
 

 

 

 

 

Video-opnames tijdens het consult met de huisarts-in-opleiding 
 
 
Geachte patiënt,  

 
Wij vragen u of u het goed vindt dat het gesprek (consult) dat u heeft met  
de huisarts-in-opleiding wordt opgenomen. Opnames uit de spreekkamer zijn zeer 
leerzaam voor huisartsen-in-opleiding. Het consult wordt volledig opgenomen, dus 
inclusief het eventuele lichamelijke onderzoek. Tijdens het lichamelijk onderzoek 
komt u niet in beeld, maar is wel het gesprek te horen tussen u en de huisarts-in-
opleiding. 
 
 
Voor de opnames geldt: 

 
 Het consult wordt alleen opgenomen als u daarvoor toestemming geeft. 
 Tijdens of na het consult kunt u op ieder moment zeggen dat de opname alsnog 

direct moet worden gewist. 
 Opnames vallen onder de regelgeving van het beroepsgeheim. 
 Opnames behoren niet tot uw medisch dossier. Uw persoonsgegevens worden niet 

gebruikt.  
 De video wordt bewaard op een goed beveiligd videoplatform dat speciaal ontwikkeld 

is voor de opslag van patiëntvideo’s. De video wordt opgenomen met een 
videocamera of een applicatie op de telefoon. Deze applicatie is zeer goed beveiligd 
en heeft een directe verbinding met het videoplatform. De video wordt dus niet 
opgeslagen op de telefoon zelf. 

 
We maken onderscheidt tussen twee soorten opnames: 

 
1. De huisarts-in-opleiding vraagt u voor het consult om toestemming. 

Dit zijn opnames ten behoeve van de opleiding van de huisarts-in-opleiding. De video 
wordt gezien door uw huisarts, de betrokken docenten van de huisarts-in-opleiding 
en mogelijk door collega’s huisartsen-in-opleiding.   
Bewaartermijn: maximaal tot het einde van de opleiding van de huisarts-in-opleiding.  

 
2. Opnames ten behoeve van trainingsdoeleinden/professionalisering van de bij de 

huisartsopleiding betrokken huisartsopleiders, docenten, huisartsen-in-opleiding en 
getrainde beoordelaars.  
Indien blijkt dat de opname hiervoor geschikt is, vragen wij hiervoor schriftelijk om 
toestemming. Of de opname hiervoor geschikt is, is pas na het terugkijken van de 
opname te bepalen. Als dit het geval is vragen wij u om goedkeuring met 
gedetailleerde informatie over het beoogde gebruik.   
Bewaartermijn: maximaal tot 2 jaar na afronding van de opleiding van de huisarts-in-
opleiding. 
 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking, mede namens de huisartsopleiding.  


