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Factsheet II, d.d. 18-11-2021 
 

Toestemming gegevensuitwisseling tussen JGZ en RIVM in het kader 

van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) per 1-1-2022 

Per 1 januari 2022 wordt de geïnformeerde toestemming voor gegevensuitwisseling tussen JGZ en RIVM 

ingevoerd. In deze factsheet staan kort enkele belangrijke ontwikkelingen. 

Omslagmoment 1 januari 2022 

• De acceptatie door VZVZ (toetsen of berichten tussen de JGZ en het RIVM goed worden verzonden via 

het LSP) is gestart. Softwareleveranciers voeren deze testen uit met VZVZ; de eerste 

softwareleveranciers hebben hiervoor een goedkeuring ontvangen.  

• Na de acceptatie voeren softwareleveranciers ketentesten uit met het RIVM. Voor 1-1-2022 zijn alle 

technische testen afgerond, zodat JGZ-organisaties kunnen beschikken over goede programmatuur. 

• Het is (helaas) niet mogelijk om voor 1-1-2022 al over de aangepaste programmatuur te beschikken.  

• JGZ-professionals vragen toestemming voor gegevensuitwisseling aan gezaghebbende(n) en/of 

jeugdige en registreren dit in het DD JGZ. 

(Draaiboek NCJ projectpagina: Aan wie vraagt de JGZ-professionals toestemming?) 

• De toestemming wordt gevraagd voor de uitwisseling van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens 

van de JGZ naar RIVM en omgekeerd. 

(Draaiboek NCJ projectpagina: Waar vraagt de JGZ-professional toestemming voor?) 
Note: In het draaiboek staat dat er ook toestemming gevraagd dient te worden voor het gebruik van de gegevens 

voor wetenschappelijk onderzoek. Dit is echter niet het geval, meer informatie hierover is beschikbaar in de RVP 

Richtlijn Informed Consent-procedure van het RIVM. De aanpassing in het draaiboek zal eind volgende week 

gedaan zijn.  

• Op het moment dat de toestemming is geregistreerd in het DD JGZ, is de vaccinatiestatus direct op te 

vragen door de JGZ bij het RIVM.  

• Raadpleeg bij vragen altijd eerst het Draaiboek op de projectpagina van het NCJ. 

• Voor vragen blijven de koepels bereikbaar: 

o Leden van ActiZ: jeugd@actiz.nl 

o Leden van GGD GHOR Nederland: Mvanleeuwen@ggdghor.nl 

Informatie 

Voor ouders en jeugdigen: 

• De (bestaande) Rijksvaccinatieprogrammabrochures – die worden meegestuurd met de 

oproepen/uitnodigingen – worden per 1 januari 2022 vernieuwd. In de vernieuwde versies zijn 

tekstkaders opgenomen met een beknopte uitleg over informed consent voor de uitwisseling van 

vaccinatiegegevens met persoonsgegevens tussen de JGZ en het RIVM. Er wordt hierin verwezen naar 

de RVP webpagina met uitgebreide uitleg. De vernieuwde vaccinatie brochures worden per 1 januari 

2022 op de RVP website gepubliceerd. Naast de Nederlandse (NL) versie zijn daar ook versies in een 

aantal andere talen beschikbaar. De (NL) teksten uit de tekstkaders zijn beschikbaar voor de JGZ via de 

projectpagina van het NCJ, te vinden onder “Downloads”.  

• Per 1 januari 2022 wordt een nieuwe RVP pagina (jouw-toestemming | rijksvaccinatieprogramma.nl) 

gepubliceerd met uitgebreide uitleg over informed consent voor het RVP. Deze webtekst zal worden 

aangevuld met een animatie en een infographic over de informed consent voor de uitwisseling van 

vaccinatiegegevens met persoonsgegevens tussen de JGZ en het RIVM. Deze webpagina zal de 

bestaande RVP webpagina juridische informatie vervangen. In eerste instantie zijn een NL en Engelse 
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versie van de tekst beschikbaar. Waarschijnlijk volgen later versies in een aantal andere talen. De (NL) 

tekst, de animatie en infographic worden naar verwachting begin december 2021 beschikbaar gesteld 

voor de JGZ via de projectpagina van het NCJ.  

Voor JGZ-professionals: 

• JGZ-professionals kunnen zich verdiepen in de geïnformeerde toestemming RVP middels de RVP 

Richtlijn Informed Consent-procedure van het RIVM en de bijbehorende bijlage in de Richtlijn. De 

richtlijn bevat ook tips voor de gespreksvoering en gevolgen van de keuze om toestemming te geven 

voor gegevensuitwisseling tussen JGZ en RIVM. 

• Er wordt ook een gratis e-learning informed consent aangeboden voor scholingsdoeleinden. Deze e-

learning zal begin december 2021 via de RVP webpagina worden aangeboden en via de gebruikelijke 

route – de NSPOH – beschikbaar worden gesteld. In Q2 2022 zal deze e-learning als module worden 

opgenomen in de e-learning “Uitvoering RVP 2022” en hierop kan dan accreditatie behaald worden.    

• Het NCJ werkt aan een registratieprotocol dat de professional tijdens het gesprek kan ondersteunen 

om op de juiste manier te registeren. Zodra deze beschikbaar is, is deze te vinden op de projectpagina 

van het NCJ. Naar verwachting is het protocol begin december 2021 beschikbaar. 

Good practices 

Veel JGZ-organisaties kiezen voor het meesturen van een brief/vragenformulier met de uitnodiging/oproep. 

Hierop wordt ruimte gemaakt voor een handtekeningen vak voor de toestemmingsvraag. 

Gaan jullie de invoering van het vragen en registreren van de toestemming uitwisseling persoonsgegevens 

tussen de JGZ en RIVM anders aanpakken? Het delen van goede voorbeelden wordt gewaardeerd, dus laat dit 

vooral aan ActiZ of GGD GHOR Nederland weten.  

Good practices komen ook aan de orde in het webinar van 29 november as.  

Noteren in agenda  
29 november 2021 15:30 – 16:30 uur derde webinar toestemming voor de gegevensuitwisseling RVP.  

In het webinar wordt aandacht besteed aan de stand van zaken en zullen good practices van JGZ-organisaties 

worden gedeeld. Nog een vraag die je graag beantwoord ziet? Stuur deze vooral richting eerder genoemde 

mailadressen. We zullen zoveel mogelijk vragen beantwoorden tijdens deze webinar.  

Aanmelden voor het webinar kan via jeugd@actiz.nl 

De eerste twee webinars zijn terug te kijken! Kijk hiervoor op de projectpagina van het NCJ. 

 

Deze factsheet is een gezamenlijk uitgave van ActiZ, GGD GHOR Nederland en het NCJ, november 2021.  

-------------------------- 
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