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VACCINATIE- EN TESTBELEID 

 

Algemeen 

Korelon is een christelijke organisatie. Bij ouders, gastouders en medewerkers kan de vraag tot 

vaccineren gevoelig liggen. Om die reden hebben we een eigen vaccinatie- en testbeleid opgesteld. 

Hierin leggen we onze werkwijze vast, de verwachting die ouders en gastouders van ons mogen 

hebben, evenals onze verwachting ten aanzien van ouders en gastouders. 

 

Vaccinatiebeleid 

• Ouders en/of gastouders zijn bij onze organisatie NIET verplicht zichzelf en/of hun kinderen te 

laten vaccineren. We laten ouders en gastouders vrij in hun keuze of zij vaccineren of niet; 

• We verwachten van onze ouders en gastouder(s) dat zij samen bespreken, tijdens het 

koppelingsgesprek of het eerst komende evaluatiegesprek, hoe zij staan tegenover vaccineren.  

• Van ouders wordt verwacht dat zij aan de bemiddelingsmedewerker aangeven of een kind 

wel/niet gevaccineerd wordt. We hebben deze informatie nodig om het traject verder in te 

gaan, omdat dit oa een criterium is voor het aanbod van gastouders;  

• Voor gastouders is het daarbij belangrijk te inventariseren welke ouders hun kinderen wel laten 

inenten en welke ouders niet; 

• In de portal staat onder ‘downloads’ de GGD-uitgave ‘Ziekten en Hygiëne’. Naast tips m.b.t. de 

hygiëne, is hierin ook een overzicht opgenomen van kinderziekten, het besmettingsgevaar en 

wat te doen bij een uitbraak in een opvangsituatie. Wij volgen deze richtlijnen van de GGD wat 

betreft de vraag of een kind wel of niet mag komen naar de opvang;  

• Bij twijfel adviseren we de gastouder contact op te nemen met de plaatselijke GGD. De keus om 

niet te vaccineren, kan ook consequenties hebben voor andere ouders en kinderen die in de 

opvang contact met elkaar hebben. Voornamelijk kinderen jonger dan een jaar of nog 

ongeboren kinderen, lopen in een aantal gevallen risico; 

• De keus om niet te vaccineren, impliceert de keus een kind de ziekte te laten doormaken. Het is 

in dat geval meestal ook belangrijk dát een kind een kinderziekte doorstaat, om weerstand 

hiertegen op te bouwen; 

• Gezonde kinderen boven het jaar, kunnen de meeste kinderziekten gewoon doorstaan. Wel is 

het altijd belangrijk te kijken in de GGD-uitgave Ziekten en Hygiëne hoe besmetting kan worden 

voorkomen, of een gastouder een besmetting moet melden bij de GGD en/of een kind de 

opvang kan blijven bezoeken; 

• Bij het constateren van een kinderziekte, dienen de ouders eerst te onderzoeken welke 

kinderziekte het betreft (bezoek huisarts) en daarna de gastouder te informeren; 

• De gastouder stelt zelf richtlijnen op hoe zij binnen de opvang omgaat met vaccinaties en/of, en 

zo ja, wanneer een kind met een besmettelijke ziekte welkom is bij de gastouder (in de GGD-

uitgave Ziekten en Hygiëne worden hiervoor ook adviezen gegeven) en communiceert deze met 

de ouders. Alle ouders dienen zich hieraan te houden; 

• Gastouders dienen de bemiddelingsmedewerker te informeren wanneer een besmettelijke 

kinderziekte wordt geconstateerd; 
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• Vaccineren kan consequenties hebben voor de gezondheid van een kind (bijwerkingen). Deze 

blijven echter binnen het desbetreffende gezin. Niet-vaccineren kan, vanwege 

besmettingsgevaar, ook consequenties hebben voor kinderen van andere ouders, vooral als deze 

kinderen jonger zijn dan een jaar of nog ongeboren kinderen tijdens een zwangerschap. In het 

specifieke geval van kinkhoest, bestaat er bijvoorbeeld risico voor het doorgeven van de 

besmetting door een zwangere moeder aan haar ongeboren baby bij een zwangerschap van 34 

weken en meer. We gaan er in dit geval van uit, dat ouders én gastouders de 

verantwoordelijkheid nemen deze consequenties voor andere kinderen/ouders tot een 

minimum te beperken; 

• Bij ziekte van een kind of (een kind van) een gastouder, gelden de gewone richtlijnen voor het 

schrijven van de uren zoals vermeld in de BASISafspraken; 

Corona 

Een specifieke situatie betreft het COVID-19 virus ofwel Corona. Ook hierin geldt dat we ouders, 

gastouders en medewerkers NIET verplichten zichzelf en/of hun kinderen te laten vaccineren, dit is 

jullie persoonlijke keuze. Gezien het hoge besmettingsgevaar én de levensbedreigende vorm waarin 

dit virus zich kan manifesteren, volgt Korelon de volgende richtlijnen en verwachten we dit ook van 

onze ouders en gastouders:  

