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Bij de SpeelHaven willen we voor de kinderen een zo veilig mogelijke omgeving
bieden.
Daarom kiezen we ervoor om alleen kinderen die wel gevaccineerd zijn met het
BKR vaccin, toe te laten op het kinderdagverblijf. Hierna volgt een toelichting.
Mazelen is gevaarlijk en besmettelijk
Helaas komt mazelen in Nederland nog steeds voor ook in de kinderopvang. Mazelen is een zeer besmettelijke ziekte die een dodelijke afloop kan hebben. Nederlandse kinderen die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma worden
tegen mazelen ingeënt als zij veertien maanden oud zijn en nogmaals in
hun tiende levensjaar. Zij krijgen dan een BMR-vaccin. Dit vaccin beschermt tegen bof, mazelen en rodehond. Baby’s jonger dan 14 maanden zijn dus niet ingeënt.
Kwetsbare baby’s
Op de Speelhaven hebben we een horizontale groep kinderen. Dat betekent dat
in kinderen van 0 tot 4 jaar bij elkaar in de groep zitten.
Ouders kunnen hun baby al bij de Speelhaven brengen vanaf het moment dat
het 3 maanden oud is. Dit betekent dat baby’s 11 maanden lang onbeschermd
naar de opvang gaan, en dus zeer kwetsbaar zijn voor een besmetting met de
mazelen, want pas vanaf maand 14 worden baby’s ingeënt als ze deelnemen aan
het Rijksvaccinatieprogramma. Een niet ingeënt kind vormt een risico voor deze
kwetsbare groep jonge kinderen.
Vaccinatieplicht voor kinderen ouder dan 14 maanden
Per 1 juli 2020 geldt voor alle kinderen van 14 maanden en ouder, die bij ons op
de opvang komen, dat zij gevaccineerd moeten zijn tegen mazelen. Hiermee
verkleinen wij de kans zoveel mogelijk dat kwetsbare kinderen, die nog niet gevaccineerd mogen worden, door een ander kind worden besmet. Dit draagt bij
aan een zo veilig mogelijke omgeving voor de kinderen.
Vaccinatiebewijs tonen
Wij vragen ouders bij de intake om het vaccinatiebewijs van hun kind(eren) te
laten zien, dit wordt genoteerd in het intake verslag. Er wordt geen kopie gemaakt van het vaccinatiebewijs.
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Overige vaccinaties
Uiteraard is De SpeelHaven er voorstander van dat kinderen het volledige Rijksvaccinatieprogramma doorlopen. Wij vragen ouders of het kind het rijksvaccinatieprogramma volgt. Zo hebben we bij een uitbraak van een andere ziekte in
beeld welke kinderen beschermd zijn en welke niet.
Meer informatie
Voor algemene informatie over vaccineren, kunt u terecht op de website van het
RIVM. U kunt ook contact opnemen met uw consultatiebureau of de GGD in uw
regio.
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