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1. Inleiding 
Persoonsgegevens mogen worden verwerkt als de betrokkene hiervoor 
toestemming heeft gegeven. De verwerkingsverantwoordelijke moet duidelijke 

informatie verschaffen over de redenen waarom de persoonsgegevens worden 
verwerkt, maar ook over andere zaken die van belang zijn om te zorgen dat de 

betrokkene voldoende informatie heeft om een goed geïnformeerd besluit te 
nemen. In het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is naast 
toestemming voor deelname aan het RVP, een separate toestemming voor de 

uitwisseling van gepersonaliseerde vaccinatiegegevens tussen Jeugdgezondheidszorg (JGZ)- organisatie en 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vereist.  

 
Maternale kinkhoest 
Maternale kinkhoest is onderdeel van het RVP-programma. Informatie over de maternale kinkhoestvaccinatie (‘22-

weken-prik’) die betrekking heeft op de zwangere wordt nader ingevuld in een document opgesteld door ActiZ, 
GGD GHOR Nederland en NCJ. Het geven van toestemming voor de ’22-weken-prik’ bij de moeder verloopt op 

dezelfde wijze als beschreven in deze functionaliteit. 
 
Historische gegevens  

Historische vaccinaties zijn de vaccinaties die voor de toestemmingsdatum gegeven zijn door de eigen en andere 
organisaties. Alle vaccinaties worden vanaf 2015 via het LSP aangeleverd door de JGZ-organisatie aan het RIVM. 
Het RIVM beoordeelt of de historie wordt ingevoerd in Praeventis.  

 
Beheer en onderhoud  

Het functioneel beheer vindt plaats door NCJ en het technisch beheer vindt plaats door Nictiz. Dit gebeurt in 
nauwe samenspraak met ActiZ, GGD GHOR Nederland, RIVM en VZVZ. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor 
de inhoud van dit document. Wijzigingen aan dit document worden met de grootst mogelijk zorg met deze 

organisaties besproken. 
 
Aansprakelijkheid 

ActiZ, GGD GHOR Nederland, NCJ, Nictiz, RIVM en VZVZ bieden dit document aan met uitsluiting van eventuele 
uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties of toezeggingen. Met name garanderen zij niet dat het document volledig, 

actueel en juist is. Zij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard dan ook, 
die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het document door een gebruiker en/of 
de bij hem aangesloten zorgaanbieders. 

 

In dit document wordt de vastlegging in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ), de beslisboom 

welke volgt uit de vastlegging in het DD JGZ en de berichtgegevens nader gespecificeerd. In de bijlagen zijn 

afkortingen, definities, de legenda behorende bij de beslisboom en use cases uitgewerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beschreven functionaliteit 

houdt geen rekening met: 

- Cliënten zonder BSN; 

- Toestemming voor 

deelname aan RVP; 

- Benodigde functionaliteit 

voor Praeventis; 
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2. Vastlegging in Digitaal Dossier JGZ  
De Basisdataset (BDS) JGZ vormt de inhoudelijke basis van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). 

2.1 BDS-elementen toestemming gegevensuitwisseling 

De toestemming wordt in de BDS-elementen vastgelegd als een nieuwe herhalende groep in rubriek 010 (R010) 

“Informatie over werkwijze JGZ”: 

Toestemming gegevensuitwisseling RVP: G115, 0..*:  

- Toestemming gegevensuitwisseling RVP: 1..1 (W0004,BL, Ja/Nee) 

- Toestemmingswijze gegevensuitwisseling RVP: 1541 1..1 (W0678, KL_AN, Toestemmingswijze) 

- Naam bron toestemming gegevensuitwisseling RVP: 1..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200) 

- Bron toestemming gegevensuitwisseling RVP: 1..1 (W0088, KL_AN, Bron cliënt/jeugdige/ouder) 

- Periode: 1..1:  

o Startdatum geldigheid toestemming gegevensuitwisseling RVP: 1..1 (TS, datum) 

o Einddatum geldigheid toestemming gegevensuitwisseling RVP: 0..1 (TS, datum) 

- Naam JGZ-medewerker toestemming gegevensuitwisseling RVP: 1537 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200) 

- JGZ-organisatie URA-toestemming gegevensuitwisseling RVP: 1538 1..1 (W0060, AN_EXT, URA-nummer) 

- JGZ-organisatie AGB-toestemming gegevensuitwisseling RVP: 1539 1..1 (W0676, AN_EXT, AGB-nummer) 

- JGZ-organisatie naam toestemming gegevensuitwisseling RVP: 1540 1..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200) 

 

* In geval van registratie van de toestemming via een brief of op digitale wijze via een portal is de kardinaliteit van 

1..1 van de JGZ-medewerker niet te handhaven. 

