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Leeftijdsgrens boostervaccinatie en boosterdosis Moderna
Geachte,
Wij komen bij jullie terug over de boostervaccinaties.
Er is een periode onduidelijkheid geweest over de dosering van het Modernavaccin en de leeftijdsgroep waarbij de boostervaccinatie mag worden
toegediend.
1.

Dosering boostervaccin met Moderna

Op 22 september 2021 besloot de Interministeriële Conferentie (IMC)
Volksgezondheid op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
een boostervaccin toe te dienen aan bewoners van woonzorgcentra. In
afwachting van een goedkeuring door het EMA van deze boostervaccinatie, werd
beslist om op advies van de HGR en met goedkeuring van de IMC reeds zonder
deze goedkeuring (off label) bescherming te bieden aan de bewoners van de
woonzorgcentra, en daarna ook aan de 65-plussers. De bescherming van de
volksgezondheid en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen stond hierbij dus
voorop.
Op 6 oktober gaf het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) goedkeuring
aan het Pfizer-vaccin als booster. Daaropvolgend kreeg Moderna op 25 oktober
2021 goedkeuring van het EMA voor een halve dosis van de oorspronkelijke dosis
als boostershot (0,25 ml, zijnde 50µg)1.
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U zal opmerken dat tussen 25 oktober 2021 en 18 november 2021 nog geen “harde” richtlijn vanuit het
agentschap werd gegeven om met halve dosissen Moderna te werken. Omwille van medisch
wetenschappelijke argumentatie en onderlinge aftoetsing op politiek en administratief niveau, werd met
het oog op de volksgezondheid in deze tussenperiode druk overlegd welke de beste en meest correcte
werkwijze zou zijn. In deze grijze zone werd uit medische voorzorg en vanuit een kwaliteitsgedachte de
volledige dosis Moderna aangehouden.
Op 18 november 2021 werden de vaccinatiecentra via de Daily Mail geïnformeerd dat een halve dosis
Moderna als booster breed geïmplementeerd moest worden. Met vele operationele moeilijkheden en de
lange onduidelijkheid werd dit niet onmiddellijk opgenomen door de vaccinatiecentra. Op maandag 22
november 2021 gaf het agentschap in een meeting met de Moderna-vaccinatiecentra uiteindelijk zeer
duidelijk het signaal dat definitief overgestapt moest worden naar halve dosissen en werd de
operationalisering hiervan verder besproken.
2. Vaccinatie van minderjarigen
Daarnaast is er ook een kort tijdsvenster geweest waarbinnen onduidelijkheid heerste over de
leeftijdgrens van de boosterprik. Boostervaccins mogen geplaatst worden vanaf de leeftijd van 18 jaar. Dit
geldt voor het Pfizer en het Moderna boostervaccin, waarvoor goedkeuring van het EMA verkregen is
vanaf een leeftijd van 18 jaar. Boostervaccinatie onder deze leeftijdsgrens is in principe off-label use. Er
werd hierover gecommuniceerd op 29 november naar de vaccinatiecentra, voorzieningen en ziekenhuizen.
Vanaf 30 november wordt dus verwacht dat er geen boostervaccins worden toegediend bij personen
jonger dan 18 jaar tot anders wordt aangegeven.
3. Omgaan met bezorgdheden
Wij vernemen dat jullie vanuit verschillende hoeken te maken krijgen met bezorgheden en
bekommernissen rond het hierboven beschreven, in de specifieke intervalperiodes, off-label gebruik van
de boostervaccins.
De toediening van een volledige dosis Moderna als booster kan meer nevenwerkingen tot gevolg hebben
dan bij een halve dosis. Er wordt voornamelijk gesproken van lokale en systemische bijwerkingen zoals
lokale roodheid en pijn op de toedienginsplaats, hoofdpijn, vermoeidheid, spier- en gewrichtspijn…
Bijwerkingen mogen zoals bij alle geneesmiddelen gemeld worden aan het FAGG.
Wat geboosterde jongeren betreft: de vaccins ingezet voor de boostervaccinatie zijn dezelfde vaccins die
toegediend werden aan de jongeren als basisvaccinatie, maar deze zijn nog niet onderzocht bij deze

1 De halve dosis van Moderna omvat niet de extra dosis dat toegediend wordt aan immuungecompromitteerde personen. De extra dosis voor
immuungecompromitteerden is een extra dosis ter vervollediging van de basisvaccinatie en mag dus dezelfde dosage zijn als bij de basisvaccinatie. Voor deze
doelgroep is de derde dosis nog steeds een volledige Modernadosis, geen halve dosis.
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doelgroep als boosterdosis. De verwachte bijwerkingen zijn veelal hetzelfde als bij basisvaccinatie.
Opnieuw hier mogen bijwerkingen gemeld worden aan het FAGG.
Dit off-label gebruik is niet juridisch verboden maar dient echter ondersteund te worden met een aantal
bijkomende kwaliteitsgaranties, o.a. het informeren van de patiënt, bv. over het feit dat het hier over offlabel gebruik gaat, over de specifieke risico’s, de reden waarom dit gebruik toch aangewezen is,… De
patiënt dient in principe over dit gebruik ook een specifieke toestemming te geven. Vanuit dit oogpunt is
een off-label gebruik niet aan te raden naar de toekomst toe.
Voor de prikken die reeds gezet zijn, willen wij benadrukken dat de mogelijke kritiek wel uitgebreid kan
weerlegd worden. De vaccinaties werden gegeven op basis van een advies van Hoge Gezondheidsraad,
met goedkeuring van de IMC en op basis van de richtlijnen van de administratie. Al deze elementen
werden ingegeven vanuit een beschermingsgedachte ten aanzien van de volksgezondheid en werden
gesteund op de best mogelijke medisch wetenschappelijke overwegingen beschikbaar op dat specifieke
moment. Vanuit AZG zijn wij ook bereid om ter jullie ondersteuning dit uitdrukkelijk te bevestigen.
Tot slot willen wij benadrukken dat de kans op specifieke schade als gevolg van dit “afwijkend gebruik”
zeer beperkt is, wat de mogelijkheid van aansprakelijkheids- en schadeclaims zeer sterk beperkt. Om
mogelijke schadeclaims toch proactief reeds te counteren en proactief een reactie voor te bereiden is het
aangeraden om de verzekeraars van dit beperkt risico reeds op de hoogte te brengen. Onze toelichting
kan als basis gebruikt worden om te kaderen dat jullie in de intervalperiodes wel degelijk correct
gehandeld hebben. Wanneer er dan toch een klacht zou ingediend worden, kan de verzekeraar binnen
korte termijn op basis van deze informatie reeds reageren en de nodige ondersteuning bieden.
Voor de vaccinatiecentra zal het agentschap als verzekeringsnemer van de verzekering, met Ethias deze
communicatie op zich nemen. Wat betreft de andere instanties kunnen wij deze functies niet opnemen,
maar zijn wij zeker bereid om op vraag van de verzekeraar bijkomende toelichting en ondersteuning te
bieden.
Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal
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