie is hoger en houdt langer aan
dan de bescherming tegen symptomatische ziekte. Een Nederlandse studie onder met name
volwassenen ten tijde van de deltavariant laat een bescherming tegen ziekenhuisopnames zien
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van 98% kort na primaire vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer; meer dan 30 weken
na de tweede dosis is deze nog 83%.10 Internationale studies onder adolescenten, uitgevoerd
toen de deltavariant dominant was, geven vergelijkbare resultaten. 23,24 De bescherming van
vaccinatie tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname na infectie met omikron is lager in
vergelijking met delta: de vaccineffectiviteit van het BioNTech/Pfizer-vaccin tegen
ziekenhuisopname was bij volwassenen ongeveer 70-80% tot 6 maanden na vaccinatie en
daarna ongeveer 60%. 25 Preliminaire data laten een vergelijkbaar effect zien bij 12-17-jarigen. 26
Primaire vaccinatie reduceert de kans op Multisystem Inflammatory Syndrome – Children (MISC) met ongeveer 90%. 27 De kans om MIS-C te krijgen na primaire vaccinatie wordt dus zeer
klein geschat.28 Voor zover bekend zijn er in Nederland geen gevaccineerde adolescenten met
MIS-C opgenomen in het ziekenhuis (persoonlijke communicatie COPP-registratie i). De
piekleeftijd voor dit ziektebeeld is ongeveer 10 jaar.29 Of de bescherming van primaire
vaccinatie ook geldt in relatie tot het optreden van MIS-C bij een infectie met de omikronvariant
is niet bekend, maar wel aannemelijk.
Er zijn aanwijzingen dat vaccinatie bij volwassenen beschermt tegen langetermijncomplicaties
na infectie met SARS-CoV-2.30 Er zijn echter nog geen wetenschappelijke gegevens over de
mate van bescherming van gevaccineerde adolescenten tegen langetermijncomplicaties als
gevolg van (her)infectie met de omikronvariant.
Hoogrisicogroepen
Tot de hoogrisicogroepen behoren mensen die worden uitgenodigd voor de jaarlijkse
influenzavaccinatie op basis van onderliggende aandoeningen (‘griepgroep’), mensen met
morbide obesitas, mensen met downsyndroom en ernstig immuungecompromitteerde
patiënten. 31 Primaire vaccinatie biedt over het algemeen goede bescherming tegen ernstige
gevolgen van COVID-19, ook bij de meeste mensen uit hoogrisicogroepen. 19,32 Een recente
studie uit het Verenigd Koninkrijk suggereert dat de (terugloop van) de effectiviteit van een
primaire vaccinatieserie tegen symptomatische infectie en ernstige ziekte voor de mensen met
een onderliggende aandoening vergelijkbaar is met personen zonder onderliggende
aandoening. 33 De beschikbare gegevens betreffen met name volwassenen en zijn uitgevoerd
ten tijde van de deltavariant. Er zijn nog beperkte gegevens over vaccinatie tegen ernstige
ziekte bij adolescenten uit deze hoogrisicogroepen. Maar adolescenten hebben over het
algemeen een lage ziektelast, die met de omikronvariant nog lager zal uitvallen. De commissie
ziet daarom geen reden om in het huidige advies te prioriteren op basis van onderliggende
aandoeningen, met uitzondering van adolescenten met een ernstig gecompromitteerd
immuunsysteem.
Voor adolescenten vanaf 12 jaar met een ernstig gecompromitteerd immuunsysteem, bij wie de
standaard van twee vaccindoses onvoldoende vaccinatierespons geeft, is in het najaar van
COPP staat voor Clinical features of COVID-19 in pediatric patients. Dit is een landelijke
registratie-studie voor kinderen opgenomen met COVID-19 die zich in ziekenhuizen in
Nederland presenteren. www.covidkids.nl

i
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2021 een derde vaccindosis geadviseerd. Omdat deze jongeren vanwege hun aandoening
overwegend in academische centra behandeld worden, werden deze adolescenten
geselecteerd door de kinderartsen. Dit is maatwerk; of deze adolescenten en hun familieleden
opnieuw in aanmerking komen voor aanvullende vaccindoses zal beoordeeld moeten worden
door de kinderartsen.
Het boostervaccin
Op 4 oktober 2021 heeft EMA goedkeuring gegeven voor markttoelating van de vaccins van
BioNTech/Pfizer en Moderna voor homologe boostervaccinatie bij mensen van 18 jaar en
ouder. 34 EMA heeft vooralsnog geen oordeel gegeven over het gebruik van het
BioNTech/Pfizer-vaccin als booster bij 12-17-jarigen. Op respectievelijk 9 december jl. en 3
januari jl. heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) het BioNTech/Pfizervaccin goedgekeurd voor gebruik als boostervaccin bij jongeren van 16 en 17 jaar en bij
jongeren van 12 tot en met 15 jaar.35 Een aantal landen binnen en buiten Europa biedt
inmiddels boostervaccinatie aan 12-17-jarigen aan (zie kader). Grotendeels zijn deze besluiten
genomen in de periode dat de deltavariant nog dominant was.

