
VIO EN PRIVACY

Algemene Verordening Gegevensbescherming

VIO 
De AVG stelt dat voor het verwerken van persoonsgegevens een grondslag nodig is. Dit kan 
toestemming zijn, maar ook een overeenkomst of  een wettelijke verplichting. In het kader van de 
overeenkomst tussen cliënt en zorginstelling is het aannemelijk dat er sprake is van interventies
en behandelingen. Video Interventie Ouderenzorg (VIO) is een door de erkenningscommissie
ouderenzorg erkende interventie (staat ook in Kwaliteitsregister). VIO kun je inzetten in het ka-
der van de zorgovereenkomst. Expliciete toestemming vanuit de AVG is daