
Voor het Rijksvaccinatieprogramma 
vraagt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
jouw toestemming voor het delen van 
gegevens met het RIVM. Dat gaat om
vaccinatiegegevens met 
persoonsgegevens.

Geef jij hiervoor toestemming?     Ja   

Het RIVM houdt bij welke vaccinaties 
wel en nog niet zijn gegeven. Hierdoor 
draagt het RIVM bij aan jouw 
gezondheid. Ook houdt het RIVM 
hiermee de volksgezondheid in de 
gaten.

Wanneer je een vaccinatie niet hebt gekregen, 
krijg je een herinnering.

Je kunt gemakkelijk een vaccina tieoverzicht
opvragen bij het RIVM. Zo’n overzicht is soms 
nodig voor een buitenlandse reis. En het kan 
handig zijn bij een bezoek aan de huisarts of 
ziekenhuis.

De JGZ zorgt ervoor dat je het goede vaccin, op 
het goede moment krijgt. Het RIVM contro-
leert altijd achteraf of dit goed is gegaan.

Is er iets niet in orde met een vaccin dat je hebt 
gekregen? Dan neemt het RIVM direct contact 
met je op.

Het RIVM kan de vaccinatiegraad goed in de 
gaten houden. En gericht actie ondernemen 
als ergens een infectieziekte uitbreekt. 

 Nee

Je moet zelf goed bijhouden welke 
vaccinaties wel en nog niet zijn  gegeven. 
Het RIVM kan niet goed bijdragen aan 
jouw gezondheid. Ook kan het RIVM 
de volksgezondheid minder goed in de 
gaten houden. 

Je krijgt een herinnering voor een vaccinatie, 
ook als je die vaccinatie al hebt gekregen. Kijk 
dus zelf, of met de JGZ, goed of de herinnering 
klopt.

Je moet het vaccinatiebewijs goed bewaren. Er 
is geen vaccinatieoverzicht beschikbaar bij het 
RIVM. Je kunt wel bij de JGZ navragen welke 
vaccinaties je hebt gekregen. Maar dit gaat 
vaak minder makkelijk.

Het RIVM kan achteraf niet extra controleren
of je het goede vaccin, op het goede moment 
hebt gekregen.

Is er iets niet in orde met een vaccin? Dan kan 
het RIVM niet direct contact met je opnemen.

Het RIVM kan de vaccinatiegraad minder goed 
in de gaten houden. En minder gericht actie 
ondernemen als ergens een infectieziekte 
uitbreekt.

0-12 jaar
Alleen de ouder geeft toestemming.

12-16 jaar
Zowel ouder als kind geven toestemming.

16+ jaar
Alleen het kind geeft toestemming.

Kijk voor meer informatie op www.rijksvaccinatieprogramma.nl/jouw-toestemming01
33

03

https://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/jouw-toestemming