Boostervaccinatie van adolescenten in het buitenland
Binnen de EU stelt een aantal landen boostervaccinatie off label beschikbaar voor 12-17-jarigen. Redenen w aren
het verbeteren van de bescherming tegen ernstige ziekte en het verkleinen van de kans op transmissie. Deze
landen benadrukken dat de FDA het vaccin heeft goedgekeurd. Het gaat om Italië (5 januari), Duitsland (20
januari) en Frankrijk (24 januari), w aar een maand eerder het boostervaccin reeds beschikbaar w erd voor
adolescenten met een verminderde afw eer.1-3 Op 28 januari heeft het bureau van de Hoge Gezondheidsraad van
België aangegeven dat het niet genoeg w etenschappelijke evidentie ziet om een boosterprik bij jongeren aan te
bevelen.4
Buiten de EU is onder andere Israël in november 2021 gestart met boostervaccinatie bij 12-17-jarigen, op advies
van het deskundigenpanel van hun ministerie van Volksgezondheid.5 Dit besluit w as gebaseerd op een individuele
nut-risico-overw eging, w aarbij erkend w erd dat de gegevens over de impact van boosters in de adolescente
populatie beperkt zijn.7 Kort na FDA-goedkeuring is het vaccin in de Verenigde Staten als booster beschikbaar
gesteld voor iedereen vanaf 12 jaar. Het Verenigd Koninkrijk heeft boostervaccinatie met het BioNtech/Pfizervaccin beschikbaar gesteld vanaf 16 jaar.8

Werkzaamheid en effectiviteit van een boostervaccin
Directe gezondheidseffecten
Internationale studies bij volwassenen laten zien dat boostervaccinatie met het
BioNTech/Pfizer-vaccin in zekere mate beschermt tegen symptomatische infectie veroorzaakt
door de omikronvariant: de vaccineffectiviteit 2-4 weken na boostervaccinatie is 50-75%. Dit is
lager dan bij de deltavariant en het effect is korter van duur: meer dan 3 maanden na
boostervaccinatie is de effectiviteit nog 25-40%.21 Boosten lijkt dus – in ieder geval op korte
termijn - de kans op infectie te verminderen. Doorbraakinfecties na primaire vaccinatie lijken
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een vergelijkbare bescherming te geven als een boostervaccinatie; mogelijk is de bescherming
zelfs breder en langduriger.36
Studies uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk onder volwassenen rapporteren een
vaccineffectiviteit van ongeveer 90% tegen ziekenhuisopname door omikron, die 3 maanden na
boostervaccinatie afneemt tot 75%.21,25,37 Gegevens over het effect van boostervaccinatie bij
adolescenten zijn nog zeer schaars, maar de verwachting is dat dit effect minstens vergelijkbaar
is met het effect bij volwassenen.
Indirecte gezondheidseffecten
Adolescenten ervaren indirecte nadelen van de COVID-19-pandemie, met betrekking tot de
mentale gezondheid, de ontwikkeling en het algemeen welbevinden. 38-43 De indirecte nadelen
zijn met name het gevolg van de beperkende maatregelen die nodig waren om de pandemie in
te dammen, zoals sluiting van scholen en sportfaciliteiten. Deze ingrijpende maatregelen zijn
inmiddels opgeheven, ondanks de toename van het aantal omikroninfecties. Ook de
quarantainemaatregelen na contact met een geïnfecteerd persoon zijn versoepeld, waardoor
school en sportactiviteiten toegankelijk blijven. Op individueel niveau heeft een SARS-CoV-2infectie nog wel tot gevolg dat de adolescent een week in isolatie moet bij een positieve
testuitslag. Deze maatregel is onafhankelijk van de vaccinatiestatus. Boostervaccinatie reduceert
dit nadeel slechts beperkt en kortdurend. Ook het vaccin zelf heeft kortdurende bijwerkingen die
kunnen leiden tot het missen van school en sociale activiteiten. Op individueel niveau kan er
verder een beperking zijn in reizen naar landen die een booster verplicht stellen.
