Toestemming gegevensuitwisseling vaccinaties Jeugdgezondheid GGD-NOG en RIVM
Algemeen
Als jij/uw kind een vaccinatie krijgt, legt de jeugdgezondheid (JG) de gegevens over de vaccinatie vast
in het JG-systeem en op het vaccinatiebewijs. Na het zetten van de vaccinatie wordt altijd een
vaccinatiebericht gestuurd naar het RIVM. Dit bericht bevat alleen gegevens over de vaccinatie zelf.
Indien jij/uw kind toestemming geven voor de gegevensuitwisseling tussen JGZ en RIVM, worden ook
de persoonsgegevens van jou/uw kind toegevoegd aan het vaccinatiebericht. Deze toestemming is
belangrijk.
Het RIVM kan verschillende taken alleen (goed) doen als bekend is welke vaccinaties aan jou/uw kind
precies zijn gegeven. Het RIVM gebruikt deze gegevens bijvoorbeeld om jou/u een herinnering te
sturen, zodat jij/uw kind de mogelijkheid krijgt alle vaccinaties te halen. Ook kan het RIVM jou/uw
kind een kopie van het vaccinatiebewijs sturen. Op het vaccinatiebewijs staat vermeld welke
vaccinaties al zijn gegeven. Het vaccinatiebewijs kan nodig zijn als jij/uw kind een reis gaat maken.

Gevolgen Rijksvaccinatieprogramma
Voorafgaand aan de vaccinatie vragen wij jou/u om wel of geen toestemming te geven dat JG de
persoonsgegevens met het RIVM deelt om gegevensuitwisseling mogelijk te maken.

Wie geeft toestemming
Onder de 12 jaar
12- 16 jaar

Vanaf 16 jaar en ouder

Ouder (of wettelijk vertegenwoordiger)
Ouder (of wettelijk vertegenwoordiger) EN
jeugdige. Als één van beiden niet wil, is er geen
toestemming.
Jeugdige

Toestemming
Als jij/u toestemming geeft, wordt toestemming gegeven voor:
1. gegevensuitwisseling van JG naar RIVM (gegeven vaccinaties, opvraag vaccinatiestatus);
2. gegevensuitwisseling van RIVM naar JG (oplevering vaccinatiestatus, toekomstige
groepsvaccinaties, actieve benadering JG over individuele vaccinaties).

Hoe geef je toestemming?
Jij/u kunt toestemming geven door een handtekening in de/het daarvoor bestemde kader(s)
hieronder te zetten en mee te nemen naar de vaccinatielocatie. Dit kan ook op een formulier dat op
de vaccinatielocatie aanwezig is.
Gegeven toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden.

Geen toestemming
Als jij/u geen toestemming geeft vindt er geen gegevensuitwisseling plaatst tussen JG en RIVM.
Jij/u hoeft dan geen handtekening te zetten.
Hier handtekening ter akkoord jeugdige:

Hier handtekening ter akkoord ouder/wettelijk
vertegenwoordiger:

