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Video-opnames bij het dienstdoen door aios op de huisartsenpost 
 

Inleiding 
 
Voor het dagelijkse onderwijs in de praktijk worden door de aios beeld- en geluidopnames 
gemaakt tijdens de spreekuren. Dit heeft uitsluitend een didactisch doel. De gemaakte 
opnames worden tijdens leergesprekken in de praktijk en op het opleidingsinstituut gebruikt 
voor onderwijsdoeleinden, waarbij het beoordelen van arts-patiënt-communicatie en 
medisch handelen centraal staat.  
Er bestaat geen twijfel over de waarde van video-opnames bij de beoordeling van de 
consultvaardigheid van een aios. In het kader van de optimalisering van het 
opleidingsklimaat wordt nu ook op de huisartsenposten videoapparatuur geplaatst.  
De video-opnames vormen géén onderdeel van het medische dossier. Ze worden alleen met 
toestemming van de betrokken patiënt gemaakt en vernietigd nadat het didactische doel 
bereikt is. 
  

Doel 
 
Het maken van video-opnames van de consulten van aios op de post heeft als doel beter 
zicht te krijgen op de arts-patiënt-communicatie en het medisch handelen van de aios bij het 
omgaan met de specifieke problematiek op de huisartsenpost. De problematiek op de 
huisartsenpost heeft vaak een andere dimensie dan de problematiek in de praktijk overdag. 
Op de huisartsenpost wordt de aios immers geconfronteerd met spoedeisende hulpvragen, 
die in de praktijk overdag weinig voorkomen en die vaak een andere aanpak vergen mede 
doordat: 

- de patiënt meestal onbekend is; 
- de medische en contextuele gegevens summier zijn; 
- er is geen sprake van longitudinale, maar transversale zorg; 
- er vaker sprake is van een oneigenlijke hulpvraag, waarvoor assertiviteit vereist is; 
- er snel een inschatting gemaakt moet worden of er sprake is van spoedeisende hulp 

en welke behandeling hiervoor nodig is. 
Het nabespreken van de opnames heeft uitsluitend een didactisch doel. 
  

Bescherming privacy  
 
De video-opnames vallen onder het medische beroepsgeheim en de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens.  
Het maken en bewaren van opnames van consulten kent een aantal juridische aspecten en 
moet voldoen aan een aantal zorgvuldigheidseisen. Dit in verband met de gevoeligheid van 
de beeld- en geluidsopnames voor de privacy van de patiënt en de huisarts (in opleiding).  
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In de Richtlijnen van de KNMG over het omgaan met medische gegevens1 staat over het 
gebruik van video-opnames het volgende: 
 
Indien de opname gemaakt is met het oog op de opleiding van een arts en dient ter 
beoordeling van de gesprekstechnieken, behoort de opname niet tot het medische dossier. 
Het doel van de opname is dan immers niet gelegen in de patiëntenzorg maar in de opleiding 
van een arts. De patiënt moet, voor dat de opname gemaakt wordt, toestemming geven. 
Daarbij moet de patiënt geïnformeerd worden over het doel van de opname, hoe lang de 
opname wordt bewaard en wie toegang tot de opname hebben. De opname moet na het 
gebruik in het kader van de opleiding worden vernietigd.  
  

Procedure op de huisartsenpost 
 
De aios maakt bij de Eerst Verantwoordelijk Assistente (EVA) kenbaar dat hij video-opnames 
wil maken. De EVA regelt dat flyers met informatie over het gebruik van de video worden 
uitgedeeld aan patiënten die zich aan de balie melden. 
In de wachtkamer hangt een poster die patiënten attendeert op het gebruik van video en 
zijn flyers beschikbaar om patiënten nader te informeren over de video-opnames. 
De aios dient zelf beelddragers (videoband / DVD / USB-stick) mee te nemen.  
 
Net als bij het maken van video-opnames in de huisartsenpraktijk is de aios verantwoordelijk 
voor de toestemmingsprocedure, het gebruik, de opslag en de vernietiging van video-
opnames op de huisartsenpost conform deze procedure. De aios wordt hierop gewezen door 
de EVA of door de opleider. 
 

Toestemmingsprocedure  
 
De patiënt krijgt voorafgaand aan het consult schriftelijke informatie over het doel van de 
video-opnames: zie bijlage. In deze informatie staat vermeld waarvoor de opnames bedoeld 
zijn, wie de opnames te zien krijgen en hoe lang de opnames bewaard worden. In aanvulling 
op de schriftelijke informatie verstrekt de aios mondeling informatie over de opname. 
Voordat de opname wordt gestart vraagt de aios toestemming voor de opname aan de 
patiënt. Daarbij geeft de aios aan dat het niet verplicht is om mee te werken en dat het 
mogelijk is de toestemming tijdens de opnames in te trekken. De patiënt dient voldoende 
gelegenheid te krijgen om opname te weigeren. Pas nadat de patiënt toestemming heeft 
gegeven wordt de opname gestart. De toestemming wordt herhaald op het moment dat de 
camera wordt aangezet. Daarbij kan de aios het volgende aangeven:  
 “Zojuist heb ik u uitgelegd waarom ik een video-opname maak. U hebt aangegeven geen 
bezwaar te hebben tegen de opname. Is dat juist? ” De patiënt dient daarop te antwoorden. 
Op die manier is de gegeven toestemming van de patiënt op de band vastgelegd. 
De patiënt heeft het recht om op ieder gewenst moment tijdens het consult de toestemming 
voor de opname in te trekken. Als dat gebeurt wordt de opname gestopt en wordt de 
opname gewist. 

