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Vraag en Antwoord 
Toestemming gegevensuitwisseling met persoonsgegevens tussen de JGZ en 
het RIVM voor het RVP – webinar 3 over Omslagmoment op 1-1-2022 
November 2021 
 
Op 29 november 2021 werd een derde webinar georganiseerd over de invoering van geïnformeerde 
toestemming voor gegevensuitwisseling met persoonsgegevens tussen de JGZ en het RIVM in het 
kader van het RVP per 1-1-2022. Dit keer ging het webinar over het Omslagmoment op 1-1-2022. Dit 
document bevat de antwoorden op vragen die in het webinar zijn gesteld. In de komende periode 
worden meer en andere vragen en antwoorden gepubliceerd op de projectwebsite van NCJ. 
 

 Vraag Antwoord 

1 Hoe om te gaan met kinderen waarbij er 
wel een vaccinatieanamnese is 
afgenomen in december en nog geen 
toestemming is gevraagd om de gegevens 
te delen maar waarvan het RIVM een 
inhaalvaccinatieschema gaat maken dat 
pas in januari klaar is. Het RVP is dan niet 
meer in te zien.  

Kijk in DD JGZ. 
De jeugdarts heeft de taak en verantwoordelijkheid het 
vaccinatieschema op te stellen in overleg met 
gezaghebbende/ jeugdige (toestemming deelname 
RVP). Wanneer deze is opgesteld krijgt de 
jeugdverpleegkundige de opdracht om het RVP naar 
vastgesteld schema uit te voeren.  
Het DD JGZ is de plek waar je dit registreert 
(registratieplicht, WGBO). Het DD JGZ is je brondossier, 
de vaccinatiegegevens (en met toestemming) de 
persoonsgegevens worden naar het RIVM gestuurd. Het 
RIVM heeft als taak ondersteunend te zijn in de 
uitnodigingen RVP, vaccinatiebeheer en overzicht 
vaccinatiegraad. 
 

2 Wat moet ik doen als er vanaf 1-1-2022 
geen toestemming is geregistreerd en ik 
kan de vaccinatiestatus niet opvragen bij 
RIVM? 

Geen toestemming betekent geen opvraag mogelijkheid 
bij het RIVM voor de vaccinatiestatus. Dit maakt het van 
belang om de gegevens in het DD JGZ goed te 
registeren.  
 

3 Gaat GGD GHOR Nederland/ActiZ iets 
regelen over de uitwisseling tussen de 
verschillende JGZ organisaties over de 
gegeven toestemming na verhuizing of als 
jeugdige in gebied A woont en dossier 
heeft in gebied B? 

Nee, daarover zijn eerder afspraken gemaakt.  
Technische uitwisseling/overdracht van de toestemming 
gaat geregeld worden in een nieuw DOB-bericht. Op dit 
moment gaat de toestemming net als de vaccinaties in 
pdf mee in de overdracht.  
Wanneer er door twee verschillende JGZ organisaties 
dienstverlening wordt uitgevoerd moet men onderling 
afspraken maken hierover, dusdanig dat de JGZ zich aan 
de wet houdt (één dossier per jeugdige, autorisatie/wie 
mag er in lezen en registreren etc.). 
De situatie vraagt wel om bijzondere aandacht. Het DD 
JGZ mag alleen voor het registreren van de vaccinaties 
en de toestemming voor de gegevensuitwisseling met 
persoonsgegevens actief worden voor een andere 
organisatie: zie de brochure: “Ben ik in beeld” van NCJ, 
paragraaf 7.3. 

4 Volgens mij kan de keuze bij uitwisseling 
toestemming gegevens alleen gemaakt 
worden in ja of nee maar niet in onbekend 
toch?  

