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Informatie over vaccineren 
 

 

Vaccineren: een vanzelfsprekende keuze 

In Nederland vinden we het belangrijk dat kinderen een gezonde start in het leven krijgen. 

Vaccinaties tegen besmettelijke infectieziekten horen daarbij. Daarom hoeven ouders niet te 

betalen voor de vaccinaties. Omdat vaccineren voor de meeste ouders vanzelfsprekend is, is 

er geen verplichting om te vaccineren in Nederland. Het is vrijwillig. Het programma wordt 

georganiseerd door de Rijksoverheid, daarom heet het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). 

Nederland is daarin niet uniek, alle landen in de wereld kennen een vergelijkbaar 

vaccinatieprogramma. 

 

Onzichtbare infectieziekten 

Vergeleken met de situatie van 100 jaar geleden komen veel infectieziekten in Nederland 

nog nauwelijks voor. Dat is niet alleen het effect van de vaccinaties. We eten gezonder en 

beschikken over een betere gezondheidszorg en hygiëne. Dat heeft er bij elkaar voor 

gezorgd dat het aantal kinderen dat in Nederland ernstig ziek wordt door een infectie klein is. 

Om de 5-10 jaar is er een uitbraak van een ziekte waartegen gevaccineerd wordt, meestal 

onder groepen die niet zijn ingeënt. Voor de meeste mensen horen vaccinaties erbij, als 

onderdeel van ons gezondheidssysteem. We staan er niet meer bij stil. We beseffen dan ook 

nauwelijks dat het Rijksvaccinatieprogramma tienduizenden ziektegevallen en een aantal 

sterfgevallen als gevolg van infectieziekten, heeft voorkomen. 

 

Waarom is vaccineren belangrijk? 

Infectieziekten ontstaan door bacteriën en virussen. Sommige bacteriën hebben we nodig, 

ze helpen ons bijvoorbeeld met het verteren van ons voedsel. Andere zijn onschuldig, zoals 

veel virussen. Een klein deel is echt gevaarlijk, omdat ze je ziek maken en zich eenvoudig 

kunnen verspreiden. We beschikken gelukkig over een afweersysteem dat ons helpt deze 

bacteriën of virussen te vernietigen als we besmet raken. Vaak merk je hier niets van of je 

wordt een beetje ziek met koorts, griep of huiduitslag. Als het virus of de bacterie niet goed 

tegengehouden kan worden door de eigen afweer, kan het zich vermenigvuldigen en 

schade veroorzaken in het lichaam waardoor je ernstiger ziek wordt. Deze ernstige ziekten, 

zoals hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging, kunnen tot blijvende beperkingen leiden. 

Soms gaan er kinderen dood. Je afweer “onthoudt” met welke virussen en bacteriën je 

besmet bent geweest, zodat het een volgende keer sneller en beter kan reageren. Voor 

jonge kinderen en baby’s zijn alle bacteriën en virussen nog nieuw, het afweersysteem heeft 

dus nog veel te leren. 

 

Jezelf en een ander beschermen 

De meeste kinderen in ons land zijn gevaccineerd. Deze kinderen zijn dus goed beschermd. 

Daardoor krijgen de besmettelijke virussen en bacteriën weinig kans zich te verspreiden. Dat 

is ook heel belangrijk voor kinderen die (nog) niet gevaccineerd zijn. Bijvoorbeeld omdat zij 

nog te jong zijn of door een ziekte niet gevaccineerd kunnen worden. Deze groepsimmuniteit 

is heel belangrijk, want door zelf gevaccineerd te zijn, help je kinderen en volwassenen die 

niet beschermd zijn tegen infectieziekten. Sommige virussen en bacteriën komen in 

Nederland niet of nog maar zelden voor, maar de ziekten komen terug als te weinig mensen 

gevaccineerd zijn. 
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Hoe werkt het Rijksvaccinatieprogramma? 

In Nederland is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor het 

Rijksvaccinatieprogramma. De minister bepaalt welke vaccinaties kinderen krijgen 

aangeboden. De minister neemt die beslissing op basis van een advies van de 

Gezondheidsraad. 

