video opnames
in de spreekkamer
informatie voor
patiënten over videoopnames in het kader
van de opleiding van
huisartsen

Centrale Huisartsendienst Drenthe
Postbus 409
9400 AK Assen
Telefoon 0592 391900 (kantoornummer)
Fax 0592 391909 (kantoorfax)
E-mail info@chd.nl
Internet www.chd.nl
Huisartsenspoedposten

0900 – 112 0 112

Met spoed een huisarts nodig
buiten praktijktijden?
0900 – 112 0 112
Dit nummer kost € 0,55 per gesprek.
Bij mobiel bellen + de kosten van uw mobiele netwerk.

video opnames
in de spreekkamer
informatie voor patiënten over
video-opnames in het kader van
de opleiding van huisartsen
In deze huisartsenspoedpost zijn naast uw eigen

toestemming vragen

regionale huisartsen ook huisartsen-in-opleiding

Als u door een huisarts-in-opleiding geholpen

werkzaam. Een huisarts-in-opleiding is een

wordt kan het zijn dat deze uw toestemming

afgestudeerde basisarts die zich specialiseert

vraagt om het consult op video op te nemen.

tot huisarts. Een huisarts-in-opleiding doet

Als u, om wat voor reden dan ook, liever niet heeft

zelfstandig spreekuur en wordt begeleid door

dat het consult wordt opgenomen kunt u dat laten

een ervaren huisarts.

weten: zonder uw toestemming worden er géén
video-opnames gemaakt.

Als u, om wat voor reden dan ook, liever niet
door een huisarts-in-opleiding wordt geholpen

alleen onderwijsdoeleinden

kunt u dat aangeven bij de doktersassistente aan

Als u géén bezwaar heeft tegen de video-opname

de balie.

kunt u er op vertrouwen dat de opnames alleen
gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden: tijdens

video

de leergesprekken tussen de huisarts-in-opleiding

Bij de begeleiding van huisartsen-in-opleiding

en de opleider. De leergesprekken vinden plaats op

wordt soms gebruik gemaakt van video-

de huisartsenspoedpost, in de huisartsenpraktijk

opnames van de consulten van de huisarts-

of op het opleidingsinstituut. Uw privacy is in alle

in-opleiding. Deze opnames dienen uitsluitend

gevallen volledig gewaarborgd.

ter beoordeling van de gesprekstechniek van
de huisarts-in-opleiding door de begeleidend

De opnames worden na het

huisarts.

leergesprek vernietigd.

