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Basis Interactie Training (BIT) is een cursus voor zorgverleners gericht op deskundigheids-
bevordering. Communicatie is een belangrijk onderdeel in het leveren van goede zorg. Aan de hand 
van video-opnames ziet de deelnemer de eigen communicatiecapaciteiten en leert deze te gebrui-
ken.

Een cliënt is volgens de AVG een kwetsbare doelgroep en is niet verplicht om medewerking te
verlenen. In het geval van het filmen van de interactie met een cliënt in het kader van BIT is de 
grondslag ‘toestemming’. Dit betekent dat je altijd vooraf  aan een cliënt (of  wettelijke vertegen-
woordiger) toestemming moet vragen. Omdat bij BIT meerdere medewerkers van een afdeling 
betrokken zijn en er sprake is van een periodieke herhaling, is het mogelijk om de toestemming 
voor een langere periode te vragen. Je moet echter wel om de 2 jaar opnieuw toestemming te vra-
gen. Heeft iemand toestemming gegeven en diegene wordt in deze 2 jaar wilsonbekwaam,
dan is de toestemming niet meer geldig en moet je die opnieuw vragen aan de wettelijk vertegen-
woordiger. 

De AVG stelt dat voor het verwerken van persoonsgegevens een grondslag nodig is. In het geval 
van BIT is de grondslag ‘gerechtvaardigd’ belang. Het verhogen van de kwaliteit van de dienst-
verlening is in belang van de organisatie. Een organisatie kan medewerkers verplichten om hier 
aan bij te dragen.

Doel video-opnames
Het doel van de video-opnames is geen medische beeldvorming of  diagnostiek, maar het
verhogen van de kwaliteit van zorgverlening door het verbeteren van de communicatieskills van 
een zorgverlener door middel van videofeedback. De beelden zijn hiervoor een hulpmiddel, die 
niet meer relevant zijn na het bespreken van de feedback. 

    Relatie tot medewerkersdossier
 De beelden die gemaakt zijn zeggen iets over het functioneren van een medewerker. Het  
 doel van de verwerking is echter niet het beoordelen van een medewerker, maar trainen  
 om de communicatieskills te verbeteren
 De gemaakte beelden en feedback mag je dan ook niet gebruiken ter evaluatie    
 van het functioneren van een medewerker of  opnemen in het medewerkersdossier. 

Inzagerecht en bewaartermijn
BIT is een cursus in de vorm van meerdere bijeenkomsten. Tijdens de cursus maken we
video-opnames die we tijdens een bijeenkomst bespreken. De video-opnames verwijderen we na 
de cursus en dienen niet als input voor welke vorm van gestructureerde vastlegging dan ook. Ook 
slaan we de opnames niet gekoppeld aan een persoon op. Het is hierdoor niet mogelijk om een 
verzoek tot inzage, rectificatie, kopie of  een vernietiging te doen.