 

2.2 Waardenlijst 

Voor de waardenlijst 88 (W0088) in Groep 115 (G115) dient te volgende update plaats te vinden: 

 

Voorstel: 

Het voorstel is om de waardenlijst aan te passen in de volgende waarden, waarbij waarden 02 en 98 komen te 

vervallen: 

- 01: Cliënt/ Jeugdige 

- 02: (deprecated) Ouder 

- 03: Gezaghebbende (Geen toestemming van andere gezaghebbende vereist) 

- 04: Gezaghebbende (Toestemming van andere gezaghebbende vereist) 

- 05: Wettelijk vertegenwoordiger namens jeugdige 

- 98: (deprecated) Anders 

 

De huidige situatie: 

Bron toestemming gegevensuitwisseling RVP: 1..1 (W0088, KL_AN, Bron cliënt/jeugdige/ouder) 

- 01: Cliënt/ Jeugdige 

- 02: Ouder 

- 98: Anders 
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Gebruik van de waarden: 

De JGZ-professional registreert de volgende waarden in de DD JGZ indien: 

 

Waarde Naam waarde Uitleg 

01 Cliënt/ Jeugdige De toestemming van de jeugdige/ cliënt wordt geregistreerd. 

03 Gezaghebbende (Geen toestemming van 

andere gezaghebbende vereist) 

De geregistreerde toestemming van één gezaghebbende is 

voldoende voor het versturen van de gepersonaliseerde 

berichten naar het RIVM. De JGZ-professional heeft geen 

aanleiding dat de andere gezaghebbende een andere mening is 

toebedeeld.  

04 Gezaghebbende (Toestemming van andere 

gezaghebbende vereist) 

De geregistreerde toestemming van alle gezaghebbenden is 

vereist voor het versturen van de gepersonaliseerde berichten 

naar het RIVM. De JGZ-professional heeft aanleiding dat de 

andere gezaghebbende mogelijk een andere mening is 

toebedeeld. 

05 Wettelijk vertegenwoordiger namens 

jeugdige 

De wettelijk vertegenwoordiger van de jeugdige registreert 

namens de jeugdige toestemming. Deze waarde wordt gebruikt 

als de jeugdige ten tijde van registratie wilsonbekwaam is 

geacht door de JGZ-professional. 
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3. Beslisboom 
Uitgangspunten voor onderstaande beslisboom zijn: 

- Juridisch kader 2021 Toestemming gegevensuitwisseling tussen JGZ en RIVM in het kader van het RVP 

Versie 0.94, status: voorlopig, datum: 28-4-2021 
- Vastlegging in het DD JGZ leidt tot ‘Toestemming’ (het vaccinatiebericht wordt verstuurd met 

persoonsgegevens) of ‘Geen toestemming’ (het vaccinatiebericht wordt verstuurd zonder 
persoonsgegevens).  

- Triggers om de beslisboom (opnieuw) te doorlopen zijn de leeftijd van de cliënt/jeugdige (bij bereiken 

van de van 12 jaar of 16 jaar) of wanneer een nieuwe toestemming wordt geregistreerd. Het wijzigen van 
een toestemming valt ook onder een nieuwe registratie. 

- Op basis van waardenlijst kan de professional of hij/ zij toestemming van de andere gezaghebbende 

eisen. Voor voldoende akkoord van de gezaghebbende(n) moet er minimaal het volgende geregistreerd 
zijn:  

o 1x ‘Ja’ - 03: Gezaghebbende (Geen toestemming van andere gezaghebbende vereist); of 
o 2x ‘Ja’ - 04: Gezaghebbende (Toestemming andere gezaghebbende vereist) 
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4. Berichtgegevens  
Op basis van de geregistreerde toestemming(en) in het DD JGZ, wordt bepaald welke gegevens naar het RIVM 

gestuurd worden. Uit de beslisboom kan worden afgeleid of (geen) toestemming wordt verleend voor de 

uitwisseling van persoonsgegevens. De gegevens over de vaccinatie en de uitvoerder worden in beide gevallen 

opgestuurd aan het RIVM. 

4.1  Toestemming 

Als de eindconclusie van de beslisboom ‘Toestemming’ is, wordt “bericht 4” 1 verstuurd aan het RIVM. In dit bericht 
worden zowel persoons- als vaccinatiegegevens meegestuurd.  

