Beleid BMR vaccinatie
Veiligheid staat bij ons op de eerste plaats. Omdat binnen de kinderopvang kinderen intensief met
elkaar spelen, kan een ziekte zich snel verspreiden. Hier willen wij de jonge kinderen zoveel
mogelijk tegen beschermen. Daarom hebben we in overleg met de algemene oudercommissie en
raad van toezicht besloten om alleen kinderen toe te laten tot ons kinderdagverblijf die
gevaccineerd zijn (of, indien het kind te jong is, dit wel de planning is) tegen bof, mazelen en
rodehond.
Waarom alleen de BMR-vaccinatie?
Met name mazelen zijn heel gevaarlijk voor jonge kinderen. In het ergste geval kunnen zij hier zelfs
hersenontsteking van krijgen, waardoor ze invalide kunnen raken of zelfs overlijden.
Vanaf 14 maanden?
De BMR-vaccinatie wordt pas vanaf de leeftijd van 14 maanden gegeven. Tot deze leeftijd zijn
kinderen dus niet beschermd tegen deze ziektes en lopen ze het risico om besmet te raken.
Hoe wordt gecontroleerd of een kind de BMR-vaccinatie heeft gehad?
In het inschrijfformulier vragen we ouders of hun kind gevaccineerd is, of (als het kind nog geen 14
maanden is) zij van plan zijn om het kind te laten vaccineren.
Zodra een kind bij ons op de opvang de leeftijd van 14 maanden bereikt, worden ouders om een
vaccinatiebewijs gevraagd.
Hoe zit dit op de peuteropvang of bso’s?
Op locaties waar geen kinderen die jonger zijn dan 14 maanden komen, mogen wel kinderen komen
die geen BMR-vaccinatie hebben gehad. Dit is het geval bij onze bso’s (buitenspeelse opvang) of
peutergroep/peuterdagopvang.
Mijn kind mag om medische redenen niet gevaccineerd worden, kan hij/zij dan wel bij jullie
terecht?
Ons doel is om de groepsimmuniteit op de opvanglocaties zo hoog mogelijk te houden. Mag jouw
kind vanwege medische redenen niet gevaccineerd worden, neem dan contact met ons op via
planning@yellowbellies.nl.
Ik wil graag meer weten over vaccineren. Waar vind ik meer informatie?
Op https://rijksvaccinatieprogramma.nl/ vind je meer informatie over het rijksvaccinatieprogramma.
Met vragen kun je ook terecht bij het consultatiebureau.
Zo veilig mogelijk
Wij vinden veiligheid belangrijk en willen met deze maatregelen zo goed mogelijk aan bijdragen aan
een veilige omgeving. We kunnen echter niet garanderen dat een kind niet ziek wordt. Kinderen
kunnen infecties tenslotte ook op andere plaatsen oplopen, zoals in de speeltuin of de supermarkt.
Met dit beleid willen wij jonge kinderen zo veel mogelijk beschermen tegen infectieziekten.

YellowBellies, buitenspeelse kinderopvang. Altĳd naar je zin!