                                                 
1 KNMG Richtlijnen betreffende het omgaan met medische gegevens, KNMG 2010, 
www.knmg.nl/publicatie/medischegevevens. 
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 Gebruik  
 
De op de huisartsenpost gemaakte video-opnames worden gebruikt voor leergesprekken 
van de aios met de opleider in de huisartsenpraktijk en de docenten op het 
onderwijsinstituut. Het is de verantwoordelijkheid van de aios om te bewaken dat het 
gebruik in overeenstemming is met de door de betrokken patiënt verleende toestemming en 
conform deze procedure. 

 

Opslag en vernietiging  
 
De aios is verantwoordelijk voor de opslag van op de huisartsenpost gemaakte video-
opnames. De opnames worden door de aios zelf zorgvuldig bewaard. De patiënt kan op elk 
moment verzoeken tussentijds de opnamen te vernietigen. 
De aios ziet erop toe dat alleen daartoe bevoegden in staat zijn om de video-opnames te 
bekijken en dat de opnames niet aan derden worden meegegeven. 
Nadat het didactische doel bereikt is worden de opnames vernietigd. De aios is 
verantwoordelijk voor het vernietigen van de opnames.  
Video-opnames in het kader van het leergesprek met de opleider worden binnen twee 
weken vernietigd. Video-opnames in het kader van de consultvoeringstoets worden door de 
aios in het ontwikkeldossier/portfolio bewaard en aan het einde van het betreffende 
opleidingjaar vernietigd. 
Bij de afsluiting van de opleiding tekent de aios een formulier waarmee deze verklaart dat 
alle opnames zijn vernietigd. 
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Bijlage 1 Flyer 
 

Informatie voor patiënten over video-opnames 
 
Bij deze Huisartsenpost zijn aios werkzaam. Een aios is een afgestudeerde basisarts die in 
opleiding is tot specialist huisartsgeneeskunde. Een aios doet zelfstandig spreekuur en wordt 
begeleid door een ervaren huisarts.  
Als u, om wat voor reden dan ook, liever niet door een aios wordt geholpen kunt u dat 
aangeven aan de doktersassistente die aan de balie werkzaam is 
 
Bij de begeleiding van aios wordt soms gebruik gemaakt van video-opnames van het 
spreekuur van de aios. Deze opnames dienen uitsluitend ter beoordeling van de 
gesprekstechniek en het medisch handelen van de aios. De opnames behoren dus niet tot 
het medische dossier. 
 
Als u door een aios geholpen wordt kan het zijn dat deze uw toestemming vraagt om het 
consult op video op te nemen. Als u, om wat voor reden dan ook, liever niet heeft dat het 
consult wordt opgenomen kunt u dat laten weten: zonder uw toestemming worden er géén 
video-opnames gemaakt. Ook tijdens het consult kunt u op ieder gewenst moment de 
toestemming voor de opname weer intrekken. De video-opname wordt dan gestopt. De 
gemaakte opname wordt vernietigd. 
 
Als u géén bezwaar heeft tegen de video-opname kunt u er op vertrouwen dat de opnames 
alleen gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden: tijdens de leergesprekken tussen de aios 
en de opleider. De leergesprekken vinden plaats op de huisartsenpost, in de 
huisartsenpraktijk of op het opleidingsinstituut. De video-opnames vallen onder het 
medische beroepsgeheim. Uw privacy is in alle gevallen volledig gewaarborgd.  
 
De opnames worden na het leergesprek vernietigd.  
 
 
Namens de Huisartsenpost     Namens de Huisartsopleiding  
 
 
 
………….      …………. 
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Bijlage 2 
 

Wachtkamer tekst 
 
Op deze Huisartsenpost zijn aios werkzaam. Dit is een afgestudeerde basisarts die in 
opleiding is tot specialist huisartsgeneeskunde. Een aios doet zelfstandig spreekuur en wordt 
begeleid door een ervaren huisarts.  
 
Als u, om wat voor reden dan ook, liever niet door een aios wordt geholpen kunt u dat 
aangeven aan de balieassistente.  
 
Ter beoordeling van de gesprekstechniek en het medisch handelen van de aios wordt soms 
gebruik gemaakt van video-opnames. Van te voren wordt altijd uw toestemming gevraagd: 
zonder uw toestemming géén video-opnames.  
 
Meer weten? De balieassistente heeft een flyer over aios en het maken van video-opnames. 
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Bijlage 3 
 

Verklaring van vernietiging 
 
Hierbij verklaart ondergetekende dat hij/zij* alle video-opnames, die in het kader van de 
opleiding tot huisarts tijdens het spreekuur in de huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost 
door hem/haar* zijn gemaakt, volledig heeft vernietigd. 
 
 
Datum: 
 
 
Naam, adres en woonplaats: 
 
 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
* Omcirkel de juiste omschrijving 


