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Inleiding
Vanaf 1 januari 2022 is iedere JGZ-professional verplicht toestemming te vragen voor de gegevensuitwisseling met persoonsgegevens
tussen de JGZ en het RIVM met betrekking tot het Rijksvaccinatieprogramma (zie website van het NCJ). Vaccinatiegegevens worden altijd
uitgewisseld tussen de JGZ en het RIVM. Om persoonsgegevens toe te voegen aan de vaccinatiegegevens is toestemming nodig. Dit
registratieprotocol beschrijft de wijze waarop de toestemming geregistreerd wordt.
Lees ook het Draaiboek voor JGZ-organisaties Invoering toestemming gegevensuitwisseling JGZ-RIVM RVP 11-2021.

Waar vraagt de JGZ-professional toestemming voor
Bij het bespreken van de toestemming voor het uitwisselen van persoonsgegevens met het RIVM moet duidelijk zijn voor de jeugdige
en/of gezaghebbende(n) waar toestemming voor gegeven wordt. Toestemming wordt gegeven voor:
● De uitwisseling van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens van de JGZ naar het RIVM (gegeven vaccinaties)
● De uitwisseling van gegevens van RIVM naar JGZ (opvragen vaccinatiestatus, en actieve benadering van jeugdigen,
gezaghebbenden en JGZ over individuele vaccinaties)
Daarnaast moet het voor gezaghebbende(n) en jeugdigen duidelijk zijn waarom het belangrijk is dat het RIVM de persoonsgegevens
krijgt. Het RIVM gebruikt de vaccinatiegegevens met persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken, die zijn
vastgelegd in de Wet op het RIVM en de Wet Publieke Gezondheid. Deze taken zijn regie op en coördinatie van de uitvoering en
kwaliteitsbewaking van het RVP, en het verrichten van onderzoek gericht op ondersteuning van de beleidsontwikkeling en -uitvoering,
veiligheidsbewaking, de bestrijding van infectieziekten, de meting van de effectiviteit van het vaccinatieprogramma en van de
werkzaamheid van het vaccin, en de bepaling van de vaccinatiegraad in Nederland.

Consequenties als er geen toestemming is voor het uitwisselen van persoonsgegevens met het
RIVM
Het staat de jeugdige en/of gezaghebbende(n) vrij om geen toestemming te geven voor het uitwisselen van persoonsgegevens met het
RIVM. Dit heeft wel consequenties die de JGZ-professional moet bespreken. Als jeugdigen en/of gezaghebbende(n) ervoor kiezen alleen
de vaccinatiegegevens naar het RIVM te sturen heeft dit de volgende consequenties:
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●

●

●

het RIVM stuurt herhalingsoproepen naar de jeugdige/gezaghebbende(n), ook als er wel is gevaccineerd. Dit omdat het RIVM
geen registratie heeft van de gezette vaccinatie. Wanneer er geen toestemming is gegeven voor de gegevensuitwisseling met
persoonsgegevens, ontvangt de jeugdige/gezaghebbende(n) overbodige herhalingsoproepen.
Jeugdigen en/of gezaghebbende(n) kunnen geen volledig vaccinatiebewijs/-overzicht opvragen bij het RIVM. Zij zullen hiervoor
contact moeten opnemen met de JGZ-organisatie(s) die de vaccinaties hebben gegeven, zodat die de vaccinaties uit het DD JGZ
kunnen halen.
De JGZ-professional kan niet digitaal de vaccinatiestatus opvragen van de jeugdige bij het RIVM. Dat kan lastig zijn als de jeugdige
door verschillende JGZ-organisaties is gevaccineerd en/of is verhuisd.

Doelgroep
●
●

JGZ-professionals: welke elementen heb je nodig om te registreren.
Functioneel applicatiebeheerders: welke elementen moeten beschikbaar zijn voor registratie en welke functionaliteit is daarbij
gewenst en beschikbaar. T.a.v. de functionaliteit: neem dit mee in het overleg / de opdracht naar de DD JGZ leveranciers.

