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In Nederland kunnen jongeren van 12 tot en met 17 jaar zich op
advies van de Gezondheidsraad laten vaccineren tegen het
coronavirus. De overheid heeft dat advies overgenomen. De Duitse
vaccinatiecommissie StiKo adviseerde begin juni om alleen jongeren
te vaccineren die een verhoogd risico op een zwaar ziekteverloop
hebben.
De Europese toelatingsinstantie EMA heeft het mRNA-vaccin van BioNTech/Pﬁzer
eind mei toegelaten voor alle jongeren van 12 jaar en ouder. Volgens de EMA
wegen ook onder jongeren de positieve eﬀecten van het vaccin op tegen de
eventuele nadelen. Daarmee is het vaccin voor deze leeftijdsgroep ook in
Duitsland toegelaten.
De Duitse vaccinatiecommissie StiKo geeft op dit moment geen algemeen
advies om kinderen zonder medisch risico te laten inenten. Volgens de StiKo - de
Ständige Impfkommission - zijn er nog te weinig gegevens beschikbaar om een
volledige analyse van de voor- en nadelen van het vaccin voor jongeren te maken.
Jongeren en kinderen zonder medisch risico kennen volgens de commissie meestal
een zeer mild of asymptomatisch ziekteverloop en belanden slechts in zeer
zeldzame gevallen in het ziekenhuis.
De StiKo benadrukt dat het vaccin volledig veilig is, maar dat er wat jongeren
betreft nog te weinig data en ervaringen zijn om een oordeel over mogelijke
bijwerkingen te kunnen geven. Ook zijn er nog te weinig gegevens over het
ontstaan van langdurige Covid bij jongeren. De commissie geeft aan dat nieuwe
studies voortdurend worden beoordeeld en het advies zonodig wordt aangepast.
De vaccinatiecommissie adviseert momenteel alleen vaccinatie voor tieners met
een medisch risico, tieners in de omgeving van mensen met een medisch risico
die zich niet kunnen inenten, of jongeren die werken in een risicoberoep.
Ongeacht het advies is het aan de jongeren en hun ouders zelf om samen met een
arts een individuele afweging van de voor- en nadelen te maken, aldus de StiKo.

Duitsland Instituut

Politieke druk
Minister van Gezondheid Jens Spahn heeft eind mei al gezegd dat hij ook zonder
advies van de vaccinatiecommissie graag ziet dat kinderen zich laten inenten. Die
keuze kunnen de ouders en kinderen samen met hun arts maken.
Verschillende politici voeren de druk op de StiKo op om toch met een
vaccinatieadvies voor alle jongeren van 12 jaar en ouder te komen. Onder
anderen Markus Söder (CSU) en Stephan Weil (SPD), deelstaatpremiers van
respectievelijk Beieren en Nedersaksen, willen dat de StiKo met een aangepast
advies komt.
Ook SPD-gezondheidsexpert Karl Lauterbach roept de vaccinatiecommissie op om
haar oordeel te heroverwegen: “In Groot-Brittannië liggen al veel kinderen met
Covid in het ziekenhuis. De StiKo beargumenteert dat Covid voor kinderen
onschadelijk is. Voor de deltavariant geldt dat mijns inziens echter niet”, citeert
de krant Rheinische Post Lauterbach.
StiKo-voorzitter Thomas Mertens benadrukte als reactie op de kritiek dat de
vaccinatiecommissie niet voor niets onafhankelijk is. De bemoeienis van politici
noemde hij contraproductief. Bij het oordeel over het vaccineren van kinderen
gaat de StiKo uit van de werking van het vaccin op het individu. Het beteugelen
van de coronacrisis in de samenleving speelt daarbij geen rol. Volgens Mertens
zijn er ook geen aanwijzingen dat de deltavariant schadelijker is voor kinderen
dan de andere varianten van het coronavirus.
Voor kinderen jonger dan twaalf is nog geen vaccin toegelaten. Wel doen
Moderna, Biontech/Pﬁzer en AstraZeneca studies in die leeftijdsgroep. De eerste
resultaten worden in het najaar verwacht.
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