Het
online magazine voor ouders met schoolgaande kinderen
Tekst : Christien de Vries – Onderwijskundige en ambulante begeleiding

NUMMER 3, 2019

Thuis &
School
Samen voor het kind

De Afscheidsmusical

In elkaars haren

Faalangst
Hoe gezond is brood

YMCA
Mazelen en reizen

boordevol informatie, nieuws en inspiratie voor thuis & school
Thuis & School

1

Thuis & School

Het online magazine voor ouders met schoolgaande kinderen
Een uitgave van ouderorganisatie OUDERS VAN WAARDE
www.ouders.net

INHOUD

In deze
editie
Thuis &
School
04

De Afscheidsmusical

07

Faalangst

10

Hoe gezond is brood

13

Te mooi om waar te 		
zijn

15

YMCA

17

In elkaars haren

20

Mazelen en reizen

04

07

10

15

17

20

Thuis & School

3

Tekst: Niek de Kruif

DE AFSCHEIDSMUSICAL

De afscheids
musical,
de laatste beproeving…
Nagenoeg iedere zichzelf respecterende basisschool ‘doet’ een afscheidsmusical.
Als een soort markering van acht jaar metamorfose van een vierjarig afhankelijk
kind tot een twaalfjarige pré puber.
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Acht jaar is dan ook wel een afscheid waardig
en dat doen de scholen dan ook. Met verve.
Ook al hebben de kinderen nooit hoeven te
letten op de uitspraak van woordjes; ook al was
zingen het stiefmoederlijk bedeelde vakgebied
de laatste zes jaar en ook al was toneel spelen…
oh nee, dat deden we eigenlijk nooit… Er is
deze laatste maanden voor de zomervakantie
dus veel te doen. Alleen de rolverdeling kost
ouder & kind de nodige communicatie. Waarom
krijgt zij de hoofdrol - lievelingetje van de meester… en mag ons kind alleen boom spelen en
een stukje meezingen. Nee, zo’n musical is me
wat. Voor het verlegen kind een ramp en voor
haantje de voorste die niet kan rekenen toch
een ‘fifteen minutes of fame.’
Scholen waar de creativiteit matig is bedeeld
(die zijn er) worden ouders ingevlogen. Als
regisseur, zangcoach, logopedist en als geluids
technicus. En er zijn altijd knutselaars nodig
voor een spetterend decor, dat spreekt.
Als het moment suprème daar is, zie je het
verschil tussen al die basisscholen. Veel scholen

rollen letterlijk de rode loper uit en laten alle
kinderen in gala aan komen rijden. Er is een
toenemend aantal scholen dat de musical op
film zet, zodat iedereen relaxed kan kijken (een
topidee) en er is zelfs een school in Gouda
die de schouwburg afhuurt en entree vraagt
voor het spektakel. Die school is natuurlijk de
winnaar van alles! Eindelijk een musical met
verstaanbare kinderen met zendmicrofoontjes
en fatsoenlijk licht. En ouders, opa’s en oma’s,
buren – iedereen is welkom. Geen publieksquotum en – het belangrijkste van dit alles: Je kunt
fatsoenlijk zitten op een heerlijke stoel. Die te
kleine houten killers zijn na een uurtje niet meer
leuk en wat wordt het warm in zo’n speellokaal!

Er is een toenemend aantal
scholen dat de musical op film
zet, zodat iedereen relaxed kan
kijken - een topidee.
Thuis & School
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Tekst: Niek de Kruif

Als schrijver van afscheidsmusicals heb ik met
alle ingewikkelde kanten van dit fenomeen te
maken gehad. Rollen schrijven voor kleine groepen
met dubbelrollen; voor veel te grote groepen
met extra tekst; met aanwijzingen voor dummie
regisseurs en zo nog veel meer. Je bedenkt
een plotje en doet research over het actuele
taalgebruik bij kinderen dat jaar. Een eindredacteur schrapt dat het een lieve lust heeft en een
gespecialiseerde componist doet de muziek.
Ik schreef zo’n musical in één week. Opgesloten
in een kamertje met voor iedere rol en iedere
scène een fiche zodat je wist wie op moest
komen en wie niet. Wie er veel tekst had en
wie weinig. En dan nog percentages jongens
en meisjes. Ik was zo’n week niet leuk voor mijn
omgeving.
Nu, 16 musicals voor kinderen en 4 voor
volwassenen later, geniet ik van de nieuwe
creatieve werkvormen die worden gebruikt.
De afscheidsmusical zal nog wel even blijven…
6
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DE AFSCHEIDSMUSICAL