Notabene: dit document kan niet beschouwd worden als handleiding voor softwareleveranciers. De technische vertaling van wat er
nodig is voor de registratie, publiceert Nictiz in ART-DECOR.
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BDS-elementen voor de registratie van de toestemming gegevensuitwisseling RVP
BDS-element

Opmerking

Toestemming gegevensuitwisseling RVP: 1533 1..1 (W0004, BL,
Ja Nee)
● ja
● nee

Registreer hier of er wel of geen toestemming is voor het
uitwisselen van persoonsgegevens met het RIVM.
● Ja: er is toestemming voor het uitwisselen van
persoonsgegevens.
● Nee: er is geen toestemming voor het uitwisselen van
persoonsgegevens.

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

Registreer hier op welke manier toestemming is verkregen.
● Schriftelijk: de toestemming is verkregen via een formulier
die door jeugdige en/of gezaghebbende(n) is ingevuld.
● Mondeling: de toestemming is verkregen door met de
jeugdige en/of gezaghebbende(n) te spreken.
● Portaal: de toestemming is verkregen doordat jeugdige
en/of gezaghebbende(n) toestemming hebben ingevuld in
een klantportaal.
● Anders: de toestemming is op een andere manier
verkregen dan hierboven beschreven.

●
●
●
●

Schriftelijk: 01, 01
Mondeling: 02, 02
Portaal: 03, 03
Anders: 04, OTH (nullFlavor)

Naam bron toestemming gegevensuitwisseling RVP: 1534 1..1
(W0020, AN, Alfanumeriek 200)

Registreer hier de naam van de gezaghebbende die toestemming
heeft gegeven bijvoorbeeld meneer Jansen of mevrouw
Gerritsen.
Let op: moeder of vader is niet genoeg.

Bron toestemming gegevensuitwisseling RVP: 1535 1..1
(W0691, KL_AN, Bron cliënt/jeugdige/gezaghebbende)

Registreer hier wie de toestemming heeft gegeven.
● Cliënt/jeugdige: De jeugdige is degene die gevaccineerd is
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●
●
●
●

Cliënt/Jeugdige: 01, 01
Gezaghebbende (Geen toestemming van andere
gezaghebbende vereist): 03, 03
Gezaghebbende (Toestemming van andere
gezaghebbende vereist): 04, 04
Wettelijk vertegenwoordiger namens jeugdige: 05, 05

●

●

●

en de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar heeft. Cliënt is
degene die gevaccineerd is en 18 jaar of ouder is
(bijvoorbeeld een zwangere die de maternale
kinkhoestvaccinatie krijgt)
Gezaghebbende (geen toestemming van andere
gezaghebbende vereist): een gezaghebbende geeft
toestemming. De JGZ-professional heeft geen aanleiding
om aan te nemen dat de andere gezaghebbende een
andere mening heeft óf er is geen tweede
gezaghebbende.
Gezaghebbende (Toestemming van andere
gezaghebbende vereist): een gezaghebbende geeft
toestemming. De JGZ-professional heeft aanleiding om
aan te nemen dat de andere gezaghebbende een andere
mening heeft. Het invullen van deze waarde betekent
automatisch dat alleen vaccinatiegegevens (zonder
persoonsgegevens) uitgewisseld worden met het RIVM
zolang de toestemming van de tweede gezaghebbende
niet geregistreerd is.
Wettelijk vertegenwoordiger namens jeugdige: de jeugdige
is niet wilsbekwaam. De wettelijk vertegenwoordiger van
de jeugdige moet de toestemming geven.

Datum toestemming gegevensuitwisseling RVP: 1536 1..1
(W0025, TS, Datum)

Hier wordt de datum waarop de toestemming is verkregen
geregistreerd. Deze waarde wordt in principe automatisch gevuld
door de applicatie.

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

Hier wordt geregistreerd welke JGZ-professional de toestemming
heeft geregistreerd. Deze waarde wordt in principe automatisch
gevuld door de applicatie.

