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Vraag en Antwoord 

Toestemming gegevensuitwisseling met persoonsgegevens tussen de JGZ en 

het RIVM voor het RVP – webinar 2 over Draaiboek Invoering 
September 2021 

 

Op 27 september 2021 werd een tweede 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 Draaiboek Invoering. Dit 

document bevat de antwoorden op vragen die in het webinar zijn gesteld. In de komende maanden 

worden meer en andere vragen en antwoorden gepubliceerd op de projectwebsite van NCJ. 

 

  
Vraag Antwoord 

1 Waar wordt de opname van het webinar 

gepubliceerd? 

Link naar opname webinar staat op projectpagina NCJ: 

https://www.ncj.nl/themadossiers/informatisering/toestemming-

gegevensuitwisseling-rvp/  

2 Juridisch kader, punt 3. Waar wordt 

toestemming voor gevraagd – a,3e 

streepje: Gebruik van gegevens voor 

wetenschappelijk onderzoek, Wat 

betekent dit precies?  

Voor meer informatie zie de website van RIVM: 

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/informed-consent. De tekst 

op https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-

programma/juridische-informatie wordt nog geactualiseerd. De 

tekst wordt aangevuld met: 

Onderzoekers kunnen informatie uit de landelijke vaccinatie 

database gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. De 

onderzoekers krijgen alleen anonieme informatie. Dus zonder 

Burgerservicenummer, naam, adres, woonplaats of 

geboortedatum. Onderzoekers mogen deze anonieme informatie 

gebruiken voor hun onderzoek rondom het RVP. Dit is wettelijk 

vastgelegd. Ze hoeven hiervoor geen toestemming te vragen.  

Is het voor een onderzoek wel nodig om persoonsgegevens te 

gebruiken? Dan zal het RIVM contact opnemen met jeugdigen / 

gezaghebbenden. 

3 Is op technisch gebied ook geregeld dat er 

onderscheid is tussen LSP-

vaccinatieberichten en LSP-

dossieroverdracht berichten (DOB). Nu is 

er maar 1 toestemmingsregistratieveld 

over LSP?  

Ja, zowel vaccinatieberichten als DOB-berichten kunnen vanaf  

1-1-2022 worden verstuurd via het LSP. 

 

Let op, het vaccinatiebericht is een ander bericht dan het DOB-

bericht, maar voor beide berichten is toestemming nodig. Het 

vragen en registreren van toestemming in het DD JGZ voor de 

gegevensuitwisseling met persoonsgegevens tussen de JGZ en het 

RIVM is nieuw.  

 

NB. 

De toestemming voor gegevensuitwisseling via het LSP is ongewijzigd 

(BDS-element 1398, 1399 en 1400) en moet maximaal 3x ingevuld kunnen 

worden, voor gezaghebbende 1, voor gezaghebbende 2 en jeugdige 

(12 jaar en ouder). Dit geldt ook voor de toestemming voor de 

dossieroverdracht binnen de JGZ (BDS-element 1163, 1164 en 1349). 

4 Hoe zit het als ouders gescheiden zijn en 1 

zegt ja en 1 zegt nee? 

Dan is het resultaat voor de toestemming van ouders dat er geen 

toestemming is. Zie Draaiboek Invoering 3.18 UITWERKING VAN 

HET JURIDISCH KADER IN EEN STROOMSCHEMA. 

5 Kan de toestemming ook blijven staan bij 

16 plus? 

Ja de toestemming van de jeugdige blijft staan bij het bereiken 

van de leeftijd van 16 jaar, als deze al eerder is geregistreerd.  
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6 Is de geldigheid van de toestemming 

beperkt in de tijd? 

Ja, de toestemming geldt tot de jeugdige 18 jaar wordt. 

Toestemming moet (in ieder geval) eenmalig worden gegeven en 

geregistreerd, maar kan ten allen tijde worden gewijzigd. Zie 

Draaiboek Invoering, onder andere 3.6 GELDIGHEIDSDUUR 

TOESTEMMING 

7 Waarom geldt nee altijd leidend voor de 

gegevens uitwisseling terwijl die niet geldt 

voor het vaccineren zelf? Waarom is dat 

anders? 

