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Toestemmingsformulier gebruik beeld- of 
geluidsopnamen* 
 
 
 
Met dit formulier geef ik, ……………………………………………………………………………, mijn behandelaar 
………………………………………………………………… van ………………………………………………………… (instelling) 
toestemming om beeldopnamen/geluidsopnamen** van mij te maken en gebruiken voor 
opleidingsdoeleinden (zie bijgevoegde toelichting).  
 
 
Deze opnamen worden tijdens de lesdag bekeken of beluisterd door medecursisten en de docent 
van de betreffende opleiding. De docent en andere, direct bij de opleiding betrokkenen kunnen de 
opnamen ook buiten de lesdag bekijken/beluisteren en van feedback voorzien.  
Het gebruik van opnamen zorgt ervoor dat behandelaren leren hoe ze hun werk nog beter kunnen 
doen. 
 
Ik geef toestemming onder deze voorwaarden: 

• Mijn toestemming geldt uitsluitend voor het hierboven beschreven doel, gegevens en 
personen/instellingen; 

• De opnamen mogen alleen voor een ander doeleinde worden gebruikt of met andere 
instanties of personen worden gedeeld als ik daarvoor opnieuw toestemming geef; 

• Tijdens de lesdag zullen zo min mogelijk herleidbare persoonsgegevens worden 
genoemd; 

• Als de opnames niet (meer) nodig zijn in het kader van de opleiding, worden deze 
vernietigd; 

• Mijn toestemming is vrijwillig;  
• Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken zonder dat hier voorwaarden aan 

worden gesteld of dat dit op enige wijze nadelige gevolgen heeft voor mij. 
 
 
 
Datum ……………………………… 
 
Naam en handtekening     Handtekening wettelijke vertegenwoordiger  
       (indien van toepassing)  
 
 
…………………………………………………………   ………………………………………………………………… 
  

                                                             
* Dit formulier alleen invullen als de instelling geen toestemmingsformulier voor opleidingsdoeleinden 
beschikbaar heeft gesteld 
**Doorhalen wat niet van toepassing is 
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Toelichting op het toestemmingsformulier 

 

Wie is verantwoordelijk? 

De instelling waar jouw behandelaar werkzaam is en de organisatie waar jouw behandelaar een 
opleiding volgt of verzorgt, de RINO Groep, dragen verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige 
omgang met jouw opnamen. Voor vragen kun je het beste contact opnemen met jouw behandelaar 
of de RINO Groep. 
 
 
Waarvoor gebruiken we jouw opnamen? 

Jouw behandelaar volgt of geeft een opleiding bij de RINO Groep. Onderdeel van de opleiding is het 
toepassen van het geleerde in de praktijk. Om dit goed te kunnen doen, is inzicht nodig in de 
behandeling die gegeven wordt. Daarom vragen we je toestemming om beeld- en geluidsopnamen 
te maken van een behandelsessie of een gedeelte daarvan. Deze beeld- en geluidsopnamen dienen 
uitsluitend ter beoordeling van het professionele handelen van jouw behandelaar in opleiding. De 
opnames behoren dus niet tot je behandeldossier maar vallen wel onder het medisch 
beroepsgeheim van je behandelaar. Het gesprek dat wordt opgenomen, is niet anders dan de 
gesprekken zoals je die gewoonlijk met je behandelaar hebt. Persoonlijke gegevens zoals je naam, 
of tot jou herleidbare persoonsgegevens zullen zo min mogelijk worden opgenomen, getoond en/of 
genoemd. Jouw behandelaar volgt hierbij speciaal voor dit doel opgestelde gedragsregels. 
 
 
Toestemming 

We zullen jouw opnamen alleen gebruiken als jij of, indien van toepassing, je wettelijke 
vertegenwoordiger hier uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Je bent volledig vrij om geen 
toestemming te geven. Dit zal op geen enkele wijze nadelige gevolgen hebben voor jou of je 
verdere behandeling. Wij respecteren jouw keuze. 
Je kunt ook op elk moment je toestemming weer intrekken. Neem daarvoor contact op met je 
behandelaar of de RINO Groep (zie contactgegevens onderaan dit formulier). 
 
 
Hoelang worden de opnamen bewaard? 

 
We bewaren de opnamen niet langer dan in het kader van de opleiding noodzakelijk is.  
 
 
Met wie delen we jouw opnamen? 

Jouw opname kan worden getoond tijdens de (online) lesdag(en) aan de medecursisten en aan de 
docent. De medecursisten, de docent en andere direct bij de opleiding betrokken personen hebben 
net als jouw eigen behandelaar een geheimhoudingsplicht.  
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De opnamen blijven van jou  

Jij bepaalt wat er met de opnamen gebeurt. Zo kun je bijvoorbeeld op elk moment jouw 
toestemming weer intrekken of ons vragen de opnamen aan iemand anders over te dragen.  
 
 
Waar kun je terecht met een vraag of klacht? 

Voor vragen of klachten over het gebruik van de opnamen kun je altijd contact opnemen met jouw 
behandelaar , de functionaris gegevensbescherming van de instelling waar je behandeld wordt of 
die van de RINO Groep, via privacy@rinogroep.nl of 030 230 84 00. 
 
Wanneer je niet tevreden bent over hoe je behandelaar of de RINO Groep omgaat met jouw 
privacy, dan kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via 
telefoonnummer 088 -1805 250 of via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  