Registratieprotocol toestemming gegevensuitwisseling RVP 07-12-2021
6

JGZ-organisatie URA toestemming gegevensuitwisseling RVP:
1538 0..1 (W0060, AN_EXT, URA nummer)

Hier wordt geregistreerd wat de URA is van de JGZ-organisatie
waar de JGZ-professional werkt. Deze waarde wordt in principe
automatisch gevuld door de applicatie. (URA; UZI register
abonneenummer is een onderdeel van de UZI, Unieke
Zorgverlener Identificatie) .

JGZ-organisatie AGB toestemming gegevensuitwisseling RVP:
1539 0..1 (W0676, AN_EXT, AGB-nummer)

Hier wordt geregistreerd wat de AGB code is van de
JGZ-organisatie waar de JGZ-professional werkt. Deze waarde
wordt in principe automatisch gevuld door de applicatie. (De
AGB-code, Algemeen GegevensBeheer, is een uniek
codenummer van Nederlandse zorgaanbieders of
zorgverleningsinstanties).

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

Hier wordt geregistreerd wat de naam van de JGZ-organisatie is
waar de JGZ-professional werkt. Deze waarde wordt in principe
automatisch gevuld door de applicatie.

Toestemming einddatum gegevensuitwisseling RVP: 1607 0..1
(W0025, TS, Datum)

Als een toestemming wijzigt wordt er een einddatum
geregistreerd van de eerder gegeven toestemming. Deze waarde
wordt in principe automatisch gevuld door de applicatie.
Let op: in een komende versie van BDS JGZ wordt dit element
‘Einddatum toestemming gegevensuitwisseling RVP’.

Berekende toestemming gegevensuitwisseling RVP: 1542 1..1
(W0167, BER, Berekend veld)

Aan de hand van de toestemming die de JGZ-professional
registreert wordt berekend of de vaccinatiegegevens met of
zonder persoonsgegevens naar het RIVM gaan. Deze waarde
wordt in principe automatisch vastgesteld door de applicatie.

Bijzonderheden wilsontwikkeling: 781 0..1 (W0082, AN,
Alfanumeriek 4000)

Als de JGZ-professional van mening is dat een jeugdige van 12
jaar of ouder wilsonbekwaam is, wordt dit in dit BDS-element
toegelicht.
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Gegevens aan het RIVM
In onderstaande tabel staan de BDS-elementen die worden uitgewisseld met het RIVM in berichten met een vaste structuur en inhoud.
Als er geen toestemming is voor het uitwisselen van persoonsgegevens gaat er alleen een vaccinatiebericht naar het RIVM. De
geel-gearceerde BDS-elementen gaan dan niet naar het RIVM. De berichten worden door de DD JGZ applicatie gemaakt en met de DD
JGZ-applicatie verzonden van de JGZ-organisatie naar het RIVM
Rubriek

Groep

R002: Dossierinformatie 1..1

BDS-element
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 0..*

Soort adres: 8 1..1 (W0003, KL_AN, Soort adres)
Huisnummer: 12 1..1 (W0008, N, Huisnummer)
Huisletter: 13 0..1 (W0009, AN, Huisletter)
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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 1..*

R018: Activiteit 1..1

Uitvoerende JGZ-organisatie URA: 603 1..1 (W0060, AN_EXT, URA
nummer)
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)
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Use cases
Hieronder staan een aantal cases beschreven. Na iedere casus volgt een tabel waarin de registratie terug te vinden is. De donkere tekst
is het geen je aanvinkt (bij waardelijst) danwel invult bij vrij tekstveld / datumveld..
1. Jeugdige Bram Breker is 3 maanden. Moeder Anna Breker is de enige gezaghebbende en geeft op 15 januari 2022 toestemming voor
de gegevensuitwisseling met persoonsgegevens.
BDS-element

Registratie jeugdige

Registratie gezaghebbende
1

Niet van toepassing want Bram is
jonger dan 12 jaar.
Toestemming
gegevensuitwisseling RVP
Toestemmingswijze
gegevensuitwisseling RVP

Niet van toepassing want er
is één gezaghebbende.