 
Dit bericht bevat de volgende elementen: 

- R002: Dossierinformatie 1..1 

▪ Dossiernummer 695 1..1 (W0001, AN, Alfanumeriek 15) 
▪ Dossier status: 696 1..1 (W0002, KL_AN, Dossier status) 

- R003: Persoonsgegevens 1..1 

▪ BSN: 7 1..1 (W0022, AN_EXT, BSN) 
▪ Voornaam: 6 (W0020, AN, Alfanumeriek 200) 
▪ Voorvoegsel geslachtsnaam: 3 (W0642, AN, Alfanumeriek 10) 

▪ Geslachtsnaam: 4 1..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200) 
▪ Geslacht: 19 1..1 (W0023, KL_AN, Geslacht) 
▪ Geboortedatum: 20 1..1 (W0025, TS, Datum) 

▪ G001: Adres cliënt 

• Soort adres: 8 1..1 (W0003, KL_AN, Soort adres) 

• Huisnummer: 12 1..1 (W0008, N, Huisnummer) 

• Huisletter: 13 0..1 (W0009, AN, Huisletter) 

• Huisnummer toevoeging: 14 0..1 (W0010, AN, Alfanumeriek 4) 

• Postcode: 16 1..1 (W0012, AN, Postcode) 

- R005: Betrokken JGZ-organisaties 1..1 
▪ G085 Uitvoerende JGZ-organisatie  

• Uitvoerende JGZ-organisatie URA: 603 1..1 (W0060, AN_EXT, URA nummer) 

- R018: Activiteit 1..1 

▪ Activiteit ID: 1377 1..1 (W0642, AN, Alfanumeriek 10) 
▪ Soort activiteit: 494 1..1 (W0188, KL_AN, Soort activiteit) 
▪ Datum activiteit: 724 1..1 (W0025, TS, Datum) 

- R041: Rijksvaccinatieprogramma en andere vaccinaties 0..1 
▪ G076 Vaccinatie 0..* 

• Soort vaccinatie: 461 1..1 (W0422, AN_EXT, Soort vaccinatie) 

• Datum vaccinatie: 1409 1..1 (W0025, TS, Datum) 

• Bezwaar: 683 0..1 (W0323, KL_AN, Bezwaar) 

• Partijnummer: 472 (W0017, AN, Alfanumeriek 50) 

• Uitvoerende instantie: 1336 1..1 (W0017, AN, Alfanumeriek 50) 

• Locatie uitvoerende organisatie: 1452 1..1 (W0017, AN, Alfanumeriek 50) 
 

4.2  Geen toestemming 

Als de eindconclusie van de beslisboom ‘Geen toestemming’ is, wordt “bericht 4a”2 verstuurd aan het RIVM. In dit 

bericht wordt gemeld dat binnen een bepaald contactmoment één of meerdere vaccinaties zijn toegediend 

volgens schema. Geen enkele van de gebruikte identificaties mag herleidbaar zijn naar de jeugdige of zijn 

 
1http://decor.nictiz.nl/jeugdgezondheidszorg/jgz-html-20200219T121823/tr-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.4.11-2012-06-

08T124206.html  
2 http://decor.nictiz.nl/jeugdgezondheidszorg/jgz-html-20200219T121823/tr2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.4.26-2018-04-

26T000000.html  

http://decor.nictiz.nl/jeugdgezondheidszorg/jgz-html-20200219T121823/tr-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.4.11-2012-06-08T124206.html
http://decor.nictiz.nl/jeugdgezondheidszorg/jgz-html-20200219T121823/tr-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.4.11-2012-06-08T124206.html
http://decor.nictiz.nl/jeugdgezondheidszorg/jgz-html-20200219T121823/tr2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.4.26-2018-04-26T000000.html
http://decor.nictiz.nl/jeugdgezondheidszorg/jgz-html-20200219T121823/tr2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.4.26-2018-04-26T000000.html
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dossier(gegevens). Datum vaccinatie, vaccinatietype en chargenummer/partijnummer moeten wel in 

overeenstemming met de feiten worden verstuurd.  

Dit bericht bevat de volgende elementen: 

- R002: Dossierinformatie 
▪ Dossier status: 696 1..1 (W0002, KL_AN, Dossier status) 

- R005: Betrokken JGZ-organisaties 
▪ Uitvoerende JGZ-organisatie: G085 

• Uitvoerende JGZ-organisatie URA: 603 1..1 (W0060, AN_EXT, URA nummer) 

- R018: Activiteit  
▪ Activiteit ID: 1377 1..1 (W0642, AN, Alfanumeriek 10) 
▪ Soort activiteit: 494 1..1 (W0188, KL_AN, Soort activiteit) 

▪ Datum activiteit: 724 1..1 (W0025, TS, Datum) 