Een vaccin wordt gezien als een geneesmiddel. Een geneesmiddel moet voordat het op de 

markt komt geregistreerd worden bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen of de 

European Medicines Agency om de effectiviteit en veiligheid aan te tonen. Nadat het 

vaccin is onderzocht bekijkt de Gezondheidsraad wat het vaccin voor de volksgezondheid 

oplevert. De Gezondheidsraad geeft advies nadat het vaccin uitgebreid is onderzocht. 

Het ministerie heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, de 

verantwoordelijkheid gegeven voor de organisatie van het programma. Het RIVM 

onderzoekt samen met universiteiten de veiligheid van vaccins. De vaccins worden gemaakt 

door farmaceutische bedrijven. Namens de Rijksoverheid koopt het RIVM de vaccins in voor 

het Rijksvaccinatieprogramma via een openbare Europese aanbesteding. Dat betekent dat 

het RIVM beschrijft aan welke voorwaarden het vaccin moet voldoen. De farmaceutische 

industrie bepaalt niet tegen welke ziekten we vaccineren en heeft geen invloed op de keuze 

van de minister. 

In het Rijksvaccinatieprogramma werken veel partijen samen om alle kinderen in Nederland 

de juiste vaccinaties aan te kunnen bieden. In de eerste plaats zijn dat de ouders van 

kinderen en de jeugdgezondheidszorg. Andere belangrijke partijen die een grote rol spelen 

in het Rijksvaccinatieprogramma zijn het RIVM, de Gezondheidsraad, het Ministerie van VWS, 

Bijwerkingencentrum Lareb, gemeenten en professionals zoals jeugdartsen, 

jeugdverpleegkundigen en kinderartsen. 

 

Wie geeft de vaccinaties? 

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige op consultatiebureaus, de Centra voor Jeugd en 

Gezin en de GGD'en in je gemeente geven de vaccinaties. Als je een uitnodiging krijgt voor 

de vaccinatie van je kind, staat op de uitnodiging de naam en het adres van de organisatie 

waar je moet zijn. Het RIVM registreert alle vaccinaties onder andere om in de gaten te 

houden hoeveel kinderen gevaccineerd zijn, ook wel vaccinatiegraad genoemd. Dat is 

belangrijk om te weten hoe goed we in Nederland beschermd zijn tegen infectieziekten. 

Vaccinaties moeten besmettelijke ziekten zoals mazelen, bof of rodehond verminderen of 

zelfs uitroeien. Alle kinderen krijgen daarom inentingen tegen een aantal ziekten. Deze 

vaccinaties maken deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).  

 

Vaccinatiegraad 

Wanneer de vaccinatiegraad (het percentage gevaccineerde) voldoende hoog is in de 

omgeving, dat wil zeggen >95% voor de meeste infectieziekten, is er sprake van 

groepsbescherming. Hierdoor neemt de kans op een grote uitbraak aanzienlijk af en hebben 

niet gevaccineerde kinderen en nog niet gevaccineerde kinderen (bij bijv. mazelen kinderen 

jonger dan 14 maanden) minder risico besmet te raken met de infectieziekten die binnen het 

RVP vallen. Het risico kan zeker niet uitgesloten worden. Om ouders een idee te geven, de 

vaccinatiegraad voor BMR voor twee-jarigen was in 2018 in de Gemeente Renkum 93,1%.  

 

De vaccinatiediscussie 

De vaccinatiegraad wordt sinds de invoering van het RVP gemonitord. Vanaf de start is de 

vaccinatiegraad in de zogenoemde “bible belt” aanzienlijk lager dan het landelijk 

gemiddelde. Ongeveer vijf jaar geleden laaide in Nederland de discussie op over de 

afnemende vaccinatiegraad en zien we dat het aantal gevaccineerde kinderen in met 
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name de grote steden afneemt. Een groeiende groep RVP-kritische ouders weigeren hun 

kinderen te laten vaccineren, waarbij met name de risico’s op bijwerkingen bij inenten als 

belangrijkste reden worden opgevoerd. Het RIVM bestrijdt het gegeven dat kinderen meer 

gezondheidsrisico’s lopen bij vaccinatie, hier is geen wetenschappelijk bewijs voor. Nog 

steeds is het overgrote deel van de ouders in Nederland en bijna 100% van de 

wetenschappers overtuigd van het grote belang van het RVP.  

