
Deze korte publiekstekst zal vanaf januari 2022 in een tekstkader in alle RVP brochures worden 
opgenomen. Voor gedetailleerde informatie over toestemming wordt verwezen naar de 
uitgebreide publiekstekst die gepubliceerd zal worden op 
www.rijksvaccinatieprogramma.nl/jouw-toestemming. Op die webpagina zal ook een 
ondersteunende animatie en infographic gepubliceerd worden. 
 

Versie 1: voor de brochures 0-4 jaar, 4 jaar, 9 jaar en 10 jaar 
Gegevens over de vaccinatie 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) coördineert het Rijksvaccinatieprogramma 
in Nederland. Het RIVM informeert ouders over de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma en 
stuurt de uitnodigingen voor vaccinaties. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) in de buurt voert het 
Rijksvaccinatieprogramma uit en geeft de vaccinaties. 
 
Als je kind een vaccinatie heeft gekregen, legt de JGZ de gegevens over de vaccinatie vast in het JGZ-
systeem en op het vaccinatiebewijs van je kind. Als je het goed vindt, deelt de JGZ de gegevens met 
het RIVM. Dit gaat om vaccinatiegegevens samen met persoonsgegevens van je kind. De jeugdarts of -
verpleegkundige van de JGZ vraagt jou om toestemming voor het delen van de gegevens tussen de 
JGZ en het RIVM. 
 
Deze toestemming is belangrijk. Het RIVM kan verschillende taken alleen (goed) doen als bekend is 
welke vaccinaties je kind precies heeft gekregen. Het RIVM gebruikt de gegevens bijvoorbeeld om je 
op het juiste moment een herinnering te sturen voor de vaccinaties van je kind. Daarnaast kan het 
RIVM je een kopie van het vaccinatiebewijs van je kind geven als je daarom vraagt. 
 
Het RIVM gebruikt de gegevens ook om de kwaliteit van het Rijksvaccinatieprogramma en de vaccins 
in de gaten te houden. Tot slot gebruikt het RIVM de gegevens om te bepalen hoeveel kinderen in 
Nederland alle vaccinaties hebben gehad. Als er een infectieziekte uitbreekt, is het namelijk heel 
belangrijk om te weten hoeveel mensen beschermd zijn. Dan kan het RIVM beoordelen of de ziekte 
kan verspreiden en of er maatregelen nodig zijn. 
 
Voor meer informatie zie rijksvaccinatieprogramma.nl/jouw-toestemming 
 

Versie 2: voor de brochure 14 jaar 
Gegevens over de vaccinatie 

Als je de vaccinatie hebt gekregen, legt de jeugdgezondheidszorg (JGZ) de gegevens over de 
vaccinatie vast in het JGZ-systeem en op je vaccinatiebewijs. Als je het goed vindt, deelt de JGZ de 
gegevens met het RIVM. Dit gaat om vaccinatiegegevens samen met persoonsgegevens. De jeugdarts 
of -verpleegkundige van de JGZ vraagt jou én jouw ouders om toestemming voor het delen van de 
gegevens tussen de JGZ en het RIVM. 

Deze toestemming is belangrijk. Het RIVM kan verschillende taken alleen (goed) doen als bekend is 
welke vaccinaties je precies hebt gekregen. Het RIVM gebruikt je gegevens bijvoorbeeld om je een 
herinnering te sturen, zodat je alle vaccinaties krijgt die je nodig hebt. Ook kan het RIVM je een kopie 
van je vaccinatiebewijs sturen als je daarom vraagt. Een vaccinatiebewijs kun je nodig hebben voor 
een reis. Om te zien tegen welke ziektes je al bent gevaccineerd. Daarnaast wil het RIVM weten 
hoeveel mensen in Nederland zijn gevaccineerd. 

Voor meer informatie zie rijksvaccinatieprogramma.nl/jouw-toestemming 
 

http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/jouw-toestemming
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-programma/juridische-informatie
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-programma/juridische-informatie


Deze korte publiekstekst zal vanaf januari 2022 in een tekstkader in alle RVP brochures worden 
opgenomen. Voor gedetailleerde informatie over toestemming wordt verwezen naar de 
uitgebreide publiekstekst die gepubliceerd zal worden op 
www.rijksvaccinatieprogramma.nl/jouw-toestemming. Op die webpagina zal ook een 
ondersteunende animatie en infographic gepubliceerd worden. 

 

Versie 3: voor de brochure 22-wekenprik 
Gegevens over de vaccinatie 

Als je de vaccinatie hebt gekregen, legt de jeugdgezondheidszorg (JGZ) de gegevens over de 
vaccinatie vast in het JGZ-systeem en op je vaccinatiebewijs. Als je het goed vindt, deelt de JGZ de 
gegevens met het RIVM. Dit gaat om vaccinatiegegevens samen met persoonsgegevens. De jeugdarts 
of -verpleegkundige van de JGZ vraagt jou om toestemming voor het delen van de gegevens tussen de 
JGZ en het RIVM. 

Deze toestemming is belangrijk. Het RIVM kan verschillende taken alleen (goed) doen als bekend is 
welke vaccinaties je precies hebt gekregen. Het RIVM gebruikt de gegevens bijvoorbeeld om je de 
juiste herinnering te sturen voor de vaccinaties van je kind. Ook kan het RIVM je een kopie van je 
vaccinatiebewijs sturen als je daarom vraagt. Handig als je op reis gaat en je wilt weten tegen welke 
ziektes je bent gevaccineerd. 

Het RIVM gebruikt de gegevens ook om de kwaliteit van het Rijksvaccinatieprogramma en de vaccins 
in de gaten te houden. Tot slot gebruikt het RIVM de gegevens om te bepalen hoeveel mensen in 
Nederland alle vaccinaties hebben gehad. Als er een infectieziekte uitbreekt, is het namelijk heel 
belangrijk om te weten hoeveel mensen beschermd zijn. Dan kan het RIVM beoordelen of de ziekte 
kan verspreiden en of er maatregelen nodig zijn. 

Voor meer informatie zie rijksvaccinatieprogramma.nl/jouw-toestemming 
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