Vaccinatiebeleid De Kei
Wij willen de kinderen een zo veilig mogelijke opvang bieden, daarbij speelt de
gezondheid van de kinderen een grote rol. Daarom vangen wij geen kinderen
op die niet zijn gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma.
Hieronder zullen wij beschrijven hoe we komen tot dit besluit en welke maatregelen we nemen.
Aanleiding van ons vaccinatiebeleid
De vaccinatiegraad is in Nederland de afgelopen jaren gestaag gedaald. De noodzakelijke
vaccinatiegraad van 95% wordt op dit moment in Nederland niet gehaald. Mede hierdoor zijn er de
afgelopen jaren op allerlei niveaus discussies geweest of kinderopvangorganisaties de mogelijkheid
moeten hebben om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren, ter bescherming van de gezondheid
van de kinderen in de opvang.
Op 18 februari 2020 heeft een ruime meerderheid in de Tweede Kamer ingestemd met een
wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om niet gevaccineerde kinderen te weigeren in de
kinderopvang. M.u.v. kinderen die om medische redenen niet gevaccineerd zijn.
Binnen de kinderopvang spelen kinderen intensief met elkaar samen, een ziekte kan zich hier dan
ook snel verspreiden.
Tevens hebben wij in de kinderopvang te maken met zeer jonge kinderen, van soms slechts 10
weken oud. Deze kinderen zijn kwetsbaar en hun immuunsysteem is nog niet volledig ontwikkeld.
Hierdoor zijn zij extra vatbaar en kunnen (infectie)ziektes ernstige gevolgen hebben. Om een ziekte
uit te bannen moet 95% van de doelgroep worden ingeënt. Bij deze vaccinatiegraad zijn ook de
jongste kinderen beschermd, ondanks dat zij nog niet alle vaccinaties hebben gehad. Dit wordt
groepsimmuniteit genoemd. Groepsimmuniteit werkt echter alleen wanneer de vaccinatiegraad 95%
of hoger is.
Gelet op de dalende vaccinatiegraad en de risico’s die dat voor met name de jongste kinderen met
zich meebrengt, hebben wij besloten om per 1 januari 2021 uitsluitend nog kinderen toe te laten op
de Kei die gevaccineerd zijn volgens het rijksvaccinatieprogramma. Op die manier creëren wij
groepsimmuniteit.
Voordat wij ons besluit hebben genomen, hebben wij ons voornemen aan de Oudercommissie
voorgelegd en hen gevraagd om een advies uit te brengen. De oudercommissie heeft vervolgens een
positief advies uitgebracht. De oudercommissie stemt daarmee in met ons beleid en onderstreept
het belang van de maatregelen.
Hoe werkt dat nu bij de Kei?
Wij vragen bij de intake of een kind ingeënt is volgens het rijksvaccinatieprogramma. Wij willen dit
graag middels het vaccinatieboekje of via de online ouderportaal van de GGD zien, wij zullen geen
kopie maken van dit bewijs, enkel een notitie maken dat uw kind(eren) wordt ingeënt. Daarnaast
vragen we het vaccinatiebewijs van de BMR vaccinatie bij 14 maanden, ook dit wordt geregistreerd.
Kinderdagverblijf de Kei heeft bewust gekozen om ook de BMR-vaccinatie te registreren, omdat de
ziekten waartegen deze vaccinatie beschermt zeer besmettelijk zijn en ernstige complicaties kan
veroorzaken zoals een hersenvliesontsteking.

Indien een kind vanwege medische redenen (nog) niet kan worden gevaccineerd, gaan wij met de
ouder(s)/verzorger(s) in overleg, tevens vragen wij aan ouders om met een behandelend arts in
overleg te gaan om eventuele alternatieven te bespreken.
Tevens vragen wij aan onze leidsters, stagiaires en vrijwilligers of ze ingeënt zijn volgens het
rijksvaccinatieprogramma. Ook aan hen vragen we of ze hier een bewijs van kunnen laten zien.
Geen garanties
Door de hiervoor beschreven maatregel proberen we een zo veilig mogelijke omgeving voor de
kinderen te creëren. Wij kunnen echter niet garanderen dat een kind niet ziek wordt. Kinderen
kunnen infecties tenslotte ook op andere plaatsen opdoen, bijvoorbeeld in een speeltuin of de
supermarkt. In de kinderopvang spelen kinderen echter zeer intensief en voor langere tijd met elkaar
samen. De kans op besmetting is dan ook groter. Wij willen in deze dan ook onze
verantwoordelijkheid nemen en de kinderen binnen onze mogelijkheden beschermen tegen o.a.
BMR.