- We volgen de meest recente versie van het RIVM COVID-19 Protocol Kinderopvang evenals de 

meest recente versie van de Beslisboom  

(zie meest recente linken op www.veranderingenkinderopvang.nl);  

- In de praktijk maken we gebruik van én verwijzen we (gast)ouders wat betreft Corona, 

besmetting, preventie, testen, kinderen naar school/kinderopvang of thuisblijven enz. naar de 

toolkit COVID-19 van de GGD ZHZ; 

- Korelon gaat voor de bemiddelingsmedewerkers uit van de volgende uitgangspunten: 

o Op de bezoekdag worden meerdere gast(ouders) bezocht (4 á 6 gesprekken per dag). 

Bemiddelingsmedewerkers testen op de bezoekdag vóór vertrek (met een zelftest; in 

verband met de incubatietijd worden zoveel mogelijk bezoeken op één dag gepland; 

o We gaan ervan uit dat de gastouders de RIVM-richtlijnen volgen en tweemaal per week 

een zelftest afnemen (alle gastouders hebben gratis zelftesten ontvangen afgegeven 

door de Min. Van SZW); 

o Wij vragen de te bezoeken gastouder(s) DRINGEND een zelftest op de bezoekdag te 

doen; deze moet negatief zijn om een bezoek op locatie door te laten gaan. 

o alle partijen hebben géén Corona-gerelateerde klachten.  

- Evaluatiegesprek met de ouders mag telefonisch: zijn zij bij het evaluatiegesprek op locatie 

aanwezig, dan gelden ook voor hen de bovengenoemde richtlijnen. 

 

Zie onderaan de mail met ‘richtlijnen’ die aan iedere (gast)ouder wordt gestuurd voorafgaand aan 
een bezoek. 

 

Wat gebeurt er als een MEDEWERKER klachten heeft en NIET WIL TESTEN 

- Wanneer een medewerker van Korelon, dan wel een huisgenoot van een van de medewerkers 

klachten heeft en niet wil testen, gelden de volgende richtlijnen 

o Bij een zieke huisgenoot ga je direct in quarantaine en moet je wachten tot 5 dagen 

nadat de huisgenoot 24-uur klachtenvrij is voordat je weer buitenshuis kunt werken. 

Wanneer je huisgenoot 5 dagen klachtenvrij is, zou je opnieuw moeten testen. Maak 

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2021/1/8/protocol-kinderopvang
http://www.veranderingenkinderopvang.nl/zoeken?trefwoord=beslisboom&search-submit=
http://www.veranderingenkinderopvang.nl/
https://d.docs.live.net/e7c001ba5340aebc/Bureaublad/Korelon%202022/veiligheidsregio-zuid-holland-zuid.foleon.com/ghor/onderwijs-toolkit/home/
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je de keus níet te testen, dan geldt dat je nóg 5 dagen in quarantaine moet blijven. 

Ben je dan nóg klachtenvrij, dan kun je uit quarantaine.  

o Heb je zélf klachten en je wilt niet testen, dan ga je eveneens in quarantaine. Je mag 

weer (buitenshuis) aan het werk als je 24 uur klachtenvrij bent, met een minimum 

van 7 dagen quarantaine.  

o Ben je in nauw contact geweest met een COVID-19 patiënt, moet je vijf dagen in 

quarantaine. Wanneer je niet wilt testen, moet je nóg vijf dagen in quarantaine. 

Deze extra dagen zijn voor je eigen rekening wanneer je hierdoor niet kunt werken, 

tenzij je, ter beoordeling van je werkgever, thuis kunt werken. 

o Bij klachten is een GGD-test bepalend. . Dit geldt ook voor  het recht op bv. therapie 

bij restverschijnselen na het doormaken van Corona.  

 

Wat gebeurt er als een GASTOUDER klachten heeft en NIET WIL TESTEN 

- Wanneer een gastouder dan wel een huisgenoot klachten heeft en niet wil testen, gelden de 

volgende richtlijnen 

o Bij een zieke huisgenoot, ongeacht de leeftijd, moet de opvang dicht TOT 5 dagen 

nadat de huisgenoot 24-uur klachtenvrij is met een minimum van 7 dagen. Vanaf het 

moment dat de huisgenoot 5 dagen klachtenvrij is, geldt dat je nóg 5 dagen in 

quarantaine moet blijven. Is het gezin dan nóg klachtenvrij, dan kan de opvang weer 

open;  

o Heb je als nanny klachten, ga je eveneens in quarantaine. Je mag weer opvang 

bieden als je 24 uur klachtenvrij bent (met een minimum van 7 dagen).  

o Heeft een huisgenoot van een nanny klachten, dan moet je als nanny ook 5 dagen in 

quarantaine (de eerste 2 dagen zijn voor je eigen rekening, de volgende drie dagen 

krijg je 70% van je uren uitbetaald). Wanneer je ervoor kiest niet te testen op dag 5, 

moet je nog 5 dagen extra in quarantaine (deze uren mag je eveneens niet 

schrijven); 

o Ben je in nauw contact geweest met een COVID-19 patiënt, moet je vijf dagen in 

quarantaine. Op dag 5 zou je moeten testen, maar wanneer je ervoor kiest níet te 

testen, wordt de quarantaineperiode met 5 dagen verlengd. Voor deze extra dagen 

kun je de uren niet registreren. 

