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Inleiding

In januari 2021 hebben betrokken partijen in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)1 besloten zich in te

spannen om per 1 januari 2022 het vragen van geïnformeerde toestemming voor de digitale

gegevensuitwisseling van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens tussen JGZ en RIVM voor het

Rijksvaccinatieprogramma (RVP) te realiseren. Realiseren betekent enerzijds het inbouwen van

registratie van de toestemming in de applicaties van de JGZ-organisaties (DD JGZ) en het RIVM

(Praeventis) en anderzijds het invoeren van het bespreken en registreren van deze toestemming in

(de werkprocessen van) de JGZ-organisaties en het RIVM. Het vragen van geïnformeerde

toestemming door de JGZ aan jeugdigen en hun gezaghebbenden is wettelijk verplicht sinds 1 januari

2019.

Het Draaiboek Invoering toestemming uitwisselen van persoonsgegevens tussen JGZ en het RIVM

beschrijft wat de JGZ-organisaties en het RIVM moeten doen en voorbereiden om op 1-1-2022 te

voldoen aan de verplichtingen.

Tijdens het project en de webinars zijn vragen gesteld. Een samenvatting van deze vragen zijn in dit

document verzameld en beantwoord met verwijzingen naar het draaiboek.
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Juridische vragen

Vraag Antwoord

1 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/juridisc

he-informatie wordt nog geactualiseerd. De tekst is 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.

Zie Draaiboek hoofdstuk 3 JURIDISCHE ASPECTEN

2 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.

3 Is er na dossieroverdracht opnieuw

toestemming voor het uitwisselen van

persoonsgegevens tussen de JGZ en het

RIVM 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.

NB: De toestemming moet op dit moment nog wel vanaf de PDF

worden geregistreerd in het DD JGZ van de ontvangende

JGZ-organisatie!

4 Is het mogelijk te werken met een

eenmalige toestemming van

ouder(s)/jeugdige die geldig is voor het

gehele RVP?

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de

toestemming voor de uitvoering RVP en de toestemming voor de

uitwisseling van persoonsgegevens tussen JGZ en RIVM bij de

gegeven vaccinaties.

De uitvoering  RVP is een medische handeling. Het volgen van het

RVP wordt bij de start afgesproken, op dat moment geeft de

gezaghebbende toestemming voor het volgen van het RVP en de

daarbij behorende vaccinaties. Er kan wel per vaccinatie gekozen

worden om deze wel of niet te ontvangen. Let op: ook hier

gelden de leeftijdsgrenzen voor toestemming. Voor de

uitwisseling van persoonsgegevens tussen JGZ en RIVM is een

eenmalige uitvraag van de toestemming RVP (JA/NEE) voldoende,
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omdat het steeds betrekking heeft op de uitwisseling van

persoonsgegevens voor hetzelfde doel. Ook hier gelden de

leeftijdsgrenzen voor toestemming. De betrokkene (jeugdige >12

jaar) of gezaghebbende kan een eerder gegeven toestemming op

elk moment wijzigen. Wanneer een eerdere toestemming wordt

ingetrokken worden vaccinatiegegevens vanaf dat moment zonder

persoonsgegevens uitgewisseld tussen JGZ en RIVM.

De jeugdigen en ouders moeten volledig geïnformeerd te zijn,

zodat betrokkenen weten wat toestemming geven betekent voor

de uitwisseling van persoonsgegevens  tussen JGZ en RIV. En dat

zij hun toestemming op elk moment kunnen intrekken en wat dat

betekent voor de uitwisseling van persoonsgegevens  tussen JGZ

en RIVM.

In het draaiboek staat beschreven dat het geen verplichting is om

steeds actief te vragen naar de toestemming, maar dat wordt

geadviseerd om in de contacten met jeugdige en/of ouders te

benoemen dat er eerder wel/geen toestemming uitwisseling van

persoonsgegevens is gegeven, zodat ouder/de jeugdige hier

laagdrempelig vragen over kunnen stellen dan wel hun

toestemming kunnen wijzigen. De website van het RVP, de folder

en de brieven aan ouders dienen hier ook duidelijk over te zijn.