Per 1-1-2022 zal in de meeste applicaties het vakje waar 
de toestemming kan worden geregistreerd voor de 
uitwisseling van persoonsgegevens leeg zijn. Als het 
vakje leeg is of als de eindconclusie van de 
geregistreerde toestemmingen ‘Geen toestemming’ is, 
dan vindt er geen uitwisseling plaats van 

https://assets.ncj.nl/docs/823c2600-f544-4ee9-8959-c19d510b90ee.pdf
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persoonsgegevens tussen de JGZ-organisatie en het 
RIVM. Er worden wel vaccinatiegegevens uitgewisseld. 
 
Een JGZ-medewerker zal de opties ‘Ja’/‘Toestemming’ of 
‘Nee’/’Geen toestemming’ zien in het registratiescherm 
om de toestemming voor het uitwisselen van 
persoonsgegevens vast te kunnen leggen. Bij een enkele 
softwareleverancier is ook een optie ‘Onbekend’. Deze 
optie is standaard aangevinkt, waarna een toestemming 
kan worden geregistreerd. Als er een registratie 
‘Onbekend’ is, dan wordt dat behandeld als een ‘Nee’/ 
‘Geen toestemming’. Zie voor verdere uitleg van deze 
optie de handleiding van de leverancier. 
 

5 Als de ene ouder het niet eens is met de 
andere ouder over de toestemming voor 
gegevensuitwisseling, wat registreer je 
dan? 
 
 
Wat gebeurt er als je als JGZ professional 
twijfelt of weet dat er een verschil van 
mening is over het geven van 
toestemming? 
 
 

Registreer de toestemming van beide ouders 
(afzonderlijk).  
Zie Draaiboek Invoering: 3.5 AAN WIE VRAAGT DE JGZ 
PROFESSIONAL TOESTEMMING  
 
Bij twijfel of als bekend is dat er verschil van mening is 
over de toestemming, vraagt de JGZ-professional na bij 
de andere gezaghebbende om eenduidig vast te stellen 
of er al dan niet sprake is van toestemming voor 
gegevensuitwisseling met persoonsgegevens.  
Dit moet dan ook zo geregistreerd worden in het DD 
JGZ. Bij twijfel altijd checken! 
Draaiboek Invoering: 3.5 AAN WIE VRAAGT DE JGZ-
PROFESSIONAL TOESTEMMING? 

6 Als de toestemming wordt aangepast 
zonder dat er op dat moment een 
vaccinatie wordt gegeven. Wat is dan de 
trigger om alsnog de gegevens naar het 
RIVM te sturen?  

Als de toestemming wijzigt van “geen toestemming” in 
(wel) “toestemming”, dan worden alle 
vaccinatiegegevens die door de betreffende JGZ-
organisatie zijn gegeven en geregistreerd in het DD JGZ 
alsnog met persoonsgegevens uitgewisseld met RIVM. 
De trigger daarvoor is de wijziging van de toestemming 

van nee naar ja. Dit is NIET afhankelijk van het moment 
waarop een vaccinatie wordt gegeven en de 
programmatuur die wordt gebruikt. 
Zie Draaiboek Invoering: 3.15 WIJZIGEN VAN 
TOESTEMMING 
Het wijzigen van de toestemming van “toestemming” in 
“geen toestemming” betekent dat er vanaf dat moment 
geen vaccinatiegegevens met persoonsgegevens meer 
worden uitgewisseld tussen de JGZ en het RIVM. Alleen 
vaccinatiegegevens zonder persoonsgegevens. Op het 
moment dat een vaccinatie wordt gegeven en 
geregistreerd, worden alleen de vaccinatiegegevens 
verstuurd aan RIVM. 
 

7 Van welke vaccinaties worden met 
terugwerkende kracht de 
gepersonaliseerde gegevens doorgegeven 
als een jongere op 16-jarige leeftijd 
toestemming geeft voor 
gegevensuitwisseling? 

