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Vraag en Antwoord 

Toestemming Gegevensuitwisseling JGZ-RVP  
Augustus 2021 

 

Op 5 juli 2021 werd een eerste webinar georganiseerd over de Invoering geïnformeerde toestemming 

in de JGZ in het kader van het RVP per 1-1-2022. Dit document bevat de antwoorden op vragen die 

naar aanleiding van het webinar zijn gesteld. De vragen en antwoorden zie georganiseerd aan de 

hand van een aantal thema’s. In de komende maanden worden meer en andere vragen en 

antwoorden gepubliceerd op de projectwebsite van NCJ. 

 

 

 

1. Wat mag wel/niet? 

 

Vraag Antwoord 

Als ouders afzien van vaccinatie, 

welke gegevens worden dan aan 

RIVM gestuurd? 

 

Als ouders afzien van vaccinatie worden er geen 

(vaccinatie)gegevens gestuurd van JGZ aan RIVM.  

Welke eisen zijn er voor het 

vastleggen van de toestemming voor 

uitwisseling van (persoons) gegevens 

tussen JGZ en RIVM en waar komen 

deze vandaan?  

De eisen voor de uitwisseling van (persoons)gegevens 

tussen JGZ en RIVM komen uit de wet- en regelgeving over 

het delen van gegevens in de zorg, zoals de Wgbo en AVG. 

De eisen zijn uitgewerkt in het document “Juridisch kader 

2021, Toestemming gegevensuitwisseling tussen JGZ en 

RIVM in het kader van het RVP”. 

 

Hoe is de toestemming geregeld 

voor jeugdigen tussen 12 en 16 jaar? 

Tussen 12 en 16 jaar geldt (wettelijk) dat zowel de jeugdige 

als de ouder(s) toestemming moeten geven voor de 

uitwisseling van vaccinatiegegevens met 

persoonsgegevens tussen JGZ en RIVM. Ontbreekt de 

toestemming van één van beiden (ouders of jeugdige), dan 

geldt dat als “geen toestemming”.  

 

Zie voor meer informatie de factsheet “Invoering 

toestemming gegevensuitwisseling JGZ-RIVM RVP juli 2021. 

 

Voorbeelden van use cases voor toestemming in 

verschillende leeftijdscategorieën zijn beschreven in het 

document “Functionele eisen Toestemming uitwisseling 

persoonsgegevens 2021”, in bijlage 3. 

 

Het Draaiboek Invoering [link volgt in september 2021] 

geeft meer informatie en achtergronden. 

 

Kan een bericht zonder 

persoonsgegevens aan RIVM nog 

worden aangepast, als er 

bijvoorbeeld een fout in zit? 

 

Dit kan (net als nu) met het zogenaamde Herstelbericht. 

Meer informatie in het Draaiboek Invoering [link volgt in 

september 2021] met verwijzing naar de betreffende 

paragraaf 



Vraag en antwoord Toestemming Gegevensuitwisseling JGZ-RVP 

augustus 2021 

Datum: 17-8-2021  Pagina 2 van 4 

Vraag Antwoord 

Wat mag wel/niet van AVG en wat 

mag wel/niet van Wgbo? 

Hierop is in de voorbereiding een analyse uitgevoerd. Het 

resultaat is vastgelegd in het document ““Juridisch kader 

2021, Toestemming gegevensuitwisseling tussen JGZ en 

RIVM in het kader van het RVP”. 

 

Wat is de betekenis van Informed 

Consent? 

Informed Consent of geïnformeerde toestemming heeft 

betrekking op het informeren van ouder(s) en/of jeugdigen 

en het vragen om toestemming voor de deelname aan het 

Rijksvaccinatieprogramma én het vragen om toestemming 

voor de uitwisseling van vaccinatiegegevens met 

persoonsgegevens tussen JGZ en RIVM. 

 

Om welke geïnformeerde 

toestemming gaat het in dit traject? 

Het gaat in dit traject om het registreren van de 

toestemming voor de uitwisseling van vaccinatiegegevens 

met persoonsgegevens tussen JGZ en RIVM. 

 

Moet je bij elke vaccinatie opnieuw 

toestemming vragen voor de 

gegevensuitwisseling van 

vaccinatiegegevens met 

persoonsgegevens? 

Er kan worden volstaan met een eenmalige toestemming 

van ouder(s)/jeugdige die geldig is voor het gehele RVP. 

Echter, de betrokkene mag en kan een eerder gegeven 

toestemming op elk moment intrekken, of alsnog 

toestemming geven. Geadviseerd wordt om de 

toestemming voor de uitwisseling van vaccinatiegegevens 

met persoonsgegevens in ieder geval te bespreken en/of te 

toetsen op het moment dat er contact is tussen JGZ-

organisaties en jeugdige en/of de gezaghebbende ouders 

 

Voor meer informatie zie het document ““Juridisch kader 

2021, Toestemming gegevensuitwisseling tussen JGZ en 

RIVM in het kader van het RVP” en het Draaiboek Invoering 

[link volgt in september 2021]. 
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2. Consequenties geen toestemming 

 

Vraag Antwoord 

Hoe kan de JGZ-professional ouders 

informeren over consequenties van 

het niet delen van 

vaccinatiegegevens met 

persoonsgegevens met RIVM? 

Informatie hierover is beschikbaar op de website van RIVM 

en van NCJ. RIVM verstrekt in de publieksfolder per 

vaccinatie, die wordt verstuurd bij de uitnodiging voor de 

vaccinatie, informatie over het geven van toestemming voor 

de uitwisseling van gegevens tussen JGZ en RIVM. In het 

directe contact van JGZ met ouder(s) en/of jeugdigen 

worden ze ook geïnformeerd over de consequenties van 

wel/geen toestemming. 

 

Als er voor jeugdigen geen 

toestemming is voor de uitwisseling 

van vaccinatiegegevens met 

persoonsgegevens tussen JGZ en 

RIVM, kan de JGZ dan wel de 

vaccinatiestatus opvragen bij RIVM? 

 

Nee, dat kan niet, omdat er geen toestemming is gegeven 

voor de uitwisseling van vaccinatiegegevens met 

persoonsgegevens tussen JGZ en RIVM. De toestemming 

geldt voor zowel de uitwisseling van JGZ aan RIVM als die 

van RIVM aan JGZ.  

Wat gebeurt er als eerst geen 

toestemming wordt gegeven voor de 

gegevensuitwisseling en dat later 

alsnog gebeurt? 

Wat gebeurt er als er eerst wel 

toestemming wordt gegeven voor de 

gegevensuitwisseling en die 

toestemming wordt ingetrokken? 

 

Zie hiervoor het document ““Juridisch kader 2021, 

Toestemming gegevensuitwisseling tussen JGZ en RIVM in 

het kader van het RVP”. 
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3. Softwareleveranciers 

 

Vraag Antwoord 

Bouwen de softwareleveranciers de 

benodigde functionaliteit in (DD JGZ) 

voor de registratie van de 

toestemming voor de uitwisseling 

van gegevens tussen JGZ en RIVM 

gegevensuitwisseling RVP? 

De softwareleveranciers zijn geïnformeerd over wat er 

moet worden aangepast in het DD JGZ om vanaf 1-1-2022 

als JGZ-organisatie te kunnen werken volgens de 

afspraken. Softwareleveranciers moeten de opdracht 

krijgen van de JGZ-organisaties om de toestemming voor 

de uitwisseling vaccinatiegegevens met persoonsgegevens 

tussen JGZ en RIVM in te bouwen in de JGZ-applicatie (DD 

JGZ). Advies aan JGZ-organisaties is om contact op te 

nemen met hun softwareleverancier over deze aanpassing. 

 

Zijn er gemeenschappelijke 

afspraken over kostprijsberekening 

gemaakt met de leveranciers? 

 

Nee, elke JGZ-organisatie dient zelf met de eigen 

leverancier afspraken te maken over de kosten van de 

aanpassing van haar applicatie. 

Kunnen ouders via het kinddossier of 

het ouderportaal de toestemming 

zelf indienen? 

 

Dit is afhankelijk van de verschillende applicaties van de 

verschillende leveranciers. 

 

 

4. Praeventis 

 

Vraag Antwoord 

Houdt RIVM in Praeventis een 

zelfstandige registratie bij van 

wel/geen toestemming voor 

uitwisseling? 

 

Nee. De registratie van de toestemming vindt alleen plaats 

bij de JGZ-organisaties in het DDJGZ. RIVM heeft geen 

overzicht van toestemming.  

Wordt Praeventis aangepast 

(systeem RIVM) en wanneer gebeurt 

dit? 

 

Praeventis wordt aangepast in 2021 

 

 

-0-0-0-0-0- 

 