Zie Draaiboek 3.6 GELDIGHEIDSDUUR TOESTEMMING

5 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 uitwisseling van persoonsgegevens van de JGZ naar het

RIVM, geldt dat vanzelfsprekend ook voor de uitwisseling met

persoonsgegevens van het RIVM aan de JGZ. De wettelijke

verplichting werkt "beide kanten" op.

6 Moet een JGZ-organisatie een DPIA

maken?

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

van toestemming voor uitwisseling 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-pr

otection-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.

7 Als ouders bezwaar hebben om deel te

nemen aan het RVP, dan dien je ook uit

te vragen of ze wel/niet de

persoonsgegevens willen uitwisselen.

Klopt dat?

Dat staat los van elkaar.

Als er een bezwaar is voor deelname aan het RVP is er dus geen

behandelingsovereenkomst m.b.t. het RVP. de toestemmingsvraag

is dan irrelevant.

NB: Op grond van de AVG (en WGBO )moet aan jeugdigen en

gezaghebbenden toestemming worden gevraagd voor

uitwisseling van persoonsgegevens tussen JGZ en RIVM. Als één
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van de gezaghebbende ouders “nee” zegt is het resultaat dat er

geen toestemming is.

Zie stroomschema Draaiboek 3.17 UITWERKING VAN HET

JURIDISCH KADER IN EEN STROOMSCHEMA).

De toestemming voor deelname aan het RVP staat los van de

toestemming voor uitwisseling van persoonsgegevens. Op grond

van de WGBO moet de vraag voor deelname aan het RVP

(toestemming vaccineren) worden gesteld.

Bij de WGBO kan de mening van de jeugdige vanaf 12 jaar

doorslag geven voor de vaccinatie.

Zie de RVP Richtlijn Informed Consent van het RIVM.

8 Waarom is het van belang wie nee zegt? Het is van belang om vast te leggen wie er toestemming voor

uitwisseling van persoonsgegevens al of niet heeft gegeven.

Zie Draaiboek 3.5 AAN WIE VRAAGT DE JGZ-PROFESSIONAL

TOESTEMMING?

9 Wat gebeurt er als je als JGZ professional

twijfelt of weet dat er een verschil van

mening is over het geven van

toestemming voor het uitwisselen van

persoonsgegevens tussen de JGZ en het

RIVM?

Bij twijfel of als bekend is dat er verschil van mening is over de

toestemming, vraagt de JGZ-professional na bij de andere

gezaghebbende om eenduidig vast te stellen of er al dan niet

sprake is van toestemming voor uitwisseling met

persoonsgegevens. Dit moet dan ook zo geregistreerd worden in

het DD JGZ. Bij twijfel altijd checken!

Zie Draaiboek 3.5 AAN WIE VRAAGT DE JGZ-PROFESSIONAL

TOESTEMMING?

10 Hoe zit het als ouders gescheiden zijn en

1 zegt ja en 1 zegt nee?

Dan is het resultaat dat er geen toestemming is.

Zie Draaiboek 3.18 UITWERKING VAN HET JURIDISCH KADER IN

EEN STROOMSCHEMA.

11 Waarom geldt nee altijd leidend voor de

uitwisseling van persoonsgegevens

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 de AVG van toepassing.

12 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 wordt 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, moet de JGZ-professional dit checken bij de

andere gezaghebbende. De beslisboom helpt hierbij.

Zie Draaiboek 3.18 UITWERKING VAN HET JURIDISCH KADER IN

EEN STROOMSCHEMA

14 Bij het bereiken van de leeftijd van 12

jaar door een jeugdige: moet of mag de

jeugdige meebeslissen over de

toestemming over het uitwisselen van

JA, de 12-jarige moet expliciet toestemming verlenen voor de

uitwisseling van  persoonsgegevens tussen JGZ en RIVM,

onafhankelijk van wat de ouders voor de 12e-verjaardag hadden

besloten. Omgekeerd geldt ook dat, wanneer er toestemming tot
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persoonsgegevens door JGZ aan RIVM

(RVP)?

uitwisseling van persoonsgegevens was (door de ouder(s), de

jeugdige vanaf 12 jaar het recht op weigeren van toestemming

krijgt en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen JGZ en

RIVM moet stoppen. Kortom: alleen uitwisseling van

persoonsgegevens tussen JGZ en RIVM na de 12e verjaardag van

de jeugdige bij expliciete toestemming van jeugdige (vanaf 12

jaar) én ouders (tot 16 jaar).

