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VACCINATIEBELEID SKN 
Op 18 februari 2020 heeft een ruime meerderheid in de Tweede Kamer ingestemd met een 
initiatiefwetsvoorstel van D66, dat het mogelijk maakt om niet gevaccineerde kinderen te weigeren 
in de kinderopvang. M.u.v. kinderen die om medische redenen niet gevaccineerd zijn. Op 8 
september 2020 heeft de Eerste ingestemd met dit wetsvoorstel. 
 
De vaccinatiegraad in Nederland is de afgelopen jaren gestaag gedaald. De noodzakelijke 
vaccinatiegraad van 95% wordt op dit moment niet gehaald. Mede hierdoor zijn er in de afgelopen 
jaren op alle niveaus discussies geweest of kinderopvang organisaties de mogelijkheid moeten 
hebben om niet gevaccineerde kinderen te weigeren, ter bescherming van de gezondheid van de 
kinderen en mensen op de opvang. Hier was lange tijd geen duidelijke wetgeving over. 
 
Kinderopvang Nissewaard onderschrijft het belang van het volgen van het rijksvaccinatieprogramma 
en het streven naar een hoge vaccinatiegraad op onze locaties. Op dit moment ligt de 
vaccinatiegraad binnen de drie locaties boven de 98%. Dit percentage is gebaseerd op de informatie 
die ouders ons hebben verstrekt op het formulier ‘de aanvullende gegevens’ bij de aanmelding. 
 
Een onvoldoende immuniteit voor difterie, kinkhoest, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging door 
meningokokken C, mazelen, bof, rodehond en hepatitis B kan ernstige gevolgen hebben voor het 
kind. Bovendien lopen andere kinderen en personeelsleden in de opvang het risico om besmet te 
worden (bv. Kinderen jonger dan 10 maanden die nog niet gevaccineerd zijn en zwangere vrouwen). 
Wanneer een kind het vaccinatieprogramma (gedeeltelijk) niet volgt, mag het niet naar onze opvang 
komen, met uitzondering van een medische indicatie. 
 
NIET (VOLLEDIG) INGEËNT, EN DAN? 
Wij vragen bij de intake of een kind al dan niet het rijksvaccinatieprogramma volgt en registreren dit. 
Dit doen we ter bescherming van het kind zelf en de overige kinderen in de groep. De ouders worden 
verzocht om bij de intake op de babygroep het inentingsbewijs te laten zien. Is de baby (om 
medische redenen) nog niet ingeënt, dan zal er tijdens de 10- minuten gesprekken rond het eerste 
jaar gevraagd worden het inentingsbewijs mee te nemen. De leidster noteert de naam, datum en 
gegevens inentingen, zodat er een registratie kan worden gemaakt in het digitale kind dossier. Er 
worden geen kopieën gemaakt, dit ter bescherming van de privacy van de ouders. 
 
Bij een medische indicatie wordt de GGD ook ingelicht en voeren wij overleg met hen over de te 
nemen stappen. Er wordt een gesprek gearrangeerd met ouders waarvan kinderen het 
vaccinatieprogramma niet (of gedeeltelijk) volgen. De jeugdverpleegkundige wordt daarbij 
uitgenodigd om de medische achtergronden toe te lichten en/of het belang van de vaccinaties te 
bespreken. 
 
Na overleg met de teams, de oudercommissie en met instemming van het bestuur werd het 
vaccinatiebeleid per 1 januari 2021 van kracht. De ouders zijn na het bestuursbesluit op 12 november 
2020 op de hoogte gebracht van de wijzigingen in ons beleid. De oudercommissie heeft geadviseerd 
rekening te houden met het uitstromen van kinderen die niet of gedeeltelijk zijn ingeënt. 
 
BIJLAGE: ADVIES COMMISSIE VACCINATIE EN KINDEROPVANG 
Een speciale 'Commissie vaccinatie en kinderopvang' heeft staatssecretaris Blokhuis 
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 
geadviseerd over dit vraagstuk (juli 2019). 
 
De commissie adviseert: "De overheid moet ouders duidelijker informeren dat we met ons allen 
verantwoordelijk zijn voor de (minimale) vaccinatiegraad. De commissie adviseert daarnaast om een 
ondergrens vast te stellen voor de landelijke vaccinatiegraad. Als de vaccinatiegraad verder daalt en 



 

 

deze ondergrens wordt bereikt, moet deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma verplicht worden 
gesteld voor de kinderopvang." Dit advies heeft het kabinet overgenomen. Staatssecretaris Blokhuis 
heeft na het verschijnen van het rapport de maatregel genomen om ouders die weigeren hun kind te 
laten inenten een gesprek met een (kinder)arts aan te bieden. Het RIVM buigt zich over het bepalen 
van een ondergrens. De Commissie vaccinatie en kinderopvang bestond uit zeven experts, 
waaronder BOinK voorzitter Gjalt Jellesma. Meer over het advies, het volledige rapport en de 
reacties van SZW en VWS. 
 
VACCINATIEBELEID KINDEROPVANG 
Sommige kinderopvangorganisaties hanteren een vaccinatiebeleid. Daarin kan zijn opgenomen dat 
kinderen die geen vaccinaties hebben gehad, of die het Rijksvaccinatieprogramma niet volgen, niet 
worden toegelaten. Dat mag omdat er op 18 februari 2020 een nieuwe wet is aangenomen die dit 
mogelijk maakt. 
 
DISCUSSIE VACCINEREN EN KINDEROPVANG 
Het gaat in deze discussie om de zogenaamde BMR-vaccinatie: de inenting tegen bof, mazelen (zeer 
besmettelijk en gevaarlijk is wetenschappelijk bewezen) en rodehond. Voor groepsimmuniteit is een 
minimale vaccinatiegraad van 95% nodig. 
 
Kinderen jonger dan 14 maanden kunnen nog niet worden ingeënt en zijn dus extra vatbaar. In 
Nederland gaan kinderen al op zeer jonge leeftijd naar de kinderopvang (vanaf drie maanden) en 
komen dus al vroeg in aanraking met (veel) andere kinderen die mogelijk niet gevaccineerd zijn. Om 
deze reden is het besmettingsgevaar in de kinderopvang groot. 
 
STANDPUNT BOINK 
Wij zijn het eens met het advies van de Commissie vaccinatie en kinderopvang: informeer ouders 
goed over het belang van vaccineren. Heeft deze maatregel onvoldoende effect en daalt de 
vaccinatiegraad onder de (door het RIVM vast te stellen) kritische ondergrens dan moet de overheid 
vaccineren voor de kinderopvang verplicht stellen. 
 
Als de overheid de verplichting oplegt komen kinderopvangorganisaties niet voor een moeilijk 
dilemma te staan, namelijk kiezen of zij kinderen die niet gevaccineerd zijn willen weigeren of 
toelaten. Wij vinden dat de keuze van wel of niet inenten aan de ouders is, maar pleiten wel voor 
transparantie: maak bekend of er kinderen worden opgevangen die niet zijn ingeënt c.q. niet 
deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Alle ouders kunnen dan kiezen of ze van de 
betreffende opvanglocatie gebruik willen maken. 
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