
   
 

 
 
Datum   26 maart 2020 
Onderwerp    De kindervaccinaties gaan door tijdens coronacrisis  
   
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Ondanks de coronacrisis is het belangrijk dat je kind de vaccinaties haalt uit het 
Rijksvaccinatieprogramma. Wanneer je hiervoor een brief krijgt of hebt gehad, kun je net als 
anders, terecht bij de jeugdgezondheidszorg. Alleen kinderen en/of ouders die ziek zijn, vragen we 
thuis te blijven. 
 
Waarom vaccineren? 
Vaccineren is ontzettend belangrijk voor de gezondheid van je kind. De vaccinaties helpen je kind 
beschermen tegen infectieziekten waar zij ernstig ziek van kunnen worden, of zelfs aan kunnen 
overlijden. Vooral kinderen onder de 2 jaar die nog niet alle vaccinaties hebben gehad zijn 
kwetsbaar. Het uitstellen van vaccinaties is gevaarlijk; hierdoor kunnen ernstige infectieziekten 
zoals kinkhoest, mazelen en pneumokokkenziekte terugkeren in Nederland. Vroeger waren dit hele 
besmettelijke ziekten, waarvoor nu gelukkig een goed vaccin is. 
 
Veilig bezoek aan jeugdgezondheidszorg 
De artsen en verpleegkundigen doen er alles aan om je kind veilig te vaccineren. Waar mogelijk 
wordt 1,5 meter afstand bewaard en zieke medewerkers zijn thuis. Misschien vraag je je af of je 
kind na vaccinatie extra vatbaar is voor het coronavirus. Dat is niet het geval. De weerstand van je 
kind is na vaccinatie niet verminderd. Wel kan je kind na vaccinatie last krijgen van milde 
bijwerkingen, zoals lichte koorts of een rode plek waar de vaccinatie is gegeven. Dat is normaal en 
gaat vanzelf over. 
 
Kortdurend uitstel bij verkoudheidsklachten 
Ouders en kinderen met verkoudheidsklachten mogen niet naar het consultatiebureau komen. 
Verkoudheidsklachten zijn: neusverkoudheid (niezen of loopneus), keelpijn of hoesten. In dat 
geval wordt de vaccinatie met 1-2 weken uitgesteld en kun je een nieuwe afspraak maken. Maak 
ook een nieuwe afspraak als er iemand uit je gezin koorts heeft. 

Heb je nog vragen? 
Als je vragen hebt, kun je kijken op de website van de jeugdgezondheidszorg in jouw buurt. Meer 
algemene informatie of veelgestelde vragen vind je op rijksvaccinatieprogramma.nl. Voor vragen 
over het coronavirus kun je terecht op rivm.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
  
J.A. van Vliet, arts 
Manager Rijksvaccinatieprogramma 

> Retouradres  

 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van: 
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