
Het belang van vaccinatie (in de opvang) 
 
Rijksvaccinatieprogramma 
De Nederlandse overheid biedt via het Rijksvaccinatieprogramma vaccinaties aan tegen besmettelijke 
infectieziekten. Er is geen wettelijke verplichting om te vaccineren, deelname aan het 
Rijksvaccinatieprogramma is vrijwillig. Met een vaccinatie bouwt je lichaam afweer op tegen 
ziekmakende virussen en bacteriën. Je bent dan beschermd tegen het krijgen van de ernstige ziekte 
en complicaties.  
 
Groepsbescherming 
Het gaat niet alleen om jezelf of je eigen kind, maar ook om de mensen om je heen. Een infectieziekte 
kan voor jou misschien beperkte gevolgen hebben, maar levensbedreigend zijn voor anderen. Denk 
hierbij aan jonge kinderen die nog niet volledig zijn ingeënt of aan kinderen die wegens 
gezondheidsproblemen niet ingeënt kunnen worden. 
 
Als voldoende mensen gevaccineerd zijn, wordt ook een kleine groep mensen die niet gevaccineerd 
zijn of kunnen worden, beschermd. Dat wordt groepsbescherming genoemd. In een 
kinderopvangsituatie – met intensieve contacten tussen de kinderen – werkt het principe van 
groepsbescherming niet of nauwelijks. Als er te weinig kinderen zijn gevaccineerd, kunnen bacteriën 
en virussen zich verspreiden en kunnen er korte tijd veel kinderen ziek worden. 
 
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. Kinderen jonger dan 14 maanden 
kunnen vaak nog niet worden ingeënt en zijn dus extra vatbaar.  
 
Voorbeeld 
Als een niet gevaccineerd kind op de kinderopvang direct contact heeft met bijvoorbeeld een 
mazelenpatiënt (of in dezelfde ruimte verblijft) ontbreekt de ‘buffer’ van beschermde personen tussen 
de patiënt en het ongevaccineerde kind. Hierdoor is de kans groot dat de niet-gevaccineerde kinderen 
in de groep van het besmettelijke kind ook mazelen oplopen. De vaccinatiegraad van een 
kinderopvanglocatie of van een groep heeft voor de verspreiding dus geen betekenis, omdat 
gevaccineerde kinderen hier geen ‘buffer’ vormen tussen de patiënt en de andere (ongevaccineerde) 
kinderen. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over het Rijksvaccinatieprogramma, over de voordelen en over twijfels over wel of niet 
vaccineren, is te vinden op de website van het RIVM. 
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties  
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/twijfels 
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-programma/brochures 
 
Bronvermelding: Prikken voor elkaar; onderzoek door Commissie kinderopvang en vaccinatie. 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/01/prikken-voor-elkaar-onderzoek-door-
commissie-kinderopvang-en-vaccinatie 
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