Vaccina ebeleid 2020
Binnen onze kinderopvangorganisa e hebben wij o.a. te maken met zeer jonge kinderen. Deze
kinderen zijn kwetsbaar en hun immuunsysteem is nog niet volledig ontwikkeld. Hierdoor zijn zij extra
vatbaar en kunnen (infec e)ziektes erns ge gevolgen hebben.
Om een ziekte uit te bannen moet volgens de Wereldgezondheidsorganisa e (WHO) 95% van de
doelgroep worden ingeënt. Bij deze vaccina egraad zijn ook de jongste kinderen (onder de 14
maanden) beschermd, ondanks dat zij nog niet alle vaccina es hebben gehad. Dit wordt
groepsimmuniteit genoemd. Groepsimmuniteit werkt echter alleen wanneer de vaccina egraad dus
95% of hoger is.
De vaccina egraad in Nederland is onder de 95% gezakt, naar 92%, waardoor de groepsimmuniteit
gevaar loopt. Dit is met name riskant voor baby’s, omdat zij pas met 14 maanden deze inen ng
ontvangen.
Gelet op de dalende vaccina egraad en de risico’s die dat voor met name de jongste kinderen met
zich meebrengen, hee s ch ng Muzerij besloten om per 01-112020 uitsluitend nog kinderen toe te
laten die gevaccineerd zijn volgens het rijksvaccina eprogramma. RIVM Op die manier creëren wij
groepsimmuniteit binnen onze loca es. Daar wij op een paar van onze loca es zowel
kinderdagopvang, peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang bieden binnen dezelfde huisves ng,
maar ook zwangere vrouwen en ouders met baby’s onze loca es bezoeken, zullen wij één lijn
trekken. Dit beleid geldt daarmee dus voor alle groepen en loca es die behoren tot s ch ng Muzerij.
Uitzondering hierop is als de keuze, voor het niet vaccineren, voortkomt uit een risico ivm een ziekte
of lichamelijke afwijking.
Aanleiding tot besluit
De aanleiding van ons besluit is dat wij een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen willen bieden.
De gezondheid van de kinderen speelt daarbij een belangrijke rol. Het bieden van een veilige
omgeving is een van de kerntaken binnen s ch ng Muzerij. Daarnaast is dit al enige jd een poli ek
bespreekpunt en door de tweede kamer in februari 2020 aangenomen als voorstel.
Concrete maatregelen
Door ons besluit zullen wij per 01-11-2020 kinderen die nieuw starten en niet gevaccineerd zijn
weigeren op onze loca es. Dit zal duidelijk bij het aanmelden en plaatsen door de administra e
worden aangegeven. Tijdens het welkomstgesprek dient het vaccina ebewijs, ter inzage, worden
meegebracht. Hiervan zal geen kopie of aantekening worden gemaakt. De medewerker zal enkel op
het welkom formulier a ekenen dat het gevraagd is. Indien bij het welkomstgesprek met de
pedagogisch medewerker blijkt dat een kind niet het vaccina eprogramma volgt, zal de pedagogisch
medewerker dit doorgeven aan de leidinggevende en/of direc e. Er zal contact opgenomen worden
met de ouders, en indien er geen sprake is van uitzondering zoals hierboven vermeld zal de plaatsing
alsnog worden geannuleerd.
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