Ik schreef zo’n musical in
één week. Opgesloten in een
kamertje met voor iedere rol
en iedere scene een fiche zodat
je wist wie op moest komen en
wie niet.
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Tekst: Larissa Vogt, orthopedagoge

FAALANGST

Help! ik denk
dat het me
niet lukt...
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Ieder kind is weleens bang dat iets niet gaat lukken of dat hij/zij een slecht cijfer
gaat halen. Soms zijn deze gedachten gegrond, omdat het kind bijvoorbeeld niet
geleerd heeft. Maar wat nou als je hier regelmatig last van hebt? Als je bij iedere
opdracht denkt dat je gaat falen? Zelfs bij de toetsen waar je hard voor geleerd
hebt? Dan kan het zijn dat het kind last heeft van faalangst.

Faalangst is letterlijk de angst om te falen. In de
meeste woordenboeken wordt faalangst omschreven als ‘angst dat je niet voldoet aan de
gestelde verwachtingen’. Op school wordt vaak
(onbewust) veel verwacht van kinderen. Niet
gek dus dat naar schatting 1 op de 10 kinderen
faalangst heeft!
Kinderen die last hebben van faalangst ervaren
zoveel spanning bij een taak, dat ze minder
presteren dan ze eigenlijk kunnen. Kinderen
kunnen dan last krijgen van een black-out,
lichamelijke klachten en uiteindelijk een negatief
8
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zelfbeeld. De angst is altijd gekoppeld aan een
situatie (op school, bij sporten of een andere
activiteit) en dus niet continu aanwezig.

Kinderen die last hebben
van faalangst ervaren zoveel
spanning bij een taak, dat
ze minder presteren dan ze
eigenlijk kunnen.

Tekst: Larissa Vogt, orthopedagoge

De signalen van faalangst zijn verschillend. Zo
kunnen ze lichamelijk zijn: zweethanden, buikpijn, hoofdpijn, overgeven, vlekken in de nek.
Maar ook gedragsmatig zijn er signalen op te
merken: kinderen worden druk, gaan de clown
uithangen, gaan veel lachen of ze durven juist
niks meer te zeggen, blokkeren en worden heel
verlegen. Het komt ook regelmatig voor dat
kinderen situaties gaan vermijden. Negatieve
uitspraken zoals ‘het lukt me toch niet’ zijn ook
kenmerkend voor faalangst.

FAALANGST

-	Ook op school helpt het om de nadruk te
leggen op het proces en niet op het resultaat.
Lees ook nooit hardop resultaten voor in de
klas!
-	Een goede relatie tussen leerkracht en leerling
helpt voor het zelfvertrouwen van het kind. Het
kind voelt zich daardoor ook veiliger, waardoor
het minder erg wordt om fouten te maken.
Kijk voor meer tips op https://gedragsproblemen
indeklas.nl/gedragsproblemen/faalangst/

Wat kun je doen als ouder?
-	Herken en erken de faalangst, maak het bespreekbaar en laat merken dat je je kind wil
helpen. Hierdoor erken je de gevoelens van je
kind, waardoor het zich eerder begrepen en
gesteund voelt. Dit zorgt ook voor een veilige
omgeving thuis.
-	Kijk naar jezelf: is er iets wat je kan veranderen
in je verwachtingen? Laat je verwachtingen
aansluiten bij de leeftijd, maar bovenal bij de
mogelijkheden van je kind. Dat kan betekenen
dat je je verwachtingen naar beneden bij moet
stellen.
-	Probeer concrete complimenten te geven op
het proces, niet op het gedrag of de prestaties
van je kind. Dus in plaats van ‘wat een goed
cijfer heb je gehaald!’, zeg je ‘wauw, wat heb
je goed je best gedaan!’.
-	Laat je kind merken dat fouten maken mag.
Dingen hoeven niet in één keer goed te gaan
en van proberen kan je leren. Let hier ook op
als je zelf een fout maakt en je reactie daarop.
Wat kun je doen als leerkracht?
-	Praat in je klas over faalangst. Benoem daarbij
niet welke kinderen er last van hebben, maar
praat over wat faalangst inhoudt en wat het
voor iemand kan betekenen.
-	Maak in de klas duidelijk dat fouten maken
mag. Gebruik hierbij ook voorbeelden van fouten
die je zelf hebt gemaakt en hoe je dat hebt
opgelost. Als de kinderen inzien dat ook de juf
of meester niet altijd alles goed doet, draagt
dat bij aan hun eigen zelfvertrouwen.

