
 
 
 
 
 
Covid-19 vaccinaties bij kinderen 
 
Misschien heb je als kinderverpleegkundige al de vraag van ouders gekregen hoe het nu 
zit met Covid-19 vaccins voor kinderen? 
Uiteraard is het hierin belangrijk ouders te voorzien van de juiste up-to-date informatie. 
 
Puur letterlijk is de informatie hierover kort.  
Zeker tot de leeftijd van 16 jaar zijn de huidige Covid-19 vaccins nog te weinig getest op 
kinderen om de veiligheid ervan te garanderen. Hiervoor is meer internationaal 
onderzoek nodig. 
Daarom zijn kinderen en jongeren nog niet geïncludeerd in de vaccinatiestrategie. 
Ook niet de kinderen met een ernstige aandoening. 
Verschillende studies zijn opgestart voor leeftijdsgroepen rond 12 tot 16 jaar en 6 tot 12 
jaar. Voorlopig worden kinderen dan ook niet gevaccineerd. 
 
Eens de vaccins beschikbaar zijn, zal er ook voor kinderen een strategie van toediening 
worden uitgewerkt (hoe). 
 
Zeker voor ouders van een ernstig ziek kind kan dit tot nog meer onzekerheid leiden. Net 
zij zitten sinds maart 2020 nog meer thuis uit angst voor een besmetting van hun zieke 
kind met Covid-19. 
Het is dan ook des te belangrijker om naar hun brede bezorgdheden te luisteren en 
gericht door te verwijzen. 
 
Blijven ouders met vragen zitten of heb je als kinderverpleegkundige zelf het gevoel dat 
de informatie niet voldoende is? Aarzel dan niet om ze door te verwijzen naar hun 
kinderarts, specialist en/of huisarts. 
Ook op de website van Gezondheid en Wetenschap is er veel informatie omtrent vaccins 
en fact-checks terug te vinden. Ook hier kan je ouders naar door verwijzen. 
https://www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/vaccinatie 
 
Informatie over vaccinaties bij zwangeren en borstvoeding? 
Via deze link kan je het advies hierover van de Hoge Gezondheidsraad nalezen: 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/
20210122_hgr-9622_covid-19_vaccinatie_zwangere_borstvoeding_vrouw_vweb_3.pdf 
 
Als VVKV zijn we lid van de Belgian Paediatric Covid-19 Task Force en houden we jullie op 
de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Heb je ondertussen als kinderverpleegkundige nog vragen? Aarzel niet ons te 
contacteren via info@vvkv.be 
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