15 Is het noodzakelijk de jeugdige actief te

benaderen over toestemming

uitwisseling van persoonsgegevens

tussen JGZ-RIVM?

Als een jeugdige 12 jaar wordt, kan de jeugdige/ en

gezaghebbenden  via een brief geïnformeerd worden over de

keuze van de ouders/gezaghebbenden ten aanzien van de

toestemming  voor uitwisseling met persoonsgegevens tot 12 jaar,

maar er vindt pas uitwisseling met persoonsgegevens plaats

tussen JGZ en RIVM op het moment dat de jeugdige wordt

gevaccineerd (van JGZ naar RIVM) of als een vaccinatiestatus

wordt opgevraagd (door JGZ bij RIVM). Er kan alleen een

vaccinatiestatus opgevraagd worden als er toestemming is voor

uitwisseling van persoonsgegevens. Deze vervalt als de jeugdige

12 jaar is. Dat moment is vroeg genoeg om de jeugdige te

informeren (vanuit de JGZ) en te bespreken wat het besluit is van

de jeugdige ten aanzien van de toestemming voor het uitwisselen

van persoonsgegevens tussen de JGZ en het RIVM.

Het is dan aan de JGZ om met ouders/gezaghebbenden en de

jeugdige contact op te nemen om te vragen naar de toestemming

voor het uitwisselen van persoonsgegevens.

16 Stel: een 13 jarige jeugdige geeft wel

toestemming voor het uitwisselen van

persoonsgegevens, gezaghebbende(n)

niet,  gaat dan bij 16 jaar wel

automatisch toestemming voor het

uitwisselen van persoonsgegevens

gelden?

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

alleen de toestemming voor het uitwisselen van

persoonsgegevens van de jeugdige, (het ontbreken van) de

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

Zie Draaiboek 4.10 INFORMEREN VAN JEUGDIGEN DIE 16 JAAR

GAAN WORDEN WAARBIJ DE TOESTEMMING WIJZIGT

17 Kan de toestemming voor het uitwisselen

van persoonsgegevens ook blijven staan

bij 16 plus?

Ja de toestemming  voor het uitwisselen van persoonsgegevens

van de jeugdige blijft staan bij het bereiken van de leeftijd van 16

jaar, als deze al eerder is geregistreerd. Het is wel van belang dat

dit gecheckt wordt in het geval van een gezaghebbende die eerder

geen toestemming heeft gegeven voor het uitwisselen van

persoonsgegevens en de jeugdige wel.

18 Is de geldigheid van de toestemming

voor het uitwisselen van

persoonsgegevens beperkt in de tijd?

Ja, de toestemming voor het uitwisselen van persoonsgegevens

geldt tot de jeugdige 18 jaar wordt. Toestemming voor het

uitwisselen van persoonsgegevens 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
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19 Van welke vaccinaties worden met

terugwerkende kracht de

gepersonaliseerde gegevens

doorgegeven als een jongere op

bijvoorbeeld 16-jarige leeftijd alsnog

toestemming geeft voor uitwisseling

van persoonsgegevens?

Dan worden alle vaccinatiegegevens die door de betreffende

JGZ-organisatie zijn gegeven en geregistreerd in het DD JGZ alsnog

met persoonsgegevens uitgewisseld met RIVM (herstelberichten).

Zie Draaiboek 3.15 WIJZIGEN VAN TOESTEMMING en 4.10

INFORMEREN VAN JEUGDIGEN DIE 16 JAAR GAAN WORDEN

WAARBIJ DE TOESTEMMING WIJZIGT.

20 Moet bij 12 jaar opnieuw toestemming

worden gevraagd voor het uitwisselen

van persoonsgegevens tussen de JGZ en

het RIVM? 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 uitwisseling 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  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 uitwisseling van 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 4.10 INFORMEREN VAN JEUGDIGEN DIE 16

JAAR GAAN WORDEN WAARBIJ DE TOESTEMMING WIJZIGT.

Geadviseerd wordt de toestemming voor het uitwisselen van

persoonsgegevens tussen de JGZ en het RIVM te bespreken in de

contacten met de jeugdige.
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21 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

uitwisseling 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).