●
●

ja
nee

●
●

ja
nee

●
●

ja
nee

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

●
●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende
(Geen toestemming
van andere

Naam bron toestemming
gegevensuitwisseling RVP
Bron toestemming
gegevensuitwisseling RVP

Registratie gezaghebbende
2

Anna Breker
●
●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende (Geen
toestemming van andere
gezaghebbende vereist)

●
●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende
(Geen toestemming
van andere
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●

●

Gezaghebbende
(Toestemming van andere
gezaghebbende vereist)
Wettelijk vertegenwoordiger
namens jeugdige

●

●

Datum toestemming
gegevensuitwisseling RVP

gezaghebbende
vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van
andere
gezaghebbende
vereist)
Wettelijk
vertegenwoordiger
namens jeugdige

●

●

gezaghebbende
vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van
andere
gezaghebbende
vereist)
Wettelijk
vertegenwoordiger
namens jeugdige

15 januari 2022

Bijzonderheden
wilsontwikkeling
Conclusie: Voor jeugdigen <12 jaar geldt alleen de toestemming van gezaghebbenden mee. Omdat er sprake is van toestemming stuurt
de JGZ-organisatie de vaccinatiegegevens met persoonsgegeven aan het RIVM
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2. Jeugdige Noah Niessen van <12 jaar heeft Lucas en Mia Niessen als gezaghebbenden. Mia geeft op 15 januari 2022 toestemming
voor de gegevensuitwisseling met persoonsgegevens. De JGZ-professional heeft geen aanleiding dat Lucas een andere mening
heeft.
BDS-element

Registratie jeugdige

Registratie gezaghebbende
1

Niet van toepassing want Noah is
jonger dan 12 jaar.
Toestemming
gegevensuitwisseling RVP
Toestemmingswijze
gegevensuitwisseling RVP

Wordt niet ingevuld want er
is geen contact met Lucas
geweest.

●
●

ja
nee

●
●

ja
nee

●
●

ja
nee

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

●
●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende
(Geen toestemming
van andere
gezaghebbende
vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van

Naam bron toestemming
gegevensuitwisseling RVP
Bron toestemming
gegevensuitwisseling RVP

Registratie gezaghebbende
2

Mia Niessen
●
●

●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende (Geen
toestemming van andere
gezaghebbende vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van andere
gezaghebbende vereist)

●
●

●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende
(Geen toestemming
van andere
gezaghebbende
vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van

●
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●

Wettelijk vertegenwoordiger
namens jeugdige
●

Datum toestemming
gegevensuitwisseling RVP

andere
gezaghebbende
vereist)
Wettelijk
vertegenwoordiger
namens jeugdige

●

andere
gezaghebbende
vereist)
Wettelijk
vertegenwoordiger
namens jeugdige

15 januari 2022

Bijzonderheden
wilsontwikkeling
Conclusie: Voor jeugdigen <12 jaar geldt alleen de toestemming van gezaghebbenden mee. Omdat er sprake is van toestemming van
gezaghebbenden stuurt de JGZ-organisatie de vaccinatiegegevens met persoonsgegeven aan het RIVM
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3. Jeugdige Noah Niessen van <12 jaar heeft Lucas en Mia Niessen als gezaghebbenden. Mia geeft op 15 januari 2022 toestemming
voor de gegevensuitwisseling met persoonsgegevens. De JGZ-professional heeft geen aanleiding om aan te nemen dat Lucas een
andere mening heeft. Op 1 maart 2022 komt Lucas mee met Noah. De JGZ-professional vraagt Lucas of hij toestemming geeft.
Lucas geeft toestemming voor gegevensuitwisseling met persoonsgegevens.
BDS-element

Registratie jeugdige

Registratie gezaghebbende
1

Registratie gezaghebbende
2

Niet van toepassing want Noah is
jonger dan 12 jaar.
Toestemming
gegevensuitwisseling RVP
Toestemmingswijze
gegevensuitwisseling RVP

●
●

ja
nee

●
●

ja
nee

●
●

ja
nee

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

Naam bron toestemming
gegevensuitwisseling RVP
Bron toestemming
gegevensuitwisseling RVP

Mia Niessen
●
●

●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende (Geen
toestemming van andere
gezaghebbende vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van andere
gezaghebbende vereist)

●
●

●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende
(Geen toestemming
van andere
gezaghebbende
vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van