De bronnen
https://gedragsproblemenindeklas.nl/gedragsproblemen/faalangst/
https://psychogoed.nl/faalangst-bij-kinderenkenmerken-tips/#oorzaken
http://www.allesoverfaalangst.nl/
Thuis & School
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Hoe gezond is

brood?

Een aantal jaren geleden was er veel onenigheid over de gezondheid van brood.
Brood zou een calorieënbom zijn, weinig voedingstoffen bevatten en voor bloed
suikerpieken zorgen. De tegenpartij vond dit onzin: wij Hollanders eten immers al
jaren brood! Uiteraard is het antwoord op deze vraag wat gecompliceerder dan een
simpele ja of nee, en is brood simpelweg niet ‘ongezond’ of ‘gezond’ te noemen.
In dit artikel alle voor- en nadelen van brood, om zo voor eens en altijd duidelijkheid
te scheppen.
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Tekst: Sanne Kwakkelstein, diëtiste

Kinderen van 4-8 jaar
hebben 20-25 gram vezels
per dag nodig, voor
kinderen van 9-13 jaar
is dat 25-30 gram en
vanaf 14 jaar hebben we
30-40 gram vezels per
dag nodig.

De koolhydraten
Brood staat voornamelijk bekend vanwege de
koolhydraten. In het geval van wit brood zijn dit
snelle koolhydraten. Deze zullen voor pieken
in het bloedsuikerlevel zorgen, wat nadelige
effecten heeft op je gezondheid en gemoedstoestand. Bruinbrood, en dan in het bijzonder
de volkoren variant, bevat langzame koolhydraten. Deze worden geleidelijk opgenomen, zullen
niet voor suikerpieken zorgen en geven je een
langer verzadigd gevoel. Echter blijft het zo dat
volkorenbrood, bijvoorbeeld in vergelijking met
volkoren rijst, een stuk meer koolhydraten bevat
(43 gram vs 26 gram). Voor een koolhydraatarm dieet kan het dus lonen om brood te laten
staan.

HOE GEZOND IS BROOD

Voedingsstoffen
In tegenstelling tot rijst, pasta of crackers, is
brood een goede bron van jodium. Jodium
hebben we nodig voor een goed werkende
schildklier. Echter, is ons lichaam in staat om
een voorraadje aan te maken. Elke dag brood
is dus niet nodig (maar kan ook geen kwaad).
Andere voedingsstoffen in brood zijn ijzer en de
B-vitamines. Ook hier geldt: kies wel de volkoren
variant.
Waarom volkoren?
Voor de productie voor witmeel, wordt de kiem
en de zemel van een tarwegraan verwijderd. Dit
is zonde, want juist daar zitten veel voedingsstoffen in. Bij volkorenmeel wordt de hele tarwekorrel gebruikt, waardoor geen voedingsstoffen
verloren gaan.
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De vezels
Uit onderzoek van de RIVM blijkt dat we in
Nederland gemiddeld 20 gram vezels per dag
nuttigen. Dit is te weinig! Kinderen van 4-8 jaar
hebben 20-25 gram vezels per dag nodig, voor
kinderen van 9-13 jaar is dat 25-30 gram en
vanaf 14 jaar hebben we 30-40 gram vezels per
dag nodig. Dit kan een belangrijke reden zijn om
toch voor brood te kiezen, brood bevat namelijk
een grote hoeveelheid vezels. Volkorenbrood in
het bijzonder, namelijk 6,9 gram vezels per 100
gram. Als je dit vergelijkt met volkoren rijst (3
gram per 100 gram), is dat een groot verschil!
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Wat vind jij belangrijk
voor je kind?
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Vind en vergelijk scholen