- R041: Rijksvaccinatieprogramma en andere vaccinaties 
▪ Vaccinatie: G076 0..* 

• Soort vaccinatie: 461 1..1 (W0422, AN_EXT, Soort vaccinatie) 

• Datum vaccinatie: 1409 1..1 (W0025, TS, Datum) 

• Partijnummer: 472 (W0017, AN, Alfanumeriek 50) 

• Uitvoerende instantie: 1336 1..1 (W0017, AN, Alfanumeriek 50) 

• Locatie uitvoerende organisatie: 1452 1..1 (W0017, AN, Alfanumeriek 50) 
 

4.3  Impact van wijziging toestemming op historische gegevens 

Conform het juridisch kader geldt het volgende uitgangspunt: als iemand op later tijdstip zijn toestemming wijzigt 
(toestemming intrekt of juist omzet naar JA), dan geldt die wijziging dan voor de vaccinatiegegevens uit het hele 

dossier, dus ook de voorgaande vaccinaties. 
 

Als toestemming wordt ingetrokken 
Toestemming intrekken betekent dat er geen gepersonaliseerde vaccinatiegegevens meer worden uitgewisseld 
tussen JGZ en RIVM. Als personen willen dat gegevens verwijderd worden, dan kan dat (zover mogelijk en alleen 

het loskoppelen van persoonsgegevens en vaccinatiegegevens in de administratie van RIVM). Betrokkene kan 
daarvoor contact opnemen met het RIVM. Bij JGZ blijven gegevens bewaard in het dossier zolang de dossierplicht 
voortduurt. Toestemming voor de gegevensuitwisseling tussen JGZ en RIVM gaat niet over gegevensverwerking 

door JGZ zelf. 
 

Als toestemming na eerder geen toestemming 
Na alsnog toestemming (na eerder geen toestemming) worden eerder vastgelegde niet-gepersonaliseerde 
vaccinatiegegevens (van de eigen JGZ organisatie) over RVP overschreven en gepersonaliseerd uitgewisseld 

tussen JGZ en RIVM. Dat wordt door de JGZ besproken met ouder(s)/jeugdige, beschreven in de folder en op de 
website van RIVM. 
 

Herkenning wijziging 
Via activiteit ID, ook wel bekend als het contactmoment ID, kan het nieuwe (gepersonaliseerde) bericht met 

toestemming worden gekoppeld aan het  vorige (niet gepersonaliseerde) bericht. Deze wijziging in toestemming 
kan bij het RIVM worden verwerkt in Praeventis. De wijzigingen van de toestemmingen (van ‘ja’ naar ‘nee’ en van 
‘nee’ naar ‘ja’) worden dezelfde dag verwerkt en opgestuurd aan het RIVM. 

 
Dossieroverdracht van de ene JGZ-organisatie naar een andere JGZ-organisatie 

Bij alsnog toestemming (na eerder geen toestemming) worden alleen die historische vaccinatiegegevens met 

persoonsgegevens gestuurd door de JGZ-organisaties aan RIVM, die door de betreffende JGZ- organisatie eerder 

anoniem zijn verstuurd aan RIVM (activiteit ID) over dezelfde persoon. In dat geval is sprake van een herstelbericht 

dat kan worden gekoppeld aan eerdere berichten. Dat betekent dat vaccinatiegegevens van een persoon die 

geconverteerd zijn na verhuizing van het JGZ-dossier vanuit een andere JGZ-organisatie (die daarover al/of niet 

anoniem heeft gecommuniceerd met RIVM) juist niet moeten worden gestuurd door de nieuwe JGZ-organisatie 

aan het RIVM. Als de burger, in de afgelopen 18 jaar is verhuisd en alsnog wil dat het gepersonaliseerde 



8 

Functionele eisen: toestemming RVP-gegevensuitwisseling 
Versie 1.1; Status: definitief; Datum: 10-06-2021 

vaccinatiedossier bij het RIVM volledig kloppend wordt gemaakt, moet de burger daarover contact opnemen met 

RIVM. 

5. Randvoorwaarden 

5.1 Blokkade uitwisseling gegevens van RIVM naar JGZ-organisatie 

Indien de conclusie ‘Geen toestemming’ is, vindt een blokkade van bericht 1 (‘opvragen vaccinatiestatus’) plaats. 

Met de blokkade is geborgd dat uitwisseling van gegevens niet kan plaatsvinden van het RIVM naar de JGZ-

organisatie wanneer een medewerker op ‘vaccinatiestatus opvragen’ klikt. 

Indien de conclusie ‘Toestemming’ is, is deze blokkade er niet en kan het antwoord op bericht 1 wel worden 

uitgewisseld. 