Dan worden alle vaccinatiegegevens die door de 
betreffende JGZ-organisatie zijn gegeven en 
geregistreerd in het DD JGZ alsnog met 
persoonsgegevens uitgewisseld met RIVM. 
Zie Draaiboek Invoering: 3.15 WIJZIGEN VAN 
TOESTEMMING en 4.10 INFORMEREN VAN JEUGDIGEN 
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DIE 16 JAAR GAAN WORDEN WAARBIJ DE 
TOESTEMMING WIJZIGT 
 

8 Als ouders bezwaar hebben om deel te 
nemen aan het RVP, dan dien je ook uit te 
vragen of ze wel/niet de gegevens willen 
uitwisselen. Klopt dat?  

Klopt, dat staat los van elkaar.  
Op grond van de WGBO en AVG moet aan jeugdigen en 
gezaghebbenden toestemming worden gevraagd voor 
gegevensuitwisseling tussen JGZ en RIVM. Als één van 
de gezaghebbende ouders “nee” zegt is het resultaat 
dat er geen toestemming is (zie stroomschema  
Draaiboek Invoering, 3.17 UITWERKING VAN HET 
JURIDISCH KADER IN EEN STROOMSCHEMA ).  
 
De toestemming voor deelname aan het RVP staat los 
van de toestemming voor gegevensuitwisseling. Op 
grond van de WGBO moet de vraag voor deelname aan 
het RVP (toestemming vaccineren) worden gesteld.  
Bij de WGBO kan de mening van de jeugdige vanaf 12 
jaar doorslag geven voor de vaccinatie.  
Zie ook de RVP Richtlijn Informed Consent van het 
RIVM.  
 

9 In KD+ kunnen wij al vanaf een paar 
weken geleden toestemming vastleggen. 
Topicus heeft gezegd dat de toestemming 
die nu vastgelegd worden ook voor ná 
1/1/22 geldig zijn, maar nu wordt verteld 
dat alle toestemmingen per 1/1/22 leeg 
zijn. Hoe zit dat? 

Op 1-1-2022 werken alle JGZ-organisaties met nieuwe 
programmatuur DD JGZ, waarin volgende de afspraken 
de toestemming voor gegevensuitwisseling kan worden 
geregistreerd. Omdat de toestemming eerder (veelal) 
niet is geregistreerd staat de toestemming standaard op 
<leeg> = nee tot moment van registratie van de 
toestemming. Overleg met uw softwareleveranciers 
over de details van hun/uw softwarepakket.  
 

10 Wanneer wordt het registratieprotocol 
van NCJ gepubliceerd? 

Het Registratieprotocol van NCJ staat halverwege 
december 2021 op de projectpagina van NCJ. 
 

11 Is voor de e-learning scholing accreditatie 
voor artsen aangevraagd en toegekend? 

Nog niet, dit volgt in de loop van 2022. Meer informatie 
over de e-learning en de accreditatie staan op de RVP 
website van het RIVM en NSPOH. 
  

12 Kan de meest voorkomende brief al wel 
worden aangepast als niet alle 72 lukt? 
M.a.w. het gros wel? 

Er kan niet gesproken worden van een meest 
voorkomende brief. Aan elk leeftijdscohort wordt 
immers de vraag om toestemming voor 
gegevensuitwisseling gesteld, ongeacht in welke fase 
van het RVP met zit.  
Het RIVM inventariseert op dit moment hoe 
(prioritering) en wanneer de zin over informed consent 
(met verwijzing naar informatie op de RVP website en in 
de brochures) in de brieven kan worden opgenomen. 
Dit gaat niet voor 1-1-2022 lukken voor alle brieven. 
Echter, de informatie over informed consent op de RVP 
website en in de brochures is per 1-1-2022 gereed. 
Meer informatie over de voorlichtingsmaterialen van 
het RIVM, inclusief de teksten over informed consent in 
de vaccinatiebrochures is te vinden op de projectpagina 
van het NCJ.  
 

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/informed-consent
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/e-learnings-rijksvaccinatieprogramma
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/e-learnings-rijksvaccinatieprogramma
https://landelijkeleeromgeving.nspoh.nl/login/index.php
https://www.ncj.nl/themadossiers/informatisering/toestemming-gegevensuitwisseling-rvp/
https://www.ncj.nl/themadossiers/informatisering/toestemming-gegevensuitwisseling-rvp/
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13 Zijn de uitnodigingsbrieven van RIVM op 
tijd gereed?  

