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Mis het niet: een webinar om alles te weten te 
komen over de vaccinatie van kinderen 

 

Is de vaccinatie van kinderen echt nuttig? Is het niet beter in te zetten op natuurlijke immuniteit? Zijn 
er bijwerkingen waargenomen bij gevaccineerde kinderen? Zorgt de vaccinatie van kinderen ervoor 

dat het coronavirus minder circuleert in scholen? Waar, wanneer en hoe laat ik mijn kind vaccineren? 

Ben je een ouder en heb je vragen over de vaccinatie van kinderen? Op 23 februari om 20u organiseert 
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) in samenwerking met Dr Charlotte Martin en 
Pierre Smeesters een informatief webinar over de kindervaccinatie voor ouders van kinderen tussen de 
5 en 11 jaar. Uitleg en praktische informatie: 

De GGC en meerdere experts slaan de handen in elkaar om de ouders van jonge kinderen door middel van een 
webinar op 23 februari om 20u te informeren over de kindervacinnatie. Voor deze doelgroep is het een uitgelezen 
kans een antwoord te krijgen op alle vragen over de vaccinatie van kinderen om zo een goed geïnformeerde 
beslissing te kunnen nemen. 

Naast een presentatie van de huidige epidemiologische situatie en algemene informatie over de kindervacciantie 
zullen we op dit webinar het woord geven aan dokter Charlotte Martin, infectioloog aan het UMC Sint-Pieter en 
professor Pierre Smeesters, kinderinfectioloog aan het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF). Het 
webinar zal geleid worden door Inge Neven, coronacrisismanager van de GGC. Vervolgens zal er in het bijzonder 
aandacht geschonken worden aan een vraag- en antwoordsessie tussen de ouders en aanwezige experts. 

Je kan deelnemen aan het webinar door te klikken op de volgende link: https://urlz.fr/hnSA. 

Na deze eerste Franstalige webinar zal er een tweede Nederlandstalige webinar volgen op 9 maart 2022 om 20u 
onder leiding van Pierre Van Damme, infectioloog aan de UAntwerpen en Siel Daelemans, kinderlongarts aan het 
UZ Brussel. Bovendien zal een opname van het webinar na de sessie beschikbaar zijn op Youtube en zal de FAQ 
over de vaccinatie van kinderen op de website coronavirus.brussels op basis van de gestelde vragen vervolledigd 
worden. 

Volledige vaccinatie en het naleven van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen zijn 
essentieel als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente 

virusvarianten. 

 

Ga voor meer informatie over de Covid-19-aanpak in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op 

Facebook, Twitter en Instagram. 
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