 

 

  



 

 

  VACCINATIE- EN TESTBELEID 

 

 

Korelon B.V., Noordeinde 188, 3341 LW  Hendrik Ido Ambacht, T 078-6124165, E info@korelon.nl 

Vaccinatie- en testbeleid -  versie 21 juni 2021 – pagina Pagina 4 van 5 

Voorafgaand aan een bezoek, ontvangt een (gast)ouder het volgende verzoek per mail (kan 

onderaan de bezoekmail, maar ook via aparte mail): 

 

Binnenkort kom ik bij je op bezoek. Voorafgaand aan het bezoek, neem ik een zelftest af. Ik wil je 

dringend vragen op de bezoekdag ook een zelftest af te nemen. 

 

Waarom vraag ik je te testen?  

• Het geeft voor alle partijen rust wanneer de kans op besmetting zo klein mogelijk is. Laten 

we daarin voor elkaar zorgen; 

• We willen in ons handelen laten zien dat, ondanks het feit dat we iedereen vrij laten in zijn 

keus tot vaccineren, we wél als christenen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 

nemen om de verspreiding van het virus daar waar mogelijk te voorkomen;  

• In ons vaccinatie- en testbeleid gaan we ervan uit dat de gastouders de RIVM-richtlijnen 

volgen en tweemaal per week een zelftest afnemen (alle gastouders hebben in mei gratis 

zelftesten ontvangen afgegeven door de Min. Van SZW); 

• Je kunt Corona hebben zonder ziekteverschijnselen en zo ongewild en onbewust elkaar 

besmetten. De ander kan echter wél ernstig ziek worden; 

• Als de besmetting in je huis zit, kan ik het virus ongewild meenemen naar een volgend adres. 

Tussen elk bezoek desinfecteer ik mijn handen en de gebruikte materialen. Wanneer jij ook 

een negatieve test kan overleggen, geeft dat rust voor het volgende bezoekadres. 

• Wanneer ik ‘besmet’ raak op een locatie, ben ik zélf nog niet besmettelijk. De incubatietijd 
van Corona is minimaal 2 dagen voordat een besmette persoon zelf besmettelijk wordt (zie 

informatie incubatietijd RIVM). Vandaar de keus voor zo min mogelijk bezoekdagen per 

week, zodat er in de mogelijk ‘besmettelijke periode’ géén of zo min mogelijk bezoeken 
worden afgelegd; 

 

Wat doen we bij klachten? 

- Bij klachten volgen we het RIVM protocol voor testen.  

o Heb je klachten, dan moet je testen bij de GGD; 

o Wil je niet testen of kun je niet meer tijdig testen, dan kan er (bij klachten) geen bezoek 

op locatie plaatsvinden; wil je me dan uiterlijk om 08.00 uur op de bezoekdag hierover 

te infomeren, zodat ik óf een andere datum kan afspreken óf een TEAMS-gesprek kan 

organiseren? 

 

Voorbereidingen op ons bezoek 

• We houden zoveel als mogelijk is de 1,5 meter afstand. Wil je voorafgaand aan mijn bezoek 

je woning luchten, ontsmetten en goed ventileren? Bij goed weer kunnen ramen en deuren 

tijdens het bezoek geopend blijven;  

• Wil je me bellen of appen (uiterlijk 08.00 uur op de bezoekdag) wanneer er klachten zijn bij 

jezelf of in het gezin, zodat ik kan beslissen wanneer en hoe de afspraak door kan gaan. 

• Ik stel het op prijs wanneer er tijdens het bezoek GEEN ANDERE VOLWASSENEN in de 

woning zijn (bij een koppelingsgesprek mag er ook 1 ouder bij het gesprek aanwezig zijn!). 

 

Bekijk ons volledige protocol Vaccinatie- en testbeleid  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte
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Omdat er bij onze ouders en gastouders heel verschillend wordt gedacht over vaccineren en testen, 

hebben we hiervoor een eigen beleid gemaakt binnen de richtlijnen van het RIVM. Dit staat in de 

portal onder ‘downloads’. We proberen hierin recht te doen aan de persoonlijke visies van ouders en 
gastouders, bínnen de richtlijnen van veiligheid van de overheid. 

 

 


