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Belangenverstrengeling spreker:  
Irmgard Zonnenberg 
 
Accountmanager RVP werkzaam bij de  
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s DVP van  
het RIVM 

Hierbij verklaar ik op dit moment, of in de laatste drie jaar, geen 
activiteiten te hebben ontplooid op uitnodiging van, of met 
subsidie/sponsoring van, de industrie in relatie tot het onderwerp. 
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Doel 

Het uitgangspunt voor deze digitale uitwisseling is 
gebruiksvriendelijke ondersteuning voor de JGZ medewerker.  

 

Eenmalige registratie van gegevens bespaart tijd in vergelijking met 
de huidige situatie, waarin gegevens op verschillende plekken worden 
geregistreerd en het verhoogt de kwaliteit. 
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Project in de tijd 

● 2009  “Eerste gedachten”-> GGD Nederland, ActiZ en RIVM 

● 7-2-2011 Kickoff meeting 

● Eind 2012  Plan van Aanpak->Nictiz en RIVM 

● Mei 2015  Start Pilot (JGZ Kennermerland, Rivas/Careyn) 

● Opschaling tot Q3-2017 
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Ontwikkelde berichten RVP en NHS 

● 1: Aanvraag bericht vaccinatiestatus 

● 2: Inzage bericht vaccinatiestatus  

● 3: Bericht Chargenummers  

● 4: Bericht toegediende vaccinatie(s) + eventueel bezwaar 

● 5: NHS: opdracht screening 

● 6: NHS: uitkomstbericht (on hold) 

● 7: Bericht ondersteuning Groepsvaccinaties 
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Bericht 1: Status aanvraag 

● Ontvangst bericht 1 (DDJGZ aan RIVM) 

– Controles vinden plaats: 

1. Bekende gevalideerde BSN? (nee, bericht “niets gevonden”) 

2. Mag de JGZ elektronisch aanleveren? (nee, bericht “niet geautoriseerd”) 

3. Tijdstip tussen 7.00 – 21.00 uur*? (nee, bericht “buiten kantoortijd”) 

4. Max van 10% nog niet bereikt? (wel bereikt, bericht “Max opvragingen per 

tijdseenheid overschreden”) 

 

 
* openingstijden verruimen kan dmv email naar FBPP (min 48 uur van te voren) 
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Bericht 2: Antwoord status aanvraag 

● Controles zijn OK en kind is bekend in Praeventis -> 
Antwoordbericht 2 (RIVM aan DDJGZ ) 

 

Met de volgende gegevens: 

● BSN 

● Geboortedatum 

● Adres gegevens kind 

● Gegeven vaccinaties (mits goedgekeurd) 

● Geplande vaccinaties 

● Bezwaren indien die in Praeventis geregistreerd staan  
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Bericht 3 

 

11 

Envelop 

Inhoud 



Bericht 4: Registratie toegediende vaccinatie 

Uitwisseling DDJGZ - RIVM | april 2017 Irmgard Zonnenberg 12 



Bericht 4: Registratie toegediende vaccinatie 

● Verzenden toegediende vaccinatie via DD JGZ naar het RIVM: 

 

1. Gegevens kind: BSN, NAW en Geboortedatum 

2. Gegevens organisatie: URA-code en de Locatiecode (=waar is vaccin uit 
koelkast gehaald?) 

3. Gegevens vaccinatie: soort vaccinatie, vaccinatiedatum en chargenr 

4. Bezwaar indien ouder dit tijdens dat contactmoment doorgeeft 
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Alle andere informatie 
die in het DD JGZ 
staat vermeld, zoals 
toelichtingen in 
memovelden, worden 
niet meegestuurd 
naar RIVM! 



Bericht 4: Registratie toegediende vaccinatie 

Ontvangen toegediende vaccinatie door RIVM vanuit DDJGZ: 

 

● Rechtstreeks in Praeventis in het kinddossier met bron ‘DD JGZ’. 

 

 

 

 

 

 

● RIVM-DVP ontvangt de registraties in de nacht na de vaccinatie 

● ‘s Nachts beoordeling door RVP machine => goed/fout? 

afgekeurd -> rood blokje. DVP herbeoordeelt rode blokjes en stuurt 
indien nodig een “terugkoppeling niet conform RVP” aan JGZ (deze 

werkwijze staat los van DDJGZ of oproepkaart) 
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Voorbeeld 



Bericht 4: Registratie toegediende vaccinatie 

Ontvangen toegediende vaccinatie door RIVM vanuit DDJGZ: 

 

● JGZ verwerkt de fout in DDJGZ -> registratiefout: herstelbericht 
Hierbij moeten alle gegevens opnieuw gestuurd worden. In 
Praeventis worden de eerder ontvangen gegevens overschreven 
met de nieuwe gegevens 

LET OP: geen herstelbericht -> blijft fout in Praeventis! In het 
statusopvraagbericht worden alleen geldige goedgekeurde vaccinaties 
getoond. 
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Voorbeeld 



Bericht 7: Groepsvaccinatie 

 

● Op het moment dat het printbestand naar de drukker gaat, 
ontvangt de betreffende JGZ een bericht met alle kinderen er in die 
voor deze vaccinatie(s) opgeroepen zijn. 

● In dit bestand staat welke vaccinaties dit kind nog moet krijgen 

● In dit bestand staan ook de kinderen zonder BSN! 

 

Gegevens in het bericht zijn: 

● BSN of V-nummer 

● NAW 

● Geslacht 

● Geboortedatum 

● Soort vaccinatie 
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Het lukt niet! Wat nu? 

● Jullie eigen ICT-er om hulp vragen 

-> in DDJGZ programma gaat het mis 

-> verbinding LSP werkt niet 

 

● Inhoud bericht niet goed? Bijvoorbeeld handmatige charge ingevuld 
-> bericht wordt niet in Praeventis overgenomen 

-> herstelbericht noodzakelijk 

NB kinddossier in Praeventis wordt niet bijgewerkt, dus niet 
zichtbaar bij statusopvraag! 
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Het lukt niet! Wat nu? 

● Alleen kinderen met een gevalideerd BSN kunnen over de lijn  

->  

bij asielzoekerskinderen, illegalen, kinderen van expats, … lukt dat 
niet, dus in die gevallen de oproepkaart of een blauwerandkaart 
blijven gebruiken 
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Zijn er nog vragen? 

Uitwisseling DDJGZ - RIVM | april 2017 Irmgard Zonnenberg 19 


