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Beleid van Kinderdagverblijf De Speelhoeve voor inenting en vaccinatie. 

 

Tegen een aantal infectieziektes wordt bescherming geadviseerd door vaccinaties. Het doel van vaccinaties is om 

complicatie van de ziekte te voorkomen en ervoor te zorgen dat de ziekteverwekker uit de bevolking verdwijnt. 

Deze vaccinaties vinden plaats in het kader van het zogeheten Rijksvaccinatieprogramma. Kinderen dit het 

Rijksvaccinatieprogramma volgen, worden geënt tegen onderstaande besmettelijke ziektes: 

 

• Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Polio (DKTP); 

• Difterie, Tetanus en Polio (DTP); 

• Bof, Mazelen en Rode Hond (BMR); 

• Hersenvliesontsteking (HIB: Haemophilius Influenza type B); 

• HepB 

• Pneumokokken 

• Meningokokken groep C (menC); 

• Acellulair Kinkhoestvaccin (aK); 

• HPV (bij 12 jaar) 

 

Conform de wetgeving hebben wij niet het recht kinderen te weigeren die niet gevaccineerd worden. Wij zullen 

onze klanten schriftelijk informeren zodra er een kind is geplaatst dat niet gevaccineerd is. Vanwege de privacy 

zullen wij alleen melden dat er een kindje op het kinderdagverblijf is geplaatst en het percentage 

groepsimmuniteit vermelden (meer uitleg hieronder). 

 

Met vaccinatie wordt in de eerste plaats individuele bescherming bereikt. Als heel veel mensen worden 

gevaccineerd, kan het effect van groepsimmuniteit op treden. Daarvoor moet, afhankelijk van de ziekte, 80 tot 

meer dan 95% van de mensen zijn ingeënt. De ziekteverwekker kan dan niet meer onder de bevolking circuleren 

en dus ook niet de ongevaccineerde mensen bereiken. De ongevaccineerde kinderen zijn dus beschermd, dankzij 

het feit dat zo veel andere mensen zich hebben laten inenten. 

 

Wat doet Kinderdagverblijf De Speelhoeve om risico’s te beperken? 

Als bekend is dat bepaalde kinderziektes op een vestiging heersen, worden de hygiëneregels 

verder opgeschroefd. Zo beperken we de kans op verspreiding zoveel mogelijk. Ook informeert 

de betreffende groep de ouders dat de kinderziekte heerst en over eventuele maatregelen die 

ouders kunnen/moeten nemen. 

Voor de meeste kinderziektes geldt dat besmette kinderen gewoon naar de opvang kunnen 

komen. Als dit niet het geval is of als er risico’s verbonden zijn aan de kinderziekte (bijvoorbeeld 

bij een ziekte als de Rodehond, die risico met zich meebrengt voor zwangere vrouwen) dan 

worden ouders daarover geïnformeerd. 

 

Communicatie bij uitbraak van besmettelijke kinderziekte uit het Rijksvaccinatieprogramma 

Een goede en volledige communicatie naar alle ouders, conform advies van de GGD, vinden wij in 

het geval van een uitbraak heel belangrijk. Om ervoor te zorgen dat we ouders goed kunnen 

informeren stemmen we de inhoud hiervan altijd af met de GGD. 

Wilt u meer weten over kinderziektes? 

Kijk dan op www.rivm.nl Dit is de site van het Rijksinstituut van de Volksgezondheid, die 

verantwoordelijk is voor het Rijksvaccinatieprogramma. 

http://www.rivm.nl/