In de uitnodigingsbrieven van het RIVM zal niet per 1-1-
2022 de zin over informed consent zijn opgenomen. 
Informatie over informed consent is wel per 1-1-2022 
beschikbaar op de RVP website en in de brochures. 
 
Indien gewenst, kan met de RIVM uitnodiging voor 
groepsvaccinaties een JGZ bijlage worden meegestuurd. 
In deze bijlage kunnen JGZ organisaties zelf een 
toevoeging doen over informed consent met evt. een 
verwijzing naar informatie van het RIVM. 
 
Let op: Bij geplande vaccinaties na 1-1-2022, waarvoor 
de RIVM uitnodiging al voor 1-1-2022 wordt verstuurd 
zullen de aangepaste brochures met de informatie over 
informed consent nog niet zijn toegevoegd. Stem 
daarvoor af met het RIVM om in de JGZ bijlage een 
verwijzing naar deze informatie op de RVP website op te 
nemen.  
 

14 Is er al bekend in welke talen de 
brochures gaan komen? 

De aangepaste RVP brochures zullen in dezelfde talen 
verschijnen als de huidige versies. Zie hiervoor de RVP 
website.  

15 Wanneer komt de RVP webpagina “Jouw 
Toestemming ter beschikking? 

De RVP-pagina “Jouw Toestemming” is per 1-1-2022 
operationeel. 

16 Hoe zit het met wetenschappelijk 
onderzoek? Is het wel of niet onderdeel 
van de IC procedure?  

Het gebruik van vaccinatiegegevens met 
persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek 
door het RIVM valt niet onder de toestemmingsvraag. 
De JGZ-professional vraagt toestemming voor het 
uitwisselen van vaccinatiegegevens met 
persoonsgegevens tussen de JGZ en het RIVM.  
Het RIVM gebruikt de vaccinatiegegevens met 
persoonsgegevens o.a. voor onderzoek rondom het 
RVP. Dat is een wettelijke taak, die is vastgelegd in de 
Wet op het RIVM en de Wet Publieke gezondheid.  
Meer informatie: Draaiboek Invoering, 3.7 WAAR 
VRAAGT DE JGZ-PROFESSIONAL TOESTEMMING VOOR? 
en RVP Richtlijn Informed Consent procedure, 5.2 van 
het RIVM. 

17 Worden huisartsen en kinderartsen ook 
actief geïnformeerd over de nieuwe 
richtlijnen? Zij registreren hun vaccinaties 
via het digitale formulier op de website 
RIVM en belangrijk voor JGZ dat zij dit ook 
het liefst met gegevens doen zodat wij de 
vaccinaties overnemen (bijvoorbeeld met 
prematuren die eerste prikken in 
ziekenhuis krijgen) 
 

Ook huisartsen en specialisten (in de ziekenhuizen) 

hebben volgens de AVG de plicht om toestemming te 

vragen voor de uitwisseling van persoonsgegevens.  

Overdracht van vaccinatiegegevens tussen ziekenhuis en 

JGZ verloopt niet via RIVM.  

18 Geef je jongeren wel een vaccinatie als zij 
geen papieren bij zich hebben en bel je 
achteraf voor toestemming?  

Het uitgangspunt is: eerst toestemming en dan 
vaccineren. Gebeurt dat niet, dan betekent dat dat er 
een vaccinatiebericht zonder persoonsgegevens naar 
het RIVM gaat. Dit kan later, wanneer de toestemming 
voor gegevensuitwisseling alsnog is gegeven, opnieuw 
gestuurd worden mét persoonsgegevens.  

 

file://///UXENSVR/%7bFD34A37F%7d/EXT/JT/rijksvaccinatieprogramma.nl
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-programma/brochures
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-programma/brochures
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/informed-consent