TE MOOI OM WAAR
ALCOHOL
TE ZIJN

TE MOOI OM WAAR TE ZIJN
Zijn er echt mensen,
die je kunt vertrouwen,
die openhartig zijn,
die naar je luisteren,
Ook al ben je klein?
Zijn er echt mensen,
die je oprecht behandelen,
die echt eerlijk zijn,
die de waarheid durven spreken,
ook al doet die pijn?
Zijn er echt mensen,
die jou fatsoenlijk behandelen,
die er voor jou zijn,
die van je houden,
zonder schone schijn?
Zijn er echt mensen,
die jou respecteren,
die betrouwbaar zijn,
die echt zuiver….?
Te mooi om waar te zijn!
Uit: Je moet toch wat als je klein bent. - Arie de Bruin
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ENERGIEDRANKJES
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YMCA

Tekst: OUDERS VAN WAARDE

IEDER KIND
KAN OP VAKANTIE
BIJ DE YMCA

YMCA is vaak bekend door het muzieknummer maar is ook wereldwijd de
grootste jongeren organisatie. YMCA Nederland is lokaal ook wel bekend als
de CJV. De organisatie voor oecumenisch jongerenwerk timmert al meer dan
175 jaar in Nederland aan de weg met (school)kampen, vakanties en plaatselijk
clubwerk. YMCA heeft eigen terreinen in Leusden, Hulshorst (kampeercentra)
en in Driebergen en De Glind (groepsaccommodaties).

Thuis & School
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Dankzij een subsidie van het Ministerie van
SZW kan de YMCA nu ook zo’n 95 kinderen
uit gezinnen, die weinig te besteden hebben,
een gratis vakantie aanbieden.
De YMCA staat nu open voor inschrijvingen
daarvoor vanuit heel Nederland en vanuit alle
maatschappelijke richtingen. ‘We staan open
voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond,
afkomst of levensovertuiging. We willen de verkregen financiële ruimte voor alle kinderen benutten’, stelt Robert Feith, de algemeen secretaris
van YMCA Nederland. ‘Ons motto is niet voor
niets - Elk kind op vakantie - ’

De YMCA staat open voor
alle kinderen, ongeacht hun
achtergrond, afkomst of
levensovertuiging.
Doelgroep
Coördinator Willeke Lagerweij mikt bij de werving
vooral op organisaties die nauw in contact staan
met de doelgroep, zoals voedselbanken, de diaconieën en Schuldmaatje. Maar ook via scholen
kunnen ouders op de mogelijkheid worden
gewezen. Zij kennen de situatie bij de gezinnen
om wie het gaat vaak goed. De grens die wordt
gehanteerd is 130% van het bijstandsniveau.
De groep net boven bijstandsniveau heeft het
namelijk ook vaak heel moeilijk, omdat men daar
minder in aanmerking komt voor allerlei toeslagen
en regelingen.
Kinderkampen
De YMCA organiseert twee soorten kinderkampen. ‘Fun2stay’ of ‘Y-Camps’. De eerste kampen
zijn de reguliere kampen. De ‘Y-Camps’ zijn
bedoeld voor kinderen die wat extra aandacht
nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze Diabetes
(suikerziekte) hebben of omdat er sprake is van
een lichte gedragsstoornis of omdat ze vluchteling zijn.
De vakanties zijn in de eerste drie weken van
augustus. ‘En alles is inclusief. Van ontbijt tot
avondeten, van activiteiten als lasergamen, pijl en
boogschieten tot zwemmen’ licht Willeke Lagerweij toe.
CBF-keurmerk
YMCA Nederland kreeg recent het CBF keurmerk en ze zijn daarmee een erkend goed doel.
We behoren nu tot de vijfhonderd organisaties in
Nederland die dat keurmerk hebben.’’
Belangstellenden kunnen voor meer informatie
contact opnemen met Willeke Lagerweij, telefoonnummer: 06-83650289.
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IN ELKAARS HAREN