22 Met de overdracht van een digitaal

dossier gaan vaccinatiegegevens niet

mee over. Hoe gaat dat?

Zie Draaiboek 3.19 AANDACHT VOOR GEGEVENS OVER

VACCINATIES EN TOESTEMMING BIJ DOSSIEROVERDRACHT.

23 Geldt het herstelbericht voor alle

gegeven vaccinaties?

Zie Draaiboek 3.15 HERSTELBERICHTEN.

24 Hoe gaat het wijzigen van toestemming

voor het uitwisselen van

persoonsgegevens?

Zie Draaiboek 3.16 WIJZIGEN VAN TOESTEMMING.

25 Is er al een optie dat gezaghebbende(n)

of jeugdigen toestemming voor het

uitwisselen van persoonsgegevens

tussen de JGZ en het RIVM kunnen

invullen in een klantportaal (bijvoorbeeld

Mijn Kinddossier)?

Dit is niet opgenomen in dit project.

Bespreek dit met de softwareleverancier.

Zie Draaiboek Hoofdstuk 4 REGISTRATIE TOESTEMMING

GEGEVENSUITWISSELING VOOR BESTAANDE DEELNEMERS RVP IN

HET DD JGZ.

26 Als er al eerder toestemming voor het

uitwisselen van persoonsgegevens

tussen JGZ en RIVM geregistreerd is in

het DD JGZ, blijven die dan met de

nieuwe applicatie bestaan?

De eerder gevraagde toestemming kan blijven bestaan, maar de

toestemming voor het uitwisselen van persoonsgegevens die

eerder is geregistreerd staat niet op de juiste manier geregistreerd

in het DD JGZ. Vraag wat de softwareleverancier kan betekenen in

een conversie.

27 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.

28 Wat staat er in een vaccinatiebericht van

de JGZ aan het RIVM als er geen

toestemming wordt gegeven voor

uitwisseling met persoonsgegevens? Wat

Zie Draaiboek 3.10 WAT ALS ER TOESTEMMING WORDT GEGEVEN

en 3.11 WAT ALS ER GEEN TOESTEMMING WORDT GEGEVEN.
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staat er in een bericht als wel

toestemming voor het uitwisselen van

persoonsgegevens wordt gegeven?

29 Kun je op één dag de toestemming voor

het uitwisselen van persoonsgegevens

registreren in DD JGZ, een vaccinatie

geven en registreren in DD JGZ en gaat er

dan een vaccinatiebericht met

persoonsgegevens naar RIVM?

Dat kan. Handig is om eerst toestemming te registreren en dan de

vaccinatie te 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. De

uitwisseling van vaccinatiegegevens met en zonder

persoonsgegevens vindt 1 keer per nacht plaats tussen de JGZ en

het RIVM. Zolang beide registraties op dezelfde dag worden

uitgevoerd, is de volgorde minder van belang.

30 Worden huisartsen en kinderartsen ook

actief geïnformeerd over de nieuwe

richtlijnen? Zij registreren hun

vaccinaties via het digitale formulier op

de website RIVM en het is belangrijk

voor JGZ dat zij dit ook het liefst met

persoonsgegevens doen zodat wij de

vaccinaties overnemen (bijvoorbeeld

met prematuren die eerste prikken in

ziekenhuis krijgen).

Ook huisartsen en specialisten (in de ziekenhuizen) hebben

volgens de AVG de plicht om toestemming te vragen voor de

uitwisseling van persoonsgegevens. Het digitale

vaccinregistratieformulier dat gebruikt wordt voor uitwisseling

van gegevens tussen deze zorgverleners en RIVM voorziet hierin.

Overdracht van vaccinatiegegevens tussen ziekenhuis en JGZ

verloopt niet via RIVM.

31 In KD+ kunnen wij al vanaf een paar

weken geleden toestemming vastleggen.

Topicus heeft gezegd dat de

toestemming die nu vastgelegd worden

ook voor ná 1/1/22 geldig zijn, maar nu

wordt verteld dat alle toestemmingen

per 1/1/22 leeg zijn. Hoe zit dat?