5.2 Dossieroverdracht berichten  

Met de leveranciers wordt nader afgestemd om de einddatum in het dossieroverdracht bericht te vullen met de 

informatie uit BDS G115.  

Het invullen van een einddatum is nodig wanneer een persoon zijn eigen toestemming veranderd (nee wordt ja of 

ja wordt nee) en de oude toestemming dus moet komen te vervallen. De einddatum is van belang, omdat er geen 

unieke identifier is die gebruikt kan worden om oude toestemmingen automatisch ongeldig te maken. 

De einddatum invullen is niet nodig in de volgende gevallen: 

- In het geval dat een jeugdige 16 jaar wordt, dan is het niet nodig om een einddatum bij de 

toestemming van de gezaghebbende(n) in te vullen. In dat geval geeft de leeftijdscontrole genoeg 

informatie om niet de toestemming van de gezaghebbende(n) mee te nemen.  

- In het geval dat een jeugdige wilsbekwaam wordt, dient de toestemming van de jeugdige 

geregistreerd te worden en daarmee wordt de toestemming van de gezaghebbende namens de 

jeugdige niet meer meegenomen. De einddatum is dan niet relevant. 

De DD-JGZ applicatie dient af te dwingen dat zodra de toestemming veranderd, aan de oude toestemming een 

einddatum toegekend wordt. De einddatum van de oude toestemming dient dus gelijk te zijn aan de begindatum 

van de nieuwe toestemming. 

5.3 Versturen toegediende vaccinaties vanuit DD JGZ naar Praeventis3 

De (niet-)gepersonaliseerde vaccinatieberichten voor de RVP-gegevensuitwisseling worden verstuurd in dezelfde 

batch waarin alle toegediende vaccinaties dagelijks worden opgestuurd vanuit de DD JGZ naar Praeventis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/03/Gegevensrichtlijn__rvp_berichten_3_en_4_v_1.70_20130530.pdf  

https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/03/Gegevensrichtlijn__rvp_berichten_3_en_4_v_1.70_20130530.pdf
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Bijlage 1  Afkortingen en definities 

 
Afkorting Betekenis 

BDS Basisdataset 

DD JGZ Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 

JGZ Jeugdgezondheidszorg 

LSP Landelijk Schakelpunt 

RVP Rijksvaccinatieprogramma 

 

 
Begrip Definitie 

  

Bericht vaccinatiegegevens 
met persoonsgegevens 

(gepersonaliseerd bericht) 

Het bericht dat wordt verstuurd bij uitwisseling van vaccinatiegegevens tussen de 
JGZ-organisatie en het RIVM indien voldoende geldige toestemming(en) is/zijn 

geregistreerd van de gezaghebbende(n) en/of de jeugdige van 12 jaar en ouder. Dit 
bericht bevat persoons- en vaccinatiegegevens.  

 
Bericht vaccinatiegegevens 
zonder persoonsgegevens 

(niet-gepersonaliseerd 
bericht) 
 

Het bericht dat wordt verstuurd bij uitwisseling van vaccinatiegegevens tussen de 
JGZ-organisatie en het RIVM indien er geen geldige toestemming is geregistreerd 

door de gezaghebbende(n) en/of de jeugdige van 12 jaar en ouder. Dit bericht 
bevat vaccinatiegegevens. 
 

Cliënt Een persoon die 18 jaar of ouder is 
 

Geen toestemming  De eindconclusie in de beslisboom is ofwel ‘Toestemming’ ofwel ‘Geen 

toestemming’. Als de eindconclusie ‘Geen toestemming’ is, hebben de 
gezaghebbende(n) en/ of de jeugdige (12 jaar en ouder) geen toestemming 
gegeven voor het uitwisselen van persoonsgegevens tussen de JGZ-organisatie en 

het RIVM. 
 

Jeugdgezondheidszorg De publieke gezondheidszorg, waarbij een landelijk preventief 

gezondheidszorgpakket actief wordt aangeboden aan alle jeugdigen tot 18 jaar 

 

Jeugdige Een persoon die jonger is dan 18 jaar 

 

Toestemming De eindconclusie in de beslisboom is ofwel ‘Toestemming’ ofwel ‘Geen 
toestemming’. Als de eindconclusie ‘Toestemming’ is, hebben de 

gezaghebbende(n) en/ of de jeugdige (12 jaar en ouder) toestemming gegeven 
voor het uitwisselen van persoonsgegevens tussen de JGZ-organisatie en het RIVM.  
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Bijlage 2  Legenda Beslisboom 
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Bijlage 3 Use cases 
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