Lucas Niessen
●
●

●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende
(Geen toestemming
van andere
gezaghebbende
vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van
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●

Wettelijk vertegenwoordiger
namens jeugdige
●

Datum toestemming
gegevensuitwisseling RVP

andere
gezaghebbende
vereist)
Wettelijk
vertegenwoordiger
namens jeugdige
15 januari 2022

●

andere
gezaghebbende
vereist)
Wettelijk
vertegenwoordiger
namens jeugdige
1 maart 2022

Bijzonderheden
wilsontwikkeling
Conclusie: Voor jeugdigen <12 jaar geldt alleen de toestemming van gezaghebbenden mee. Omdat er sprake is van toestemming door
de gezaghebbenden stuurt de JGZ-organisatie de vaccinatiegegevens met persoonsgegeven aan het RIVM.
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4. Jeugdige Noah Niessen van <12 jaar heeft Lucas en Mia Niessen als gezaghebbenden. Mia geeft op 15 januari 2022 toestemming
voor de gegevensuitwisseling met persoonsgegevens. De JGZ-professional heeft geen aanleiding om aan te nemen dat Lucas een
andere mening heeft. Op 1 maart 2022 komt Lucas op het spreekuur met Noah. De JGZ-professional vraagt Lucas of hij
toestemming geeft. Lucas geeft geen toestemming voor gegevensuitwisseling met persoonsgegevens.
BDS-element

Registratie jeugdige

Registratie gezaghebbende
1

Registratie gezaghebbende 2

Niet van toepassing want Noah is
jonger dan 12 jaar.
Toestemming
gegevensuitwisseling RVP
Toestemmingswijze
gegevensuitwisseling RVP

●
●

ja
nee

●
●

ja
nee

●
●

ja
nee

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

Naam bron toestemming
gegevensuitwisseling RVP
Bron toestemming
gegevensuitwisseling RVP

Mia Niessen
●
●

●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende (Geen
toestemming van andere
gezaghebbende vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van andere
gezaghebbende vereist)

●
●

●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende
(Geen toestemming
van andere
gezaghebbende
vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van

Lucas Niessen
●
●

●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende (Geen
toestemming van
andere gezaghebbende
vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van
andere
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●

Wettelijk vertegenwoordiger
namens jeugdige
●

Datum toestemming
gegevensuitwisseling RVP

andere
gezaghebbende
vereist)
Wettelijk
vertegenwoordiger
namens jeugdige
15 januari 2022

●

gezaghebbende
vereist)
Wettelijk
vertegenwoordiger
namens jeugdige
1 maart 2022

Bijzonderheden
wilsontwikkeling
Conclusie: Van 15 januari tot 1 maart 2020 was er sprake van toestemming voor voor gegevensuitwisseling met persoonsgegevens.
Echter op 1 maart 2022 geeft Lucas geen toestemming. Vanaf 15 januari tot 1 maart 2020 is sprake van toestemming en stuurt de
JGZ-organisatie de vaccinatiegegevens met persoonsgegeven aan het RIVM. Omdat Lucas geen toestemming geeft is er vanaf 1 maart
2022 geen sprake meer van toestemming (van beide gezaghebbenden) en stuurt de JGZ-organisatie vanaf dat moment alleen
vaccinatiegegevens aan RIVM, dus zonder persoonsgegevens.
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5. De jeugdige Lisa Levens is 13 jaar en heeft Pieter en Sandra Levens als gezaghebbenden. Lisa geeft toestemming voor
gegevensuitwisseling met persoonsgegevens. Van Pieter en Sandra is niet bekend of zij toestemming geven.
BDS-element

Toestemming
gegevensuitwisseling RVP
Toestemmingswijze
gegevensuitwisseling RVP

Naam bron toestemming
gegevensuitwisseling RVP
Bron toestemming
gegevensuitwisseling RVP

Registratie jeugdige

Registratie gezaghebbende
1

Registratie gezaghebbende 2

●
●

ja
nee

●
●

ja
nee

●
●

ja
nee

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

●
●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende
(Geen toestemming
van andere
gezaghebbende
vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van
andere
gezaghebbende
vereist)