Op 1-1-2022 werken alle JGZ-organisaties met nieuwe

programmatuur DD JGZ, waarin volgende de afspraken de

toestemming voor uitwisseling met persoonsgegevens kan

worden geregistreerd. Omdat de toestemming eerder (veelal) niet

is geregistreerd staat de toestemming standaard op <leeg> = nee

tot moment van registratie van de toestemming. Overleg met de

softwareleverancier over de details van het softwarepakket.

32 Als de toestemming voor het uitwisselen

van persoonsgegevens wordt aangepast

zonder dat er op dat moment een

vaccinatie wordt gegeven. Wat is dan de

trigger om alsnog de gegevens naar het

RIVM te sturen?

Als de toestemming wijzigt van “geen toestemming” in (wel)

“toestemming”, dan worden alle vaccinatiegegevens die door de

betreffende JGZ-organisatie zijn gegeven en geregistreerd in het

DD JGZ alsnog met persoonsgegevens uitgewisseld met RIVM.

De trigger daarvoor is de wijziging van de toestemming van nee

naar ja. Dit is NIET afhankelijk van het moment waarop een

vaccinatie wordt gegeven en de programmatuur die wordt

gebruikt.

Zie Draaiboek: 3.15 WIJZIGEN VAN TOESTEMMING.

Het wijzigen van de toestemming van “toestemming” in “geen

toestemming” betekent dat er vanaf dat moment geen

vaccinatiegegevens met persoonsgegevens meer worden

uitgewisseld tussen de JGZ en het RIVM. Alleen

vaccinatiegegevens zonder persoonsgegevens, dit betekent dat er

vanaf dit moment ook geen vaccinatiestatus meer opgevraagd kan

worden. Op het moment dat een vaccinatie wordt gegeven en
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geregistreerd, worden alleen de vaccinatiegegevens verstuurd aan

RIVM.

33 Als de ene ouder het niet eens is met de

andere ouder over de toestemming voor

gegevensuitwisseling, wat registreer je

dan?

Registreer de toestemming van beide gezaghebbenden

afzonderlijk.

Zie Draaiboek 3.5 AAN WIE VRAAGT DE JGZ PROFESSIONAL

TOESTEMMING.

34 Volgens mij kan de keuze bij uitwisseling

toestemming persoonsgegevens alleen

gemaakt worden in ja of nee maar niet in

onbekend toch?

Per 1-1-2022 zal in de meeste gevallen in het DD JGZ het vakje

waar de toestemming kan worden geregistreerd voor de

uitwisseling van persoonsgegevens leeg zijn. Als het vakje leeg is

of als de eindconclusie van de geregistreerde toestemmingen

‘Geen toestemming’ is, dan vindt er geen uitwisseling plaats van

persoonsgegevens tussen de JGZ-organisatie en het RIVM. Er

worden wel vaccinatiegegevens uitgewisseld.

Een JGZ-medewerker zal de opties ‘Ja’/‘Toestemming’ of

‘Nee’/’Geen toestemming’ zien in het registratiescherm om de

toestemming voor het uitwisselen van persoonsgegevens vast te

kunnen leggen. Bij een enkele softwareleverancier is ook een

optie ‘Onbekend’. Deze optie is standaard aangevinkt, waarna een

toestemming kan worden geregistreerd. Als er een registratie

‘Onbekend’ is, dan wordt dat behandeld als een ‘Nee’/ ‘Geen

toestemming’. Zie voor verdere uitleg van deze optie de

handleiding van de leverancier.

35 Hoe om te gaan met kinderen waarbij er

wel een vaccinatieanamnese is

afgenomen in december en nog geen

toestemming is gevraagd om de

persoonsgegevens te delen maar

waarvan het RIVM een

inhaalvaccinatieschema gaat maken dat

pas in januari klaar is. Het RVP is dan niet

meer in te zien.

Kijk in het DD JGZ.

De jeugdarts heeft de taak en verantwoordelijkheid het

vaccinatieschema op te stellen in overleg met gezaghebbende/

jeugdige (toestemming deelname RVP), niet het RIVM. Wanneer

deze is opgesteld krijgt de jeugdverpleegkundige de opdracht om

het RVP naar vastgesteld schema uit te voeren.  Het DD JGZ is de

plek waar je dit registreert (registratieplicht, WGBO). Het DD JGZ

is je brondossier, de vaccinatiegegevens (en toestemming) de

persoonsgegevens worden naar het RIVM gestuurd.

