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Vaccinatiebeleid Kombino Kinderopvang 
 
Achtergrondinformatie 
Regelmatig krijgen wij vragen over het vaccinatiebeleid van Kombino. Neemt Kombino 
kinderen aan die niet gevaccineerd zijn? Wat betekent dit voor baby’s jonger dan 14 
maanden, die wel het Rijksvaccinatieprogramma volgen maar nog niet volledig zijn ingeënt 
voor sommige infectieziektes? En kunnen niet gevaccineerde kinderen een risico vormen 
voor onze zorgkinderen? 
 
Willen we in Nederland kinderen beschermen tegen infectieziektes dan is volgens de  
Wereldgezondheidsorganisatie is een landelijke vaccinatiegraad van tenminste 95% 
noodzakelijk. Dit percentage daalt de laatste jaren echter. Ondanks dat het lichte daling is, 
zet deze zich wel door en dit kan de kans op uitbraken van besmettelijke ziektes vergroten. 
 
Binnen de politiek wordt de discussie gevoerd over de mogelijkheid tot het weigeren van niet 
gevaccineerde kinderen door de kinderopvang. Brancheorganisatie Kinderopvang is van 
mening dat dit aspect van de gezondheid van onze kinderen niet alleen de 
verantwoordelijkheid is van de kinderopvang maar dat de volksgezondheid primair een 
overheidstaak is en die moet ook vooral daar blijven. 
Kombino staat achter het standpunt van onze brancheorganisatie en schaart zich achter  
het onderzoek van het Nivel en Amsterdam UMC, waar de BK, BOinK en de AJN 
(Jeugdartsen Nederland) aan deelgenomen hebben. Dit onderzoek richt zich op mogelijke 
aanvullende maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen.  
De conclusie van de onderzoekers is dat maatregelen voor het verbeteren van communicatie 
en kennisbevordering de meeste kans van slagen hebben.  
Op basis hiervan heeft Kombino haar het vaccinatiebeleid bepaald. 
 
Beleid 
Kombino biedt kinderen een omgeving, die zo veilig en gezond mogelijk is. Hoe we dat doen, 
hebben we beschreven in ons Veiligheid- en gezondheidsbeleid. Het vaccinatiebeleid is hier 
een onderdeel van. 
Alle kinderen, zowel wel- als niet-gevaccineerde kinderen, kunnen bij Kombino terecht voor 
opvang en/of zorg. Hierbij is het wel van belang dat ouder(s)/verzorger(s) Kombino hierover 
informeren. 
Op deze manier kunnen we snel en adequaat reageren in geval van een mogelijk uitbraak 
van een besmettelijke infectieziekte. Dit geldt zowel naar (nog) niet gevaccineerde kinderen 
en zorgkinderen als naar medewerkers en ouder(s)/verzorger(s). Denk hierbij ook aan 
zwangere vrouwen. 
Met dit beleid hanteren we de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). 
 
Communicatie 
Kombino zal ouder(s)/verzorger(s) actief aanmoedigen om het Rijksvaccinatieprogramma te 
volgen. Alle medewerkers zijn geïnformeerd over het vaccinatieprogramma en kennen het 
beleid van Kombino. 
 
Registratie 
Ouder(s)/verzorger(s) worden gevraagd om via het ouderportaal Konnect aan te geven of 
hun kind meedoet aan het Rijksvaccinatieprogramma. Na elke inenting kunnen deze 
gegevens bijgewerkt worden. In verband met de wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming zijn ouder(s)/verzorger(s) niet verplicht deze gegevens aan te 
leveren. Wij zullen hen wel aanmoedigen dit te doen, zodat Kombino in geval van een 
uitbraak snel over de juiste gegevens omtrent de vaccinaties beschikt. 
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Communicatie in geval van een infectieziekte 
Wanneer er sprake is van een infectieziekte uit het Rijksvaccinatieprogramma zal Kombino 
nagaan welke kinderen er wel en welke er niet gevaccineerd zijn. In overleg met de GGD zal 
bepaald worden welke maatregelen getroffen moeten worden. Op basis hiervan zullen 
ouder(s)/verzorger(s) zo snel mogelijk worden geïnformeerd. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over het Rijksvaccinatieprogramma verwijzen wij naar de websites van 
het RIVM en de GGD: 
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties 
https://ggdghor.nl/thema/rijksvaccinatieprogramma/ 
Ook kan men contact opnemen met Kombino op 079-3200151. 
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