in elkaars
haren
Wat is het eerste waar u aan denkt als het gaat over broertjes en zusjes? Ruzie?
Samen sterk zijn?
In de meeste gezinnen maken kinderen ruzie en er is geen ouder die dit leuk vindt.
Toch hoort onenigheid erbij en leren kinderen er ook van. Bijvoorbeeld om voor zich
zelf op te komen, wat effectief is en wat niet, wat de gevolgen zijn van bepaald
gedrag, ze leren om zelf oplossingen te vinden, om te delen en spelregels af te
spreken… En dit hebben ze allemaal nodig om zich in een groep kinderen te
kunnen handhaven. Het gezin is dus eigenlijk een perfecte oefenplaats voor allerlei
vaardigheden en relaties.
Thuis & School
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Dat wil niet zeggen dat u nooit in hoeft te grijpen. Ingrijpen kan nodig zijn als ze er zelf niet
uitkomen, als de strijd heel ongelijk is of als de
situatie gevaarlijk is. Als kinderen elkaar steeds
weer in de haren vliegen is het goed om er
regels en afspraken over te maken. Bijvoorbeeld
over de straf als je een ander pijn doet. Maar
ook over zaken die steeds weer opnieuw tot
ruzie leiden, als wie er aan de computer mag…
Kinderen leren van de oplossing van ruzies,
ruzies zonder oplossing bederven alleen maar
de sfeer in huis.
Een leidraad om kinderen te helpen ruzies zelf
op te lossen:
- stop de ruzie
-	laat beide kinderen om de beurt vertellen wat
er aan de hand is
-	kies zelf geen partij maar benoem de tegenstelling (“dus jij wilt op de computer en jij
ook, dat is lastig, twee kinderen en één computer”)
-	stimuleer de kinderen om zelf een oplossing
te vinden
- prijs de kinderen als het lukt
18
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Kinderen leren van de
oplossing van ruzies,
ruzies zonder oplossing
bederven alleen maar de
sfeer in huis.
Opgroeien in een gezin
Maar broertjes en zusjes zijn is niet alleen ruzie
hebben. Het is ook samen sterk zijn, zorg dragen
voor elkaar, de rijen sluiten tegenover buitenstaanders, solidariteit…Als je in een gezin
opgroeit onderga je natuurlijk ook de invloed
ervan. Zo heeft ook het wel of niet hebben van
broers en zusjes invloed op je ontwikkeling,
evenals de plaats in de kinderrij. Het is goed
als ouders ook af en toe stil te staan bij die
speciale plaats van elk kind in het gezin. Heeft
de oudste ook meer privileges of alleen meer
plichten? En de middelste, wat heeft die voor
speciaals? Gaat de jongste niet te veel als vanzelfsprekend met de ouderen mee? Leuk om
hier eens bewust bij stil te staan en te zorgen
dat elk zijn eigen plekje heeft, met eigen rechten
en eigen plichten, eigen regels en eigen afspraken! Dit kan trouwens ook heel wat geruzie
voorkomen!

IN ELKAARS HAREN

Tekst: OUDERS VAN WAARDE

Tips
Ruzie heeft soms te maken met verveling,
dan helpt afleiding natuurlijk.
Ook letterlijk je eigen plekje hebben in huis,
je eigen kamer of deel van de kamer is
belangrijk voor kinderen.
Tweelingen zijn speciaal, ze hebben vaak
een inniger band samen dan met de andere
kinderen. Toch is het ook voor hen belangrijk
de eigenheid van elke kind niet uit het oog te
verliezen.
Een enig kind groeit op zonder de strijd en
steun van broers en zusjes. Spelen of logeren
in een groter gezin leert hem hoe het er bij
anderen toe gaat.
Leuke tip voor in de vakantie: laat de kinderen
samen een spel (voor binnen of buiten) verzinnen en maken. Pas als het helemaal af is,
speelt u het met het hele gezin.
Kinderen met een handicap of probleem
gedrag kunnen een zware claim op hun
ouders leggen. Zorg dat u ook af en toe iets
speciaals doet met de andere kinderen.
Ruzie voorkomen: geef zelf het goede voorbeeld, waarborg privacy en privé bezit en
verdraag een beetje ruzie zonder ingrijpen.
Leer uw kinderen ook om elkaar eens een
complimentje te geven.
Consequent zijn in opvoedingsregels bevordert de sfeer in huis.

Ingrijpen kan nodig
zijn als ze er zelf niet
uitkomen, als de strijd
heel ongelijk is of als
de situatie gevaarlijk is.

TIPS UIT DE BIEB OM TE LEZEN IN DE VAKANTIE

4 jaar
Tony Ross: Zij is altijd de eerste.
Het is niet leuk om Prinses de Tweede te zijn.
Dus verzin je nare dingen om je zus dwars te
zitten. Gelukkig weten de koning en de koningin
een betere oplossing.

8 jaar
Nienke van Hichtum: Afkes tiental.
Tien kinderen heeft Afke, weinig geld en een klein
huis. Toch weet ze er , met liefde, warmte en aandacht, veel van te maken.

