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Jouw toestemming  

Informatie over de toestemmingen voor het Rijksvaccinatieprogramma 

 

Toestemming voor het uitwisselen van gegevens tussen de JGZ en het RIVM 

Met het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermen we kinderen tegen ernstige 

infectieziekten. Zoals kinkhoest, mazelen en meningokokkenziekte. 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voert dit programma uit. De JGZ geeft de vaccinaties in 

de buurt. Bijvoorbeeld op het consultatiebureau. De JGZ legt voor iedere deelnemer de 

vaccinatiegegevens nauwkeurig vast. Dat zijn gegevens over welk vaccin is gegeven. En 

waar en wanneer dat is gedaan. 

De JGZ geeft deze gegevens door aan het RIVM. Want het RIVM gebruikt de gegevens 

om het RVP te coördineren. En in de gaten te houden of het programma goed werkt. 

Vaccinatiegegevens geeft de JGZ altijd door aan het RIVM. Als je het goed vindt, geeft 

de JGZ ook persoonsgegevens door aan het RIVM. Persoonsgegevens (naam, adres, 

woonplaats, burgerservicenummer, geboortedatum, geslacht) mag de JGZ niet zo maar 

doorgeven. Daarvoor vraagt de JGZ eerst om toestemming. 

Het uitwisselen van vaccinatiegegevens samen met persoonsgegevens tussen de JGZ en 

het RIVM heeft veel voordelen. 

Het RIVM kan bijdragen aan jouw gezondheid, als het weet welke vaccinaties je hebt 

gehad: 

- Zo krijg je van het RIVM een herinnering voor een vaccinatie als je die vaccinatie 

nog niet hebt gehad.  

- Ook kun je bij het RIVM gemakkelijk een overzicht opvragen van alle vaccinaties 

die je hebt gekregen. Bijvoorbeeld als je het vaccinatiebewijs kwijt bent. Zo’n 

vaccinatieoverzicht is soms nodig voor een buitenlandse reis. En het kan handig 

zijn bij een bezoek aan de huisarts of een ziekenhuis.  

- Daarnaast controleert het RIVM altijd achteraf of je het goede vaccin op het 

goede moment hebt gekregen. 

Het RIVM kan met de gegevens ook de volksgezondheid goed in de gaten houden: 

- Want breekt er in Nederland een infectieziekte uit? Dan weet het RIVM precies 

hoeveel mensen al zijn beschermd met een vaccinatie. En welke mensen dat zijn. 

Zo beoordeelt het RIVM of de ziekte zich kan verspreiden. En dus ook of er actie 

moet worden ondernomen. Bijvoorbeeld door mensen uit te nodigen voor een 

(extra) vaccinatie.  

- Daarnaast houdt het RIVM de kwaliteit van het RVP in de gaten. Het RIVM 

controleert of en hoe lang de vaccinaties zorgen voor goede bescherming van de 

Nederlandse bevolking.  

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/informed-consent
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/informed-consent
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-programma/juridische-informatie
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-programma/juridische-informatie


Deze publiekstekst zal vanaf de invoering van de Informed Consent procecure voor het 

Rijksvaccinatieprogramma per januari 2022 gepubliceerd worden op 

rijksvaccinatieprogramma.nl/jouw-toestemming. Deze tekst is in lijn gebracht met 

teksten over de informed consent procedure uit de animatie, infographic en RVP 

brochures en gebaseerd op de RVP-richtlijn Informed consent-procedure | 

Rijksvaccinatieprogramma.nl. De tekst zal de bestaande webtekst op Juridische 

informatie | Rijksvaccinatieprogramma.nl vervangen. 

 
 

2 
 

Voor kinderen tot 12 jaar vragen we toestemming aan de ouder(s). Voor kinderen van 

12 tot 16 jaar vragen we toestemming aan zowel de ouder(s) als het kind. En vanaf 16 

jaar vragen we alleen toestemming aan het kind. 

 

  Filmpje   Infographic 

  
 

Hier volgt nog een uitgebreidere tekst over het RVP, de toestemmingen en 

details over het uitwisselen van gegevens tussen de JGZ en het RIVM. 
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