36 Gaat GGD GHOR Nederland/ActiZ iets

regelen over de uitwisseling tussen de

verschillende JGZ organisaties over de

gegeven toestemming voor het

uitwisselen van persoonsgegevens na

verhuizing of als jeugdige in gebied A

woont en dossier heeft in gebied B?

Nee, hierover zijn eerder afspraken gemaakt. Technische

uitwisseling/overdracht van de toestemming voor het uitwisselen

van persoonsgegevens wordt geregeld in een nieuw DOB-bericht.

Op dit moment gaat de toestemming net als de vaccinaties in pdf

mee in de overdracht.

Wanneer er door twee verschillende JGZ organisaties

dienstverlening wordt uitgevoerd moet men onderling afspraken

maken hierover, dusdanig dat de JGZ zich aan de wet houdt (één

dossier per jeugdige, autorisatie/wie mag er in lezen en

registreren etc.).

De situatie vraagt wel om bijzondere aandacht. Het DD JGZ mag

alleen voor het registreren van de vaccinaties en de toestemming

voor de gegevensuitwisseling met persoonsgegevens actief
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worden voor een andere organisatie: zie de brochure: “Ben ik in

beeld” van NCJ, paragraaf 7.3.

37 Hoe zit het met wetenschappelijk

onderzoek? Is het wel of niet onderdeel

van de Informed Consent procedure?

Het gebruik van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens voor

wetenschappelijk onderzoek door het RIVM valt niet onder de

toestemmingsvraag. De JGZ-professional vraagt toestemming voor

het uitwisselen van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens

tussen de JGZ en het RIVM.

Het RIVM gebruikt de vaccinatiegegevens met persoonsgegevens

o.a. voor onderzoek rondom het RVP. Dat is een wettelijke taak,

die is vastgelegd in de Wet op het RIVM en de Wet Publieke

gezondheid.

Zie Draaiboek, 3.7 WAAR VRAAGT DE JGZ-PROFESSIONAL

TOESTEMMING VOOR?

Zie ook RVP Richtlijn Informed Consent procedure, 5.2 van het

RIVM.
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38 Geef je jongeren wel een vaccinatie als

zij geen papieren bij zich hebben en bel

je achteraf voor toestemming?

Het uitgangspunt is: eerst toestemming en dan vaccineren.

Gebeurt dat niet, dan betekent dit dat er een vaccinatiebericht

zonder persoonsgegevens naar het RIVM gaat. Dit kan later,

wanneer de toestemming voor uitwisseling met

persoonsgegevens alsnog is gegeven, opnieuw gestuurd worden

mét persoonsgegevens. Dit betekent dubbel berichtenverkeer.

39 Wat gebeurt er als er iets aan de hand is

met een batch vaccins en er is geen

toestemming voor het uitwisselen van

persoonsgegevens 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. En wie er

geïnformeerd moeten worden.

40 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.

Geadviseerd wordt de toestemming te bespreken in de contacten

met de jeugdige.

Zie Draaiboek 4.10 INFORMEREN VAN JEUGDIGEN DIE 16 JAAR

GAAN WORDEN WAARBIJ DE TOESTEMMING WIJZIGT.
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41 Wat is het nut dat de

gezaghebbende/jeugdige zelf contact

opneemt met RIVM als iemand geen

gegevensuitwisseling wil?

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.

42 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) voor het uitwisselen

van persoonsgegevens nog niet is geregistreerd, moet deze

(alsnog) op een andere manier worden verkregen en

geregistreerd.

Zie Draaiboek Hoofdstuk 4 REGISTRATIE TOESTEMMING

GEGEVENSUITWISSELING VOOR BESTAANDE DEELNEMERS RVP IN

HET DD JGZ.
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43 Is er al bekend in welke talen de

brochures gaan komen?

De aangepaste RVP brochures zullen in dezelfde talen verschijnen

als de huidige versies. Het aantal talen kan per brochure

verschillen. Zie hiervoor de RVP website.

44 Zijn de uitnodigingsbrieven van RIVM op

tijd gereed?