●
●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende (Geen
toestemming van
andere gezaghebbende
vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van
andere gezaghebbende
vereist)

Niet van toepassing omdat de
bron de jeugdige is.
●
●

●

●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende (Geen
toestemming van andere
gezaghebbende vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van andere
gezaghebbende vereist)
Wettelijk vertegenwoordiger
namens jeugdige

●

●
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●

Datum toestemming
gegevensuitwisseling RVP

Wettelijk
vertegenwoordiger
namens jeugdige

●

Wettelijk
vertegenwoordiger
namens jeugdige

15 maart 2022

Bijzonderheden
wilsontwikkeling
Conclusie: De jeugdige Lisa heeft toestemming gegeven voor gegevensuitwisseling met persoonsgegevens. De toestemming van de
gezaghebbende ouders ontbreekt. Omdat Lisa 13 jaar is telt zowel de toestemming van Lisa als de toestemming van haar
gezaghebbenden mee. Dat betekent dat er geen “volledige” toestemming is. De JGZ-organisatie stuurt alleen vaccinatiegegevens aan
RIVM, dus zonder persoonsgegevens.
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6. De jeugdige Lisa Levens is 13 jaar en heeft Pieter en Sandra Levens als gezaghebbenden. Lisa geeft toestemming voor
gegevensuitwisseling met persoonsgegevens. Van Pieter en Sandra is niet bekend of zij toestemming geven. De JGZ-professional
stuurt een toestemmingsformulier naar Pieter en Sandra met het verzoek de toestemming te registreren in het klantportaal of het
toestemmingsformulier in te vullen en te retourneren. Sandra vult het formulier in en geeft toestemming. Pieter registreert in het
klantportaal dat hij geen toestemming geeft voor de gegevensuitwisseling met persoonsgegevens.
BDS-element

Toestemming
gegevensuitwisseling RVP
Toestemmingswijze
gegevensuitwisseling RVP

Naam bron toestemming
gegevensuitwisseling RVP
Bron toestemming
gegevensuitwisseling RVP

Registratie jeugdige

Registratie gezaghebbende
1

Registratie gezaghebbende 2

●
●

ja
nee

●
●

ja
nee

●
●

ja
nee

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

Niet van toepassing omdat de
bron de jeugdige is.
●
●

●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende (Geen
toestemming van andere
gezaghebbende vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van andere
gezaghebbende vereist)

Sandra Levens
●
●

●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende
(Geen toestemming
van andere
gezaghebbende
vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van

Pieter Levens
●
●

●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende (Geen
toestemming van
andere gezaghebbende
vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van
andere

Registratieprotocol toestemming gegevensuitwisseling RVP 07-12-2021
20

●

Wettelijk vertegenwoordiger
namens jeugdige
●

Datum toestemming
gegevensuitwisseling RVP

15 maart 2022

andere
gezaghebbende
vereist)
Wettelijk
vertegenwoordiger
namens jeugdige
1 april 2022

●

gezaghebbende
vereist)
Wettelijk
vertegenwoordiger
namens jeugdige
1 april 2022

Bijzonderheden
wilsontwikkeling
Conclusie: De jeugdige Lisa heeft toestemming gegeven voor gegevensuitwisseling met persoonsgegevens. Gezaghebbende Pieter geeft
geen toestemming. Omdat Lisa 13 jaar is, telt zowel de toestemming van Lisa als de toestemming van haar gezaghebbenden mee. Dat
betekent dat er geen “volledige” toestemming van jeugdige en de gezaghebbenden is. De JGZ-organisatie stuurt alleen
vaccinatiegegevens aan RIVM, dus zonder persoonsgegevens.
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7. Jeugdige Fien Govers is 14 jaar en heeft Pleun en Johan als gezaghebbenden. De JGZ-professional bespreekt de toestemming met
Fien en hieruit blijkt dat Fien niet begrijpt waar ze toestemming voor geeft. De JGZ-professional acht haar voor dit onderwerp niet
wilsbekwaam. Pleun geeft toestemming voor de gegevensuitwisseling met persoonsgegevens. De JGZ-professional heeft geen
aanleiding om aan te nemen dat Johan een andere mening heeft.
BDS-element

