Veel gestelde vragen
Coronavaccinatie bij kinderen
van 5 tot en met 11 jaar met
een medisch verhoogd risico
Let op! Als u dit document uitprint, check dan
regelmatig of er nieuwe vragen (en
antwoorden) op de site van RIVM zijn
toegevoegd.
Welk vaccin krijgen kinderen?
Kinderen krijgen een kinderdosis van het
vaccin van Pfizer. Dit is een mRNA vaccin dat
speciaal voor kinderen is gemaakt en
goedgekeurd door het EMA.
Kinderen van 5 t/m 11 krijgen een derde van
de werkzame dosis van de hoeveelheid
werkzame stof die volwassen krijgen. De
afweerreactie van jonge kinderen is bij een
lagere dosis even goed als de reactie van
(jong) volwassenen op de normale dosis.
Waarom worden kinderen onder de 12 nu
wel gevaccineerd maar eerder niet?
Kinderen met een verhoogd medisch risico hebben
grotere kans om door een coronabesmetting in het
ziekenhuis te komen. En bij de meeste andere
kinderen verloopt COVID-19 zeer mild, maar kan
voor een kleine groep ernstig zijn.
Zie ook de adviezen van de Gezondheidsraad die
door de minister van VWS zijn overgenomen:
•
•

COVID-19-vaccinatie voor jonge kinderen
met verhoogd medisch risico
Stel vaccinatie tegen COVID-19
beschikbaar voor 5-11-jarigen

Is het COVID-vaccin veilig voor kinderen?
In Amerika zijn intussen bijna 5 miljoen
kinderen gevaccineerd met het kindervaccin
van Pfizer. Bij deze groep is niets gevonden

waaruit blijkt dat het vaccin onveilig is voor
kinderen. Ontsteking van de hartspier of het
hartzakje (myo- en pericarditis) is niet gezien
bij de jonge kinderen.
Wat zijn de bijwerkingen van het COVIDvaccin bij kinderen?
De meeste bijwerkingen bij kinderen zijn
hetzelfde als bij (jong)volwassenen en zijn
meestal niet erg. Bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•

Pijn op de prikplek
Vermoeidheid
Hoofdpijn
Spierpijn
Koorts

De bijwerkingen gebeuren vooral in de eerste
twee dagen na de vaccinatie. Ook verdwijnen
de bijwerkingen meestal binnen 1-2 dagen.
Kun je onvruchtbaar worden van het vaccin?
Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de
vaccinatie tegen COVID-19 invloed heeft op
de vruchtbaarheid.
Kunnen kinderen nog besmettelijk zijn als ze
gevaccineerd zijn?
Als een kind volledig gevaccineerd is kan hij/zij
nog besmet raken. Maar de kans dat een kind
besmet raakt of anderen besmet is veel
kleiner dan wanneer hij/zij niet gevaccineerd
is.
Hoe lang werkt het vaccin?
Op dit moment is nog onbekend hoe lang het
vaccin bescherming zal geven.
Hoeveel prikken heeft een kind nodig?
Kinderen hebben 2 vaccinaties nodig voor
goede bescherming tegen corona.

Een kind heeft al een corona-infectie gehad.
Heeft een kind dan 1 of 2 COVID-vaccinaties
nodig?

Plan in dit geval eerst de afspraak voor de
andere vaccinatie, en/of laat de afspraak voor
die vaccinatie staan.

Ook als een kind corona heeft gehad, is het
advies om toch 2 vaccinaties te halen. Dit is
nodig voor een zo goed mogelijke
bescherming.

Er moeten minstens 14 dagen zitten tussen de
coronavaccinatie en andere vaccinaties. De
ouder/verzorger kan bij de GGD aangeven dat
het kind een ander vaccin krijgt.

Een kind heeft corona gehad. Wanneer mag
hij/zij het vaccin krijgen?

Is het veilig om binnen een paar maanden
tijd ook andere vaccinaties te krijgen?

Is een kind bij de GGD positief getest op
corona maar niet ziek geweest van corona? Of
had een kind maar lichte klachten en duurde
dat minder dan 1 dag? Dan kan er gewoon
een afspraak ingepland worden.

Ja. Het kan geen kwaad om deze vaccinaties in
korte tijd te ontvangen. Ons afweersysteem
kan op meerdere ziekteverwekkers of vaccins
tegelijk reageren. Ook baby’s krijgen in korte
tijd meerdere vaccinaties tegen verschillende
ziektes om hen goed te beschermen.

Is een kind bij de GGD positief getest op
corona en wél ziek geweest? Of had een kind
maar lichte klachten maar duurde dit langer
dan 1 dag? Dan mag hij/zij de vaccinatie pas
krijgen als er minstens 12 weken voorbij zijn
sinds de symptomen begonnen.
Hoeveel tijd zit er tussen de eerste en
tweede vaccinatie bij kinderen?

Een kind heeft koorts maar geen COVIDinfectie. Wanneer mag de COVID-vaccinatie
gezet worden?
Als de koorts onder de 38.5 graden is, mag
een kind gewoon gevaccineerd worden. Ook
als de koorts een dag eerder nog boven de
38.5 was.

Als een kind bij de medisch hoog-risico groep
hoort, krijgt hij/zij de tweede vaccinatie na 4
weken. Als een kind niet bij de medisch-hoogrisico groep hoort, krijgt hij/zij de tweede
vaccinatie na 8 weken.

Is de koorts hoger dan 38.5 graden? Wacht
dan met de vaccinatie.

Van wie krijgt een kind een uitnodiging voor
vaccinatie?

Hebben kinderen straks ook een booster
nodig?

Als een kind bij een medisch hoog-risico groep
hoort, krijgt hij/zij de uitnodiging van de
medisch specialist of kinderarts.

Op het moment is het nog niet bekend of
kinderen van 5 t/m 11 jaar een
boostervaccinatie nodig hebben. Als hier
meer over bekend is, zal de Gezondheidsraad
hier een advies over uitbrengen.

Informatie over kinderen zonder medisch
hoog-risico komt later.
Wie geeft de vaccinatie?
De vaccinaties worden gegeven bij de GGD.
Een kind heeft ook een oproep of afspraak
voor een andere vaccinatie zoals de HPV of
de DTP en BMR. Wat moet de
ouder/verzorger doen met de uitnodiging
voor de coronavaccinaties?

Is de vaccinatie verplicht?
Nee. Vaccinatie is een vrijwillige keuze.