Populatie-effecten
Het geschatte effectieve reproductiegetal voor de omikronvariant lag in de periode van 1 tot 12
januari 2022 tussen 1,63 en 1,87 op populatieniveau. Volgens de berekeningen van het RIVM
kan boostervaccinatie van adolescenten in de leeftijd van 12-17 jaar een daling geven van 5%
in het effectieve reproductiegetal als er een vaccinatiegraad wordt behaald van 60% bij
adolescenten. Deze berekening is uitgevoerd op basis van de epidemiologische situatie begin
januari 2022. Omikron heeft een hoge verspreidingsgraad onder adolescenten. Ook is het de
vraag of de vaccinatiegraad 60% zal zijn. Ter illustratie: in de leeftijdsgroep van 18-25-jarigen
heeft slechts een derde tot op heden een boostervaccin gehaald.44
Daarbij komt dat het doormaken van de omikrongolf onvermijdelijk lijkt.9 Uit oogpunt van
gezondheidsbescherming ligt het gunstigste moment voor de piek in de periode dat ouderen
optimaal beschermd zijn, dus binnen drie maanden na boostervaccinatie van deze groep. De
commissie is van mening dat boostervaccinatie niet als primair doel zou moeten hebben het
reproductiegetal omlaag te brengen, in een fase van de pandemie waarbij een groot aantal
maatregelen is versoepeld of afgeschaald.
Veiligheid
Het BioNTech/Pfizer-vaccin heeft zoals alle vaccins bijwerkingen. Studies rapporteren voor het
boostervaccin een bijwerkingenprofiel dat vergelijkbaar is met dat na de tweede dosis.20,45,46
Boostervaccinatie gaat gepaard met tijdelijke lokale symptomen zoals pijn, roodheid en zwelling
op de plek van de injectie en systemische reacties zoals koorts, vermoeidheid, spierpijn en
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hoofdpijn. De bijwerkingen zijn veelal binnen enkele dagen verdwenen. Koorts lijkt na
boostervaccinatie met BioNTech/Pfizer-vaccin 50% minder vaak voor te komen dan na de
primaire serie. 47
Myocarditis en pericarditis zijn door EMA geregistreerde zeldzame bijwerkingen na vaccinatie. 48
Myocarditis na vaccinatie met het BioNTech/Pfizer-vaccin verloopt over het algemeen mild en
komt vaker voor bij jonge mannen: in de Verenigde Staten werden (tot 19 december 2021)
onder 12-15-jarigen 45,7 gevallen gemeld per miljoen tweede doses bij jongens en 3,8 per
miljoen tweede doses bij meisjes. Onder 16- en 17-jarigen bedroegen deze getallen 70,2 bij
jongens en 4,3 bij meisjes.46 Studies rapporteren een hoger risico op myocarditis na de tweede
dosis, maar dit risico is niet hoger dan de kans op myocarditis als gevolg van SARS-CoV-2infectie. 49-51 Er zijn nog onvoldoende gegevens om in te schatten hoe groot het risico op
myocarditis is na een boostervaccinatie. 7,49 Ook zijn er geen gegevens over het risico op
myocarditis na een (her)infectie met de omikronvariant. Hierdoor is de nut-risico verhouding op
dit moment niet goed in te schatten. Vanwege de beperktere directe gezondheidswinst na
boostervaccinatie ten opzichte van de primaire serie, is deze verhouding bij voorbaat minder
gunstig.
Advies
De directe gezondheidswinst van boostervaccinatie bij 12-17-jarigen is zeer beperkt, ook voor
de hoogrisicogroepen. Doorbraakinfecties met de omikronvariant verlopen over het algemeen
mild en de kans op ziekenhuisopname is voor gevaccineerde adolescenten minimaal. Ook het
risico dat een gevaccineerde adolescent MIS-C krijgt na een doorbraakinfectie wordt ingeschat
als zeer klein. Bovendien bestaat bij vaccinatie altijd het risico op de zeldzame bijwerking
myocarditis. EMA heeft voor adolescenten de voordelen nog niet afgewogen tegen de risico’s,
waardoor inzet van het vaccin off-label zou zijn.
Bij het eerdere advies om de primaire vaccinatie beschikbaar te stellen aan adolescenten was
een belangrijk argument dat dit duidelijke indirecte gezondheidswinst zou opleveren. De
commissie constateert dat boostervaccinatie op dit moment geen relevante indirecte
gezondheidswinst meer oplevert voor deze groep.
De commissie verwacht in de huidige situatie ook geen belangrijk effect van boostervaccinatie
van adolescenten op de verspreiding van het virus in de bevolking.
Gezien het bovenstaande concludeert de commissie dat er op dit moment geen medischwetenschappelijke redenen zijn om boostervaccinatie programmatisch aan te bieden aan 1217-jarigen. Wel adviseert de commissie om individueel maatwerk mogelijk te maken voor
ernstig immuungecompromitteerde adolescenten en voor adolescenten die een booster willen
om kwetsbare familieleden te beschermen.
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De commissie realiseert zich dat boosten van adolescenten hen de mogelijkheid kan geven om
te reizen naar landen die een boostervaccinatie verplicht stellen. De afweging of ook voor de
groep die om deze reden een boostervaccinatie zou willen maatwerk mogelijk moet zijn, valt
buiten het mandaat van de Gezondheidsraad.
Ik onderschrijf het advies van de commissie.
Met vriendelijke groet,

prof. dr. J.M. Geleijnse,
vicevoorzitter
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