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Overzicht RIVM voorlichtingsmaterialen over informed consent rondom RVP 

 

Voor algemeen publiek 

- Vaccinatie brochures 

o De (bestaande) Rijksvaccinatieprogramma brochures - die worden meegestuurd met 

de vaccinatie oproepen/uitnodigingen - worden per 1 januari 2022 vernieuwd. In de 

vernieuwde versies zijn tekstkaders opgenomen met een beknopte uitleg over de 

informed consent voor de uitwisseling van vaccinatiegegevens met 

persoonsgegevens tussen de JGZ en het RIVM. Er wordt hierin verwezen naar 

uitgebreide uitleg op een nieuwe RVP webpagina (zie hieronder). 

o De vernieuwde vaccinatie brochures worden per 1 januari op Brochures 

Rijksvaccinatieprogramma | Rijksvaccinatieprogramma.nl gepubliceerd. Naast de 

Nederlandse (NL) versie zijn daar ook versies in een aantal andere talen beschikbaar. 

o De (NL) teksten uit de tekstkaders zijn beschikbaar voor de JGZ via de projectpagina 

Toestemming gegevensuitwisseling RVP op de NCJ website. 

 

- Webtekst 

o Per 1 januari 2022 wordt een nieuwe RVP webpagina Jouw toestemming | 

Rijksvaccinatieprogramma.nl gepubliceerd met uitgebreide uitleg over informed 

consent voor het RVP. Deze webpagina zal de bestaande webpagina Juridische 

informatie | Rijksvaccinatieprogramma.nl vervangen. 

o In eerste instantie zijn een NL en Engelse versie van de tekst beschikbaar. 

Waarschijnlijk volgen later versies in een aantal andere talen. 

o De (NL) tekst wordt naar verwachting begin december beschikbaar gesteld voor de 

JGZ via de projectpagina Toestemming gegevensuitwisseling RVP op de NCJ website. 

 

- Infographic 

o Ter ondersteuning van de webtekst wordt per 1 januari 2022 een infographic over 

de informed consent voor de uitwisseling van vaccinatiegegevens met 

persoonsgegevens tussen de JGZ en het RIVM gepubliceerd op Jouw toestemming | 

Rijksvaccinatieprogramma.nl. 

o In eerste instantie zijn een NL en Engelse versie van de infographic beschikbaar. 

Mogelijk volgen later versies in een aantal andere talen. 

o De (NL) infographic wordt naar verwachting begin december beschikbaar gesteld 

voor de JGZ via de projectpagina Toestemming gegevensuitwisseling RVP op de NCJ 

website. 

 

- Animatie 

o Eveneens ter ondersteuning van de webtekst wordt per 1 januari 2022 een animatie 

(filmpje) over de informed consent voor de uitwisseling van vaccinatiegegevens met 

persoonsgegevens tussen de JGZ en het RIVM gepubliceerd op Jouw toestemming | 

Rijksvaccinatieprogramma.nl. 

o In eerste instantie zijn een NL en Engelse versie van de animatie beschikbaar. 

Mogelijk volgen later onderdelen van de animatie in een aantal andere talen. 
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o De (NL) animatie wordt naar verwachting begin december beschikbaar gesteld voor 

de JGZ via de projectpagina Toestemming gegevensuitwisseling RVP op de NCJ 

website. 

 

- Uitnodigingsbrieven 

o Er is een wens om aan de uitnodigingsbrieven een zin toe te voegen over informed 

consent voor de uitwisseling van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens tussen 

de JGZ en het RIVM. 

o Het is nog onduidelijk of dit per 1 januari 2022 doorgevoerd kan worden. Mogelijk 

wordt de aanpassing in de loop van 2022 doorgevoerd. 

 

Voor JGZ professionals 

- RVP Richtlijn Informed Consent procedure 

Deze richtlijn is geactualiseerd en vastgesteld in het Landelijk RVP Overleg van 26 oktober 

2021. De geactualiseerde richtlijn is gepubliceerd op RVP-richtlijn Informed consent-

procedure | Rijksvaccinatieprogramma.nl. 

 

- Deskundigheidsbevordering 

Er wordt een gratis e-learning informed consent aangeboden voor scholingsdoeleinden. 

Deze e-learning zal begin december 2021 via E-learnings Rijksvaccinatieprogramma | 

Rijksvaccinatieprogramma.nl te vinden zijn en via de NSPOH (de gebruikelijke route) 

beschikbaar worden gesteld. In Q2 2022 zal deze e-learning als module worden opgenomen 

in de e-learning “Uitvoering RVP 2022” en hierop kan dan accreditatie behaald worden. 
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