11 jaar
Joke van Leeuwen: Bezoekjaren.
Cassablanca, Marokko. Zima vertelt over het
grote gezin waarin ze opgroeit en gelukkig is.
Totdat op een dag grote broer Amrar niet thuiskomt. Hij is opgepakt.

Thuis & School
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IK BEN BOOS

Mazelen is
reizende in en
buiten Europa
20
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Tekst: Lars van Scheppingen, ANIOS kindergeneeskunde

MAZELEN EN REIZEN

En weer is er alarm geslagen over de mazelen. In Amerika en Engeland zijn vooral
in orthodox Joodse gemeenschappen in Londen en New York veel nieuwe besmet
tingen. In delen van Brooklyn was zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Een rechter
in New York had - omdat het probleem daar zo groot was - toegestaan dat vaccineren
verplicht werd; wie tegen vaccineren is, riskeert een boete. Inmiddels heeft de
kinderrechtenorganisatie KidsRight zich er al over uitgesproken en ook een grote
kinderopvang met 50 locaties heeft aangegeven ongevaccineerde kinderen te gaan
weigeren, omdat ze het een plicht vinden om hun jonge bezoekers niet aan gevaar
lijke situaties bloot te stellen. De vraag is of dat wettelijk gezien mag, maar het geeft
wel aan dat de maatschappelijke druk groter wordt. Mazelen is bezig aan een come
back en zeker een aandachtspunt mede omdat de vakantietijd aanbreekt en veel
mensen weer gaan reizen.

D

e kans in Nederland is dat 1 op de 10.000
mensen aan mazelen sterft. Dat aantal lijkt
klein, maar toch is sinds 2018 het aantal
mazelengevallen in Europa verdriedubbeld. De
meesten hiervan zijn niet gevaccineerd. Mazelen
lijkt een infectieziekte uit het grijze verleden,
maar is weer bezig aan een comeback. Dit komt
mede omdat er steeds meer ouders tegen vaccineren van hun kind(eren) zijn en als gevolg
daarvan de vaccinatiegraad voor de meeste
vaccins terugloopt tot onder de 95%.
Mazelen
Mazelen betreft een heel besmettelijke infectieziekte en wordt veroorzaakt door een virus dat
van mens op mens overdraagbaar is via uitademen, niezen en/of hoesten. De ziekte wordt veroorzaakt door de mazelenvirus (Morbillivirus) dat
met name een kenmerkende ruwe rode huiduitslag en koorts veroorzaakt. Kinderen worden
ziek en de ziekte gaat meestal na 7-10 dagen
over doordat het lichaam het virus doodt. De
reden dat er tegen dit virus gevaccineerd wordt,
is omdat er ernstige complicaties kunnen optre-

den. Een ernstige complicatie zoals long- of
hersenontsteking kan fataal zijn of soms leiden
tot een handicap. Mocht je kind niet ingeënt en
in contact geweest zijn met een mazelenpatiënt,
dan kan tot 72 uur na dat contact nog ingeënt
worden.
Normaal krijgen kinderen de BMR-vaccinatie 2
keer. Bij 14 maanden en als ze 9 jaar zijn. Na 2
vaccinaties is meer dan 99% van de kinderen
beschermd. Het vaccin wordt gegeven vanaf 12
maanden, omdat het dan pas goed werkt. Voor
die tijd hebben kinderen nog (deels) van hun
moeder antistoffen die langzaam uit hun lichaam
verdwijnen.

Mocht je kind niet ingeënt
en in contact geweest zijn
met een mazelenpatiënt,
dan kan tot 72 uur na dat
contact nog ingeënt worden.
Thuis & School
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Waarom vaccineren?
Het werkzame deel in het vaccin in de BMRvaccinatie bestaat uit zwak gemaakte bof-,
mazelen- en rode hond-virussen. Je krijgt van
die zwakke virussen de ziekte niet, maar je
bouwt er wel afweer tegen op. Ze vermenigvuldigen zich wel en zetten zo je afweersysteem
aan het werk. Zodra je met één van deze ziektes
in aanraking komt, herkent je lichaam ze en vernietigt je afweersysteem die virussen.
Advies RIVM voor vervroegd vaccineren
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) adviseert ouders om hun kind(eren) te laten vaccineren en zeker als ze naar
landen reizen waar een uitbraak van mazelen
is. Het instituut adviseert om bij afreis naar
bepaalde landen, te overwegen om kinderen al
vanaf 6 maanden vervroegd te laten vaccineren.
De vervroegde vaccinatie moet altijd na de eerste verjaardag nog herhaald worden, zodat het
lichaam beschermt blijft tegen deze ziektes.
Het RIVM heeft samen met het Landelijk
Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR),
de Landelijk Coördinatie Infectieziektebestrijding
(RIVM-LCI) en de Dienst Vaccinvoorziening en
Preventieprogramma’s (RIVM-DVP) de zgn.
BMR-landenlijst met risicovolle landen (daar
waar mazelen vaker voorkomt) uitgebreid.
Daarbij zijn ook (i.v.m. lokale uitbraken) landen
als Italië en Frankrijk in de lijst opgenomen.

