Beleid Vaccinatie
Dit beleid is geschreven op basis van informatie vanuit Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de visie van de opvang
binnen Allente en het rapport Prikken voor elkaar, te vinden onder 2.4.2 in het
kwaliteitshandboek en via deze link:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/01/prikken-voor-elkaaronderzoek-door-commissie-kinderopvang-en-vaccinatie .
Rijksvaccinatieprogramma
In Nederland worden vaccinaties aangeboden die beschermen tegen 12 ernstige
infectieziekten. Het is geen verplichting om te vaccineren, het is vrijwillig. Het programma
wordt georganiseerd door de Rijksoverheid, daarom heet het Rijksvaccinatieprogramma.
De minister bepaalt welke vaccinaties kinderen krijgen aangeboden. De minister neemt die
beslissing op basis van een advies van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad geeft
advies nadat het vaccin uitgebreid is onderzocht. Het Rijksvaccinatieprogramma start
vanaf de leeftijd van 6 weken. De kinderen die gevaccineerd zijn, dus die het hele
Rijksvaccinatieprogramma doorlopen hebben, zijn goed beschermd tegen infectieziekten.
Daardoor krijgen de besmettelijke virussen en bacteriën weinig kans zich te verspreiden.
Dat is ook heel belangrijk voor kinderen die (nog) niet gevaccineerd zijn. Bijvoorbeeld
omdat zij nog te jong zijn of door een ziekte niet gevaccineerd kunnen worden. Deze
groepsimmuniteit is heel belangrijk, want door jezelf te vaccineren, help je kinderen en
volwassenen die niet beschermd zijn tegen infectieziekten. Sommige virussen en bacteriën
komen in Nederland niet of nog maar zelden voor, maar de ziekten komen terug als te
weinig mensen gevaccineerd zijn. Als bijna alle kinderen ingeënt zijn, kan een ziekte zelfs
helemaal verdwijnen.
De Commissie kinderopvang en vaccinatie heeft december 2018 de opdracht gekregen
onderzoek te doen naar mogelijke oplossingsrichtingen die bijdragen aan het afnemen van
de zorgen bij ouders over de veiligheid van kinderopvang in relatie tot de dalende
vaccinatiegraad en die praktisch werkbaar zijn voor een kindercentrum als bedoeld in de
Wet kinderopvang en een voorziening voor gastouderopvang.
De Commissie kinderopvang en vaccinatie onderzocht oplossingsrichtingen waarin ook de
zorgen van ouders over de veiligheid van kinderopvang in relatie tot de gedaalde
vaccinatiegraad een plek krijgen.
Binnen de opvang binnen Allente
De opvang binnen Allente is een plaats waar kinderen zich veilig kunnen voelen en worden
gestimuleerd om vanuit die veilige positie, in hun eigen tempo, de wereld te ontdekken.
Onze missie is dat wij denken en werken vanuit mogelijkheden, talenten en kansen van het
kind en zijn omgeving. Allente is een maatschappelijk betrokken organisatie. Samen met
de kinderen, ouders en partners vormen we de maatschappij en wij willen de kinderen
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begeleiden naar een volledige en respectvolle deelname aan deze maatschappij. Hierbij
staat gastvrijheid, toegankelijkheid en samenwerking met de maatschappij centraal; de
zogenoemde community en hospitality. Ieder kind is uniek en Allente draagt, in
afstemming met de ouders, bij om juist deze eigenheid te helpen vormen en te versterken.
Bij de opvang binnen Allente zijn kinderen welkom, ongeacht of zij het volledige
Rijksvaccinatieprogramma hebben doorlopen.
De opvang binnen Allente heeft de verantwoordelijkheid om kinderen die zij onder hun
hoede hebben zo goed mogelijk te beschermen tegen het oplopen van infectieziekten. Een
hogere vaccinatiegraad verkleint de kans dat in de toekomst ziekten zoals mazelen
uitbreken. Het is daarom belangrijk deze ontwikkelingen nauw te blijven volgen.
Om de vaccinatiegraad te monitoren vraagt de opvang binnen Allente bij de aanmelding
van het kind of hij/ zij deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma. Ouders zijn niet
verplicht aan te geven of het kind deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma, echter
vraagt de opvang binnen Allente met klem aan ouders dit wel door te geven. Dit omdat bij
uitbraak van bepaalde ziektes extra aandacht en informatie naar ouders belangrijk is.
Tevens kan het aantal niet ingeënte kinderen op een groep een extra risico vormen.
De opvang binnen Allente handelt bij een uitbraak op advies van de GGD en de conform de
RIVM.
De opvang binnen Allente zal de wetgeving en ontwikkelingen vanuit de BMK nauwgezet
volgen en hier haar beleid indien nodig op aanpassen.
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