In de uitnodigingsbrieven van het RIVM wordt vooralsnog geen

uitleg over informed consent gegeven. Uitleg over informed

consent is staat wel in de brochures die met de

uitnodigingsbrieven mee worden gestuurd. Deze informatie staat

ook per 1-1-2022 op de RVP website.

Indien gewenst, kan met de RIVM uitnodiging voor

groepsvaccinaties een JGZ bijlage worden meegestuurd. In deze

bijlage kunnen JGZ organisaties zelf een toevoeging doen over

informed consent met evt. een verwijzing naar informatie van het

RIVM.

45 Kan de meest voorkomende brief al wel

worden aangepast als niet alle 72 lukt?

M.a.w. het gros wel?

Er kan niet gesproken worden van een meest voorkomende brief.

Aan elk leeftijdscohort wordt immers de vraag om toestemming

voor het uitwisselen van persoonsgegevens gesteld, ongeacht in

welke fase van het RVP men zit.

Het RIVM inventariseert in de loop van 2022 of, hoe en wanneer

een zin over informed consent in de brieven wordt opgenomen.

Echter, de informatie over informed consent in de brochures en

op de RVP website is per 1-1-2022 gereed.

46 Wanneer wordt het registratieprotocol

van NCJ gepubliceerd?

Het Registratieprotocol van NCJ is te vinden op de projectpagina

van NCJ.

47 Is voor de e-learning scholing

accreditatie voor artsen aangevraagd en

toegekend?

Nog niet, dit volgt rond de zomer van 2022. De e-learning

Informed Consent zal opgenomen worden als module in de

e-learning Richtlijn Uitvoering RVP 2022, die geaccrediteerd zal

worden. Er is wel al geregeld dat een eerder afgeronde e-learning

IC meetelt in die accreditatie. Meer informatie over de e-learning

en de accreditatie staan op de RVP website van het RIVM en

NSPOH.
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Asielzoekerskinderen
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48 Asielzoekerskinderen verhuizen veel en

meer dan reguliere kinderen. Daardoor

kan het zijn dat de dossiergegevens later

aankomen bij JGZ-organisatie dan het

asielzoekerskind zelf. Mag je als JGZ

professional bellen met RIVM om na te

gaan welke vaccinaties zijn gegeven als

familie en kind/jongere eerder al

toestemming hebben gegeven?

Ja, als er toestemming gegeven is mag dat nog steeds, je kan

telefonisch contact opnemen met het Regiokantoor RIVM-DVP.

Je kunt ook naar het vaccinatieboekje (gele boekje/internationaal

bewijs voor vaccinatie) vragen van het asielzoekerskind.

NB: het DD JGZ blijft het brondossier!

49 Hoe gaat het met de registratie van de

toestemming van uitwisseling van

persoonsgegevens tussen JGZ en RIVM

voor kinderen die nog geen

BSN-nummer, maar alleen een

V-nummer hebben?

Voor deze kinderen verstuur je de blauwe randkaarten dagelijks

met de post naar het RIVM-DVP-regiokantoor of gebruik je het

digitale vaccinregistratieformulier (online). Via het digitale

vaccinregistratieformulier is het ook mogelijk om

vaccinatiegegevens door te geven zonder persoonsgegevens.

Hiervoor is een klein vakje om aan te vinken op de startpagina

aanwezig.

Zie draaiboek 5.3 TOESTEMMING GEGEVENSUITWISSELING MET

PERSOONSGEGEVENS EN GEEN BSN.

50 In hoeveel talen komt de informatie

Informed Consent RVP beschikbaar voor

de PGA?

De informatie over informed consent RVP is beschikbaar in vier

talen: Engels, Turks, Arabisch, Tigrinya

Nederland kent een meertalige populatie. Het is belangrijk dat

iedereen in Nederland informatie over het RVP – en dus ook

informed consent- goed tot zich kan nemen. GGD GHOR

Nederland is in samenwerking met COA en het RIVM aan het werk

om meer vertalingen te organiseren.

51 Hoe is de toestemming voor AMV

geregeld, die onder voogdij-instelling

Nidos vallen?

Op voorhand geven voogden toestemming voor uitwisseling

gegevens met het RIVM, tenzij er bijzonderheden zijn. Geldend

voor de juridische leeftijdsregels. In dat geval neemt de voogd

contact met de JGZ professional van de JGZ-organisatie op

hierover.
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