Toestemming
gegevensuitwisseling RVP
Toestemmingswijze
gegevensuitwisseling RVP

Registratie jeugdige

Registratie gezaghebbende
2

●
●

ja
nee

●
●

ja
nee

●
●

ja
nee

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

●
●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende
(Geen toestemming
van andere
gezaghebbende
vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van
andere

Naam bron toestemming
gegevensuitwisseling RVP
Bron toestemming
gegevensuitwisseling RVP

Registratie gezaghebbende
1

Pleun Govers
●
●

●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende (Geen
toestemming van andere
gezaghebbende vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van andere
gezaghebbende vereist)

Pleun Govers
●
●

●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende
(Geen toestemming
van andere
gezaghebbende
vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van
andere

●
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●

Datum toestemming
gegevensuitwisseling RVP
Bijzonderheden
wilsontwikkeling

Wettelijk
vertegenwoordiger namens
jeugdige

15 maart 2022

●

gezaghebbende
vereist)
Wettelijk
vertegenwoordiger
namens jeugdige

●

gezaghebbende
vereist)
Wettelijk
vertegenwoordiger
namens jeugdige

15 maart 2022

Fien begrijpt niet de voor- en
nadelen en consequenties van het
geven van toestemming voor
gegevensuitwisseling met
persoonsgegevens met RIVM.

Conclusie: De jeugdige Fien is wilsonbekwaam. De wettelijk vertegenwoordiger, in dit geval de gezaghebbende Pleun, geeft namens Fien
toestemming voor de gegevensuitwisseling. Pien geeft als gezaghebbende toestemming en de JGZ-professional heeft geen reden om
aan te nemen dat de andere gezaghebbende Johan een andere mening heeft. Jeugdige en gezaghebbende geven in dit geval
toestemming de gegevensuitwisseling persoonsgegevens. De JGZ-organisatie stuurt vanaf 15 maart 2022 de vaccinatiegegevens met
persoonsgegeven aan het RIVM.
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8. Jeugdige Freek Vogel is 14 jaar en heeft een voogd, Piet Pieters. Zijn ouders Annabel en Frits Vogel zijn uit de ouderlijke macht
gezet. Freek en de voogd geven toestemming voor de gegevensuitwisseling met persoonsgegevens.
BDS-element

Toestemming
gegevensuitwisseling RVP
Toestemmingswijze
gegevensuitwisseling RVP

Registratie jeugdige

Registratie gezaghebbende
2

●
●

ja
nee

●
●

ja
nee

●
●

ja
nee

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

●
●
●
●

Schriftelijk
Mondeling
Portaal
Anders

●
●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende
(Geen toestemming
van andere
gezaghebbende
vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van
andere
gezaghebbende
vereist)

Naam bron toestemming
gegevensuitwisseling RVP
Bron toestemming
gegevensuitwisseling RVP

Registratie gezaghebbende
1

Freek Vogel
●
●

●

●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende (Geen
toestemming van andere
gezaghebbende vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van andere
gezaghebbende vereist)
Wettelijk vertegenwoordiger
namens jeugdige

Piet Pieters, voogd
●
●

●

Cliënt/Jeugdige
Gezaghebbende
(Geen toestemming
van andere
gezaghebbende
vereist)
Gezaghebbende
(Toestemming van
andere
gezaghebbende
vereist)

●
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●

Datum toestemming
gegevensuitwisseling RVP

15 maart 2022

Wettelijk
vertegenwoordiger
namens jeugdige

●

Wettelijk
vertegenwoordiger
namens jeugdige

15 maart 2022

Bijzonderheden
wilsontwikkeling
Conclusie: De jeugdige Freek en zijn voogd geven toestemming voor uitwisseling van persoonsgegevens. Omdat Freek 14 jaar is telt
zowel de toestemming van Freek als de toestemming van zijn voogd Piet mee. De JGZ-organisatie stuurt vanaf 15 maart 2022 de
vaccinatiegegevens met persoonsgegeven aan het RIVM .
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