 

Ander beleid door mazelen-uitbraak 

Door de mazelen-uitbraak op een kinderdagverblijf in Den Haag is de discussie opnieuw 

opgelaaid en groeit de vraag naar duidelijk beleid, liefst vanuit de overheid. 

Krantenartikelen waarin gepleit wordt om in de kinderopvang niet-ingeënte kinderen te 

weigeren zijn zonder uitzondering gebaseerd op overheidsmaatregelen die in een aantal 

andere landen al zijn genomen. Dat geldt ook voor maatregelen zoals verplichte inenting en 

het korten op kinderbijslag bij niet-inenten. Koningskinderen vindt, zoals ook de meeste 

kinderopvangorganisaties en BOINK, dat de overheid aan zet is. Kinderen lopen besmettelijke 

ziekten op in hun leefomgeving, niet alleen op een kinderopvang. De veiligheid van kinderen 

wat betreft besmettelijke ziekten garanderen op enkel het kinderdagverblijf is het creëren 

van schijnveiligheid. Kinderen lopen dan op school, verjaardagsfeestjes, het 

consultatiebureau, in de supermarkt, in de speeltuin, de bibliotheek, het ziekenhuis, op 

vakantie, etc. nog steeds risico’s. 

Kinderen gaan in Nederland, met name als gevolg van een kort Ouderschapsverlof op jonge 

leeftijd (nl. 3 maanden oud) naar de opvang, terwijl de BMR-vaccinatie pas bij 14 maanden 

kan plaatsvinden. Een besmettelijke ziekte als mazelen bij een niet-ingeënt persoon kan 

hierdoor jonge, nog niet-ingeënte kinderen onnodig in levensgevaar brengen.  

Ook kinderen die wel meedoen aan het RVP kunnen (doordat ze jonger zijn dan 14 

maanden) nog niet ingeënt zijn voor mazelen en het virus binnenbrengen bij een 

kinderdagopvang. 

Verder moet ook nagedacht worden over het volgende. Sinds 1976 is mazelen toegevoegd 

aan het RVP, dit betekend dat mensen voor die tijd niet werden gevaccineerd werden voor 

mazelen. Deze mensen lopen een risico dit virus op te lopen en zelf te verspreiden. Mensen 

die vóór 1965 zijn geboren zijn vrijwel allemaal beschermd omdat zij ooit mazelen hebben 

gehad. Voor mensen geboren tussen ’65 en ’75 bestaat er dus een verhoogd risico om 

mazelen te krijgen en anderen te besmetten. Dit is tevens een groep volwassenen die 

regelmatig op reis gaat naar risicovolle gebieden. 

 

Huidige stand van zaken op Koningskinderen 

Van 3 van de 45 pedagogisch medewerkers van onze organisatie werd afgelopen weken 

duidelijk dat ze niet ingeënt zijn tegen mazelen. Ook is het onduidelijk of ze als kind mazelen 

hebben gehad. Dit is, zover mogelijk, onderzocht. Om het belang van vaccineren te 

onderstrepen, is besloten de kosten voor de vaccinatie te vergoeden voor deze 

medewerkers. 

Verder is gekeken naar de vaccinatiegraad. Bij Koningskinderen zijn geen kinderen bekend 

die niet meedoen aan het RVP. Ouders geven dit aan op het Kindgegevensformulier, 

hiermee monitoren wij, maar we controleren dit gegeven niet. 

Koningskinderen-breed bieden wij op 6 kinderdagopvanggroepen opvang aan kinderen 

onder 14 maanden. 

 

Koningskinderen zal de ontwikkelingen omtrent de uitbraak van mazelen en de 

vaccinatiediscussie op de voet blijven volgen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij 

ouders hierover informeren. 


