4 februari 2022

Persbericht
Booster niet nodig voor alle
adolescenten
De Gezondheidsraad ziet geen medisch-wetenschappelijke redenen om een
boostervaccinatie aan te bieden aan alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Wel
adviseert de raad om individueel maatwerk mogelijk te maken voor adolescenten met
een ernstige afweerstoornis en adolescenten die een booster willen om kwetsbare
familieleden te beschermen. Dat schrijft de raad aan de minister van VWS.
Boostervaccinatie bij 12- tot en met 17-jarigen levert slechts zeer beperkte gezondheidswinst
op, ook voor adolescenten die onder een hoogrisicogroep vallen. Als gevaccineerde
adolescenten een omikroninfectie krijgen, verloopt die over het algemeen mild en is de kans op
ziekenhuisopname minimaal. Ook het risico dat een gevaccineerde adolescent MIS-C krijgt na
een infectie met de omikronvariant is zeer klein. Bovendien brengt vaccinatie het risico met zich
mee op de zeldzame bijwerking myocarditis. Het Europees medicijnagentschap EMA heeft voor
adolescenten de voordelen nog niet afgewogen tegen de risico’s, waardoor inzet van het vaccin
off-label zou zijn.
Bij het advies van de Gezondheidsraad uit de zomer van 2021 om de primaire vaccinatie
beschikbaar te stellen aan adolescenten, was een belangrijk argument dat dit duidelijke
indirecte gezondheidswinst zou opleveren. In de huidige situatie waarin veel beperkende
maatregelen zijn losgelaten en de omikronvariant dominant is, biedt boostervaccinatie geen
relevante indirecte gezondheidswinst meer voor deze groep. Ook verwacht de raad geen
belangrijk effect van boostervaccinatie van adolescenten op de verspreiding van het virus in de
bevolking.
De raad concludeert daarom dat er geen medisch-wetenschappelijke reden is om
boostervaccinatie aan te bieden aan alle 12- tot en met 17-jarigen. Wel adviseert de raad om
individueel maatwerk mogelijk te maken voor adolescenten met een ernstige afweerstoornis en
adolescenten die een booster willen om kwetsbare familieleden te beschermen. Of voor
adolescenten die willen reizen naar landen waar de booster verplicht is maatwerk mogelijk moet
zijn, valt buiten het mandaat van de Gezondheidsraad.
De publicatie Boostervaccinatie van adolescenten tegen COVID-19 (nr. 2022/03) is te
downloaden van www.gezondheidsraad.nl.
Voor vragen k unt u contact opnemen met Maarten Hagg, tel. 06 283 40 093, e-mail:
pers@gr.nl.
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