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RIVM Privacyverklaring monkeypox-vaccinatieprogramma  
 
Algemeen 
In Nederland is een vaccinatieprogramma gestart om specifieke risicogroepen 
te vaccineren tegen het monkeypox (apenpokken) virus. De regie op het 
programma wordt gevoerd door het RIVM onder verantwoordelijkheid van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  
 
Om goede regie op het vaccinatieprogramma te voeren worden door het 
RIVM persoonsgegevens gebruikt. In deze verklaring leggen we u uit welke 
gegevens het RIVM gebruikt en waarom, en welke rechten u heeft als het 
RIVM uw gegevens gebruikt. 
 
Waar komen de gegevens vandaan?  
Het RIVM doet niet de uitvoering van het programma: dat wordt gedaan door  
zorgverleners, in dit geval de GGD. Behoort u tot één van de risicogroepen?  
Dan ontvangt u een uitnodiging van uw zorgverlener. De zorgverlener zet de  
vaccinatie(s), en registreert uw gegevens in zijn medisch dossier.  
 
Tijdens uw vaccinatieafspraak wordt u gevraagd of u het goed vindt om uw gegevens  
te delen met het RIVM. U tekent hiervoor een verklaring waarin u aangeeft of u hier 
toestemming voor geeft, of niet. Als u niet wilt dat het RIVM uw gegevens ontvangt, kunt u 
wel gewoon uw vaccinatie krijgen. Het RIVM ontvangt dan geen persoonsgegevens van u. 
 
Welke gegevens ontvangt en gebruikt het RIVM?  

- Patiëntnummer bij uw zorgverlener (in dit geval de GGD) 
- Geboortejaar 
- Geslacht 
- Postcode (alleen 4 cijfers) 
- Of u beschikt over een BSN nummer (ja/nee) 
- Reden dat u bent uitgenodigd voor de vaccinatie, dus de risicogroep waartoe u 

behoort 
(hierin staan vaak gegevens betreffende hiv status, PrEP-gebruik, seksuele 
gezondheid en/of seksualiteit) 

- Datum en locatie van uw vaccinatie(s) 
- Batchnummer van het vaccin 
- Of u contact heeft gehad met iemand die was besmet met monkeypox 
- Of u in uw jeugd een pokkenvaccinatie heeft gehad 
- Of u problemen heeft met uw immuunsysteem  

Voor u mogelijk belangrijk om te weten: de volgende gegevens worden NIET 
gedeeld met het RIVM, zij zijn alleen bekend bij uw zorgverlener: 

- BSN nummer 
- Naam 
- Straatnaam en huisnummer 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 

 



RIVM: Privacyverklaring monkeypox-vaccinatieprogramma 

Pagina 2 van 3 

Waarvoor gebruikt het RIVM uw gegevens?  
Uw gegevens worden gebruikt ten behoeve van: 

• de veiligheidsbewaking,  
• de bestrijding van monkeypox, 
• onderzoek naar de werkzaamheid van het vaccin, 
• monitoring & evaluatie van het vaccinatieprogramma, en 
• wetenschappelijk onderzoek.  

Wat staat er in de wet over het gebruik van uw gegevens?  
In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving) 
staat wanneer het gebruik van persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens (in dit 
geval gegevens over uw gezondheid en uw seksualiteit) is toegestaan. In de Wet op de 
geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) staat dat uw zorgverlener u toestemming 
moet vragen voor het delen van uw persoonsgegevens met het RIVM. Als u geen 
toestemming geeft, kunt u wel gevaccineerd worden. Het RIVM ontvangt dan geen 
persoonsgegevens van u.  
 
Het RIVM mag uw gegevens verwerken op basis van haar wettelijk taak om onderzoek, 
preventie en bestrijding van infectieziekten uit te voeren. 
 
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?  
Het RIVM bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Uw gegevens worden in 
principe 20 jaar bewaard. Het RIVM sluit daarbij aan op de wettelijke termijn die is 
vastgesteld in de WGBO. Dit kan korter of langer zijn als dat noodzakelijk is voor de 
doelen die hierboven zijn beschreven.  
 
Met wie worden uw gegevens gedeeld?  
Gegevens zullen zodanig worden verwerkt, dat zij in geval van publicatie of verstrekking 
aan derden nooit herleidbaar zijn tot individuele personen. 
 
Uw gegevens kunnen worden verwerkt in rapportages aan het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Rapportages kunnen ook worden gepubliceerd 
bijvoorbeeld op de website van het RIVM. Deze rapportages bevatten alleen 
geaggregeerde gegevens (kengetallen) en zijn niet herleidbaar tot individuele personen.  
 
Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, een van de 
wettelijke taken van het RIVM. Uw gegevens zullen dan gepseudonimiseerd worden, 
zoals beschreven in de Wet Publieke Gezondheid. Dit betekent dat uw gegevens 
vervangen worden door een code. Gegevens in wetenschappelijke publicaties zijn nooit 
herleidbaar tot individuele personen.  
 
Waar worden uw gegevens verwerkt?  
Opslag en verwerking van uw gegevens vindt uitsluitend in Nederland plaats, in het 
datacentrum van de Rijksoverheid in Amsterdam.  
 
Vindt er profilering plaats?  
Binnen het monkeypox-vaccinatieprogramma vindt geen profilering plaats. Profilering is 
het geautomatiseerd analyseren van grote hoeveelheden persoonsgegevens en deze 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving
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vervolgens in te delen in categorieën (profielen). Op basis van deze profielen zouden 
geautomatiseerde individuele besluiten kunnen worden genomen.  
 
Wat zijn uw rechten?  
U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens ook weer intrekken. U heeft 
tevens een aantal andere rechten, zoals het recht om uw gegevens in te zien, te 
corrigeren of te laten verwijderen. 
 
Indien u een beroep wenst te doen op uw rechten dan dient u de procedure te volgen die 
is opgenomen in de algemene privacyverklaring van het RIVM. 
U wordt erop gewezen dat de mogelijkheid voor het intrekken van uw toestemming of 
het uitoefenen van uw overige rechten in de praktijk slechts bestaat wanneer het RIVM 
de gegevens naar u kan herleiden. Er worden in het kader van deze verwerking bij het 
RIVM geen direct identificerende gegevens van u vastgelegd. Indien u hiervoor contact 
opneemt en het RIVM kan u niet matchen met de gegevens die zij verwerkt, kan het 
RIVM hier geen opvolging aan geven. 
 
Wie is de Functionaris Gegevensbescherming?  
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een Functionaris voor 
Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en functioneert als 
interne toezichthouder, ook voor het RIVM, dat onderdeel is van het ministerie. De FG 
controleert of het ministerie de regels van de wet toepast en naleeft. U kunt de FG 
bereiken door een mail te sturen aan FG-VWS@minvws.nl. 
 
U heeft een klacht  
Wat kunt u doen? Als u het niet eens bent met de manier waarop het RIVM omgaat met 
uw gegevens voor het monkeypox-vaccinatieprogramma dan kunt u een klacht indienen 
bij:  

• het RIVM. Zie: https://www.rivm.nl/klacht  
• de Functionaris Gegevensbescherming. E-mailadres: FG-VWS@minvws.nl  
• de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-
privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 

 
Wijziging privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. In dat geval zal de gewijzigde 
privacyverklaring worden gepubliceerd op https://www.rivm.nl/monkeypox-
apenpokken/vaccinatie/privacy. 
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