Minstens 95% gevaccineerden
is nodig om een virusuitbraak
onder de duim te houden.
Dat is dus de kritieke grens
voor groepsimmuniteit.
Het huidige advies
Voor het reizen naar landen in Europa:
•	in Londen bij de orthodox Joodse gemeenschap, Oekraïne en Roemenië: wordt de vervroegde BMR-vaccinatie aangeraden;
•	in Polen, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije,
Litouwen, Italië en Frankrijk: kan de vervroegde BMR-vaccinatie overwogen worden
als er sprake is van verblijf bij de lokale bevolking dus bij familie of vrienden.
	Dit geldt niet bij verblijf op campings, in
hotels of appartementen, omdat de kans
via kortdurend contact met de lokale bevolking om de mazelen op te lopen klein wordt
geacht;
•	in alle andere landen zo ook in Nederland
geldt de vervroegde BMR-vaccinatie niet.
Voor het reizen naar landen buiten Europa:
•	New York en verblijf in gebieden of wijken
waar de mazelen heerst: kan de vervroegde
BMR-vaccinatie overwogen worden. Bij verblijf bij een orthodox Joodse gemeenschap
wordt de vervroegde BMR-vaccinatie aan
geraden.
	Neem ook altijd een bewijs van vaccinatie
mee op reis voor wijken/gebieden waar
vaccinatie verplicht is;
•	In grensgebieden met Venezuela, Brazilië,
Colombia en Guyana: kan de vervroegde
BMR-vaccinatie overwogen worden.
Bij vragen over vaccinatie en reizen kan
altijd contact opgenomen worden met de
huisarts of de GGD, afdeling reizigersadvisering. Voor actuele informatie zie:
Rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/bmr
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Groepsimmuniteit
In Nederland is vaccinatie niet verplicht. Het
RIVM voert onder andere het Rijksvaccinatie
programma uit. Een kind wordt aangeboden
om ingeënt te worden tegen 12 infectieziektes
waarvan bekend is dat ze kunnen leiden tot
ernstige (blijvende) schade meestal als gevolg
van complicaties van de infectie. De meeste
verwekkers waarvoor inenting plaatsvindt zijn
virussen, die niet behandeld kunnen worden
met medicatie. Als er maar genoeg mensen
gevaccineerd zijn, zullen zij snelle verspreiding
van het virus voorkomen, doordat zij dit virus
doden. Daardoor zullen ongevaccineerden
minder snel ziek worden. Minstens 95% gevaccineerden is nodig om een virusuitbraak onder
de duim te houden. Dat is dus de kritieke grens
voor groepsimmuniteit.
De afgelopen jaren is steeds meer een
trend zichtbaar dat de vaccinatiegraad
voor de meeste vaccins terugloopt tot
onder de 95%. Dat is de grens die door de

MAZELEN EN REIZEN

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als
veilig wordt aangehouden. Laat je daarom als
ouder(s) goed in- en voorlichten over de vooren nadelen van vaccineren, zodat je zelf een
bewuste keuze kunt maken. Onder dit artikel
staan enkele websites waarop ouders zich
kunnen verdiepen in vaccinatie. Bij (blijvende)
vragen of twijfel over vaccineren, kan altijd
contact opgenomen worden met de huisarts
en/of een GGD-arts.

Websites:
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/
https://www.lareb.nl/nl/ 			
https://www.thuisarts.nl/				
http://www.who.int/immunization/policy/position_
papers/en/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/antwoorden-aan-bezorgde-ouders-over-vaccineren/
http://www.vaccinesafetynet.org/
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