Bij de toestemming voor het vaccineren gaat het om een 

medische handeling (WGBO). De toestemming voor 

gegevensuitwisseling met persoonsgegevens tussen de JGZ en het 

RIVM is administratieve handeling. 

8 Moet bij 12 jaar opnieuw toestemming 

worden gevraagd? en bij 16 jaar ook? 

Op het moment dat de jeugdige 12 jaar wordt, gaat de 

toestemming van de jeugdige meetellen (naast die van de 

gezaghebbende(n)) voor de conclusie of er sprake is van 

toestemming is voor de  gegevensuitwisseling met 

persoonsgegevens tussen de JGZ en het RIVM. De toestemming 

van de jeugdige die 12 jaar is geworden moet dus worden 

uitgevraagd en geregistreerd. Toestemming moet (in ieder geval) 

eenmalig worden gegeven en geregistreerd, maar kan ten allen 

tijde worden gewijzigd. Zie ook Draaiboek Invoering 4.9 

ORGANISEREN VAN TOESTEMMING VOOR JEUGDIGEN DIE 12 

JAAR WORDEN. 

 

Als jeugdigen 16 jaar worden telt alleen hun toestemming mee bij 

het bepalen of er persoonsgegevens mogen worden uitgewisseld 

tussen de JGZ en het RIVM. De toestemming, die 

gezaghebbende(n) eerder hebben gegeven, telt vanaf dat 

moment niet meer mee.  

Als de gezaghebbende(n) eerder geen toestemming hebben 

gegeven voor de gegevensuitwisseling met persoonsgegevens en 

de jeugdige wel, betekent dit dat er bij het bereiken van de 

leeftijd van 16 jaar iets wijzigt in de “overall” toestemming voor 

de uitwisseling van persoonsgegevens: van geen toestemming 

naar wel toestemming. Dan zullen vanaf 16 jaar alle vaccinaties 

direct met persoonsgegevens naar het RIVM gaan. Het is van 

belang dat de 16-jarigen voor wie dit geldt (of gaat gelden) op de 

hoogte worden gebracht van deze situatie en wijziging. Zie ook 

Draaiboek Invoering 4.10 INFORMEREN VAN JEUGDIGEN DIE 16 

JAAR GAAN WORDEN WAARBIJ DE TOESTEMMING WIJZIGT 

Geadviseerd wordt de toestemming te bespreken in de contacten 

met de jeugdige. 

9 Stel: een 13 jarige jeugdige geeft wel 

toestemming, gezaghebbende(n) 

niet...gaat dan bij 16 jaar wel automatisch 

toestemming gelden? 

Ja, dat klopt. Op het moment dat de jeugdige 16 jaar wordt, geldt 

alleen de toestemming van de jeugdige, (het ontbreken van) de 

toestemming van gezaghebbende(n) telt dan niet meer mee. Zie 

ook Draaiboek Invoering 4.10 INFORMEREN VAN JEUGDIGEN DIE 

16 JAAR GAAN WORDEN WAARBIJ DE TOESTEMMING WIJZIGT 

10 Hoe kunnen de ouders van kinderen 

tussen de 12 en 16 jaar toestemmingen 

geven als ze niet meekomen naar het 

vaccinatie moment?  

Als de toestemming van gezaghebbende(n) nog niet is 

geregistreerd, moet deze (alsnog) op een andere manier worden 

verkregen en geregistreerd. Voor aanknopingspunten en meer 

informatie zie Hoofdstuk 4 REGISTRATIE TOESTEMMING 

GEGEVENSUITWISSELING VOOR BESTAANDE DEELNEMERS RVP IN 

HET DD JGZ in het Draaiboek Invoering 
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11 Tijdens groepsvaccinatie is er geen tijd 

voor uitgebreid gesprek, hoe doen we 

dat? 

Zorg er voor dat jeugdigen en gezaghebbenden voorafgaand aan 

de groepsvaccinatie worden geïnformeerd over de toestemming 

voor gegevensuitwisseling met persoonsgegevens tussen de JGZ 

en het RIVM, organiseer dat de toestemming voorafgaand aan de 

groepsvaccinatie wordt uitgevraagd en geregistreerd in het DD 

JGZ. Voor meer informatie zie Hoofdstuk 4 REGISTRATIE 

TOESTEMMING GEGEVENSUITWISSELING VOOR BESTAANDE 

DEELNEMERS RVP IN HET DD JGZ in het Draaiboek Invoering  

12 Met overdracht dossier gaan 

vaccinatiegegevens niet mee over. Hoe 

gaat dat? 

Zie Draaiboek Invoering 3.19 AANDACHT VOOR GEGEVENS OVER 

VACCINATIES EN TOESTEMMING BIJ DOSSIEROVERDRACHT 

13 Wat is het nut dat de 

gezaghebbende/jeugdige zelf contact 

opneemt met RIVM als er een negatief 

informed consent is? 

Het nut voor gezaghebbende/jeugdige om zelf contact op te 

nemen met het RIVM is om te voorkomen dat je steeds 

herinneringen van het RIVM krijgt. 

14 Waarom is er geen onderscheid gemaakt 

tussen het doorgeven van een vaccinatie 

en het opvragen van een vaccinatie? 

Dat onderscheid is wel gemaakt, maar als er geen toestemming is 

voor de gegevensuitwisseling met persoonsgegevens van de JGZ 

naar het RIVM, geldt dat ook voor de gegevensuitwisseling met 

persoonsgegevens van het RIVM aan de JGZ. De wettelijke 

verplichting werkt "beide kanten" op. 

15 Geldt het herstelbericht dan voor alle 

gegeven vaccinaties? 

Zie Draaiboek Invoering 3.15 HERSTELBERICHTEN 

16 Hoe gaat het wijzigen van toestemming? Zie Draaiboek Invoering 3.16 WIJZIGEN VAN TOESTEMMING 

17 Wat zijn de consequenties van geen 

toestemming geven? 

Als er geen toestemming wordt gegeven voor de 

gegevensuitwisseling met persoonsgegeven worden bij de 

vaccinatie van een jeugdige alleen vaccinatiegegevens (zonder 

persoonsgegevens) in het bericht verzonden van de JGZ naar het 

RIVM (zie Draaiboek Invoering 3.11 WAT ALS ER GEEN 

TOESTEMMING WORDT GEGEVEN). De vaccinatiestatus kan door 

de JGZ niet worden opgevraagd bij het RIVM. RIVM heeft geen 

totaaloverzicht op naam meer van de (gegeven) vaccinaties. Voor 

consequenties, zie ook de website van RIVM: 

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/informed-consent en 

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-

programma/juridische-informatie. De tekst op deze websites is 

geactualiseerd. 

18 Waarom is het van belang wie nee zegt? Het is van belang om vast te leggen wie er toestemming al of niet 

heeft gegeven. Zie Draaiboek Invoering 3.5 AAN WIE VRAAGT DE 

JGZ-PROFESSIONAL TOESTEMMING? 

19 1x "nee" en 1x "ja" is toch "nee"? Dat is juist. Voor conclusies over de toestemming zie het 

Draaiboek Invoering 3.18 UITWERKING VAN HET JURIDISCH 

KADER IN EEN STROOMSCHEMA  

20 Als er eerst geen toestemming is en na 

een tijdje wel toestemming, kan je ook 

gedeelte van de info uitwisselen? 

Zie Draaiboek Invoering 3.16 WIJZIGEN VAN TOESTEMMING 

21 Ben je verplicht om na te vragen of beide 

gezaghebbende(n) akkoord zijn? 

Vaak komt slechts één van de gezaghebbenden van een jeugdige 

mee naar een consult. In dat consult kan worden gevraagd of de 

andere gezaghebbende het standpunt van de aanwezige 

gezaghebbende deelt. Als de JGZ-professional twijfelt of de 

gezaghebbenden het met elkaar eens zijn, kan de JGZ-

professional dit checken bij de andere gezaghebbende. De 

beslisboom voorziet in deze mogelijkheid. Zie Draaiboek Invoering 

3.18 UITWERKING VAN HET JURIDISCH KADER IN EEN 

STROOMSCHEMA 
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22 Is er al een optie dat gezaghebbende(n) of 

jeugdigen toestemming kunnen invullen in 

een klantportaal (bijvoorbeeld Mijn 

Kinddossier)? 

Bespreek dit met de softwareleverancier. Zie ook Draaiboek 

Invoering Hoofdstuk 4 4 REGISTRATIE TOESTEMMING 

GEGEVENSUITWISSELING VOOR BESTAANDE DEELNEMERS RVP IN 

HET DD JGZ 

23 Als er al eerder toestemming 

geregistreerd is in het DD JGZ, blijven die 

dan met de nieuwe applicatie bestaan? 

De eerder gevraagde toestemming kan blijven bestaan, maar de 

toestemming die eerder is geregistreerd staat niet op de juiste 

manier geregistreerd in het DD JGZ. Vraag wat de 

softwareleverancier kan betekenen in een conversie. 

24 Is er na dossieroverdracht opnieuw 

toestemming nodig? 

Als de geregistreerde toestemming goed wordt overgedragen en 

geregistreerd in het DD JGZ van de ontvangende JGZ-organisatie, 

is opnieuw toestemming vragen voor gegevensuitwisseling met 

persoonsgegevens tussen de JGZ en RIVM niet noodzakelijk. De 

toestemming moet dan wel vanaf de PDF worden geregistreerd in 

het DD JGZ van de ontvangende JGZ-organisatie! 

25 Moet een JGZ-organisatie een DPIA 

maken? 

De verplichting om een DPIA te maken staat los van de invoering 

van toestemming voor gegevensuitwisseling met 

persoonsgegevens tussen de JGZ en het RIVM. Een JGZ 

organisatie moet zelf beslissen over een DPIA , voor meer 

informatie zie: - 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/data-

protection-impact-assessment-dpi . 

Het uitwisselen van gegevens door de JGZ met het RIVM is niet 

nieuw, dus de verwachting is dat er al een DPIA is binnen de 

organisatie. Deze DPIA kan aangevuld worden met de 

veranderingen per 1-1-2022. 

26 Wat staat er in een vaccinatiebericht van 

de JGZ aan het RIVM als er geen 

toestemming wordt gegeven voor 

gegevenstuitwisseling met 

persoonsgegevens? Wat staat er in een 

bericht als wel toestemming wordt 

gegeven? 

Zie Draaiboek Invoering 3.10 WAT ALS ER TOESTEMMING WORDT 

GEGEVEN en 3.11 WAT ALS ER GEEN TOESTEMMING WORDT 

GEGEVEN 

27 Wat gebeurt er als er iets aan de hand is 

met een batch vaccins en er is geen 

toestemming gegeven? 

In dat geval communiceert RIVM dit naar betreffende JGZ-

organisaties. Zij kunnen in hun DD JGZ zien wie welke vaccinaties 

uit welke batch hebben gekregen. 

28 Kun je op één dag de toestemming 

registeren in DD JGZ, een vaccinatie geven 

en registreren in DD JGZ en gaat er dan 

een vaccinatiebericht met 

persoonsgegevens naar RIVM? 

Dat kan, let wel op de volgorde, eerst toestemming registreren 

dan vaccinatie registreren. Als een vaccinatie wordt geregistreerd, 

controleert het DD JGZ voor het maken van een vaccinatiebericht 

aan RIVM welke toestemming is geregistreerd in het DD JGZ. 

29 Voor de registratie van toestemming is 

gekozen voor een decentrale oplossing, 

waarom? 

De centrale (landelijke) oplossing (Mitz) was niet op tijd klaar. Het 

vragen van geïnformeerde toestemming is wettelijk verplicht 

vanaf 1 januari 2019. 

30 Kan het bericht over toestemming niet 

direct verzonden worden? Net als het 

opvragen van een vaccinatiestatus nu? 

Daar is (technisch) niet voor gekozen. Vaccinatiegegevens (met en 

zonder persoonsgegevens) worden iedere nacht uitgewisseld 

tussen JGZ en RIVM. 
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