Vaccinatiebeleid SPA &SPO
Inleiding
Sommige ouders maken zich zorgen over mogelijke besmetting van hun kind en vragen ons
of we niet ingeënte kinderen toelaten. Bij ons zijn alle kinderen welkom. Wetgeving is anno
2019 zo onduidelijk dat wij als peuterspeelzaalorganisatie de maatschappelijke discussie niet
intern willen voeren.
We houden de politiek goed in de gaten. In oktober 2019 heeft het kabinet besloten dat
verplichte vaccinatie van kinderen in de kinderopvang voorlopig niet nodig is. Het RIVM
heeft aangegeven dat een einde is gekomen aan de daling van het aantal ingeënte kinderen.
De komende tijd moet worden onderzocht of het juridisch mogelijk is om niet ingeënte
kinderen te weigeren bij de kinderopvang. De kritische vaccinatiegraad is niet van toepassing
op kleine populaties zoals peuterspeelzalen. De vaccinatiegraad is gebaseerd op een grote
groep, en ook nog een gemengde populatie kinderen.
Bovenstaande ontwikkelingen vragen voor nu voor SPA en SPO geen aanpassing van het
beleid om voorlopig alle kinderen toe te laten tot de speelzalen en BSO’s. Zorg om
besmetting speelt zich niet alleen af binnen de kinderopvang, maar breed in de samenleving.
De discussie moet dan ook breed gevoerd worden.

Wat doen wij als SPA en SPO?
We blijven voorlopig neutraal in de discussie over wel of niet vaccineren. Het is de keuze die
ouders zelf mogen maken. We informeren ouders vooraf aan de plaatsing dat dit ons beleid
is. Er kunnen kinderen op een locatie zitten die dus niet ingeënt zijn. Ouders kunnen er dan
zelf voor kiezen om hun kind wel of niet te plaatsen.
Indien ouders verder vragen hebben over het vaccinatiebeleid verwijzen wij ouders naar het
consultatiebureau, de huisarts of de GGD.
Verspreiding van een infectieziekte kunnen wij als afzonderlijke organisatie niet uitsluiten.
De Branche Maatschappelijke Kinderopvang pleit ervoor dat de politiek zich niet alleen moet
focussen op de kinderopvang. Het is niet te onderschatten dat, wanneer de vaccinatiegraad
minder dan 95% is, kinderen in het algemeen een risico lopen, dus ook tijdens andere,
dagelijkse activiteiten buiten de kinderopvang.
Het is in Nederland geen verplichting om een kind te vaccineren en tot een paar jaar geleden
was de vaccinatiegraad landelijk boven de 95%. Er was sprake van groepsimmuniteit. Er is
geen aanleiding om aan ouders de vraag te stellen of hun kind wel of niet gevaccineerd is.
We blijven de landelijke ontwikkelingen kritisch volgen en als het nodig is zullen we ons
beleid aanpassen en de registratie van vaccinaties vastleggen. We lopen daarbij wel tegen de
beperking aan dat ouders niet verplicht zijn om (naar waarheid) een antwoord te geven op
een vraag die wij hierover stellen.

SPA en SPO weigert dus geen niet ingeënte kinderen
De regelgeving hierover is niet duidelijk in wat wel of niet mag. De wetgeving is ook niet
duidelijk om te bepalen wanneer er sprake is van discriminatie of overtreding van de
privacywet. Hoewel de kinderopvang zelf mag bepalen wie zij wel of niet aanneemt als
nieuwe klant, heeft de consument recht op gelijke behandeling en bescherming van
persoonsgegevens. Er is op dit moment geen eenduidige registratie op basis waarvan wij
werkelijke vaccinatie kunnen controleren. Dat alles maakt dat wij op dit moment geen
registratie bijhouden.

Meer informatie bij het RIVM
Het RIVM heeft een speciale webpagina ontwikkeld waarop terug te vinden is hoe
betrouwbare informatie over vaccinaties te herkennen is. Op deze pagina worden ook de
meest voorkomende redenen om wel of niet te vaccineren besproken. Wilt u hier meer over
weten dan kunt u kijken op:
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/twijfels.
U kunt bij vragen ook contact opnemen met het consultatiebureau, de GGD, de huisarts of
een kinderarts. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen of meer weten over
kinderziektes? Kijk dan op:
https://www.rivm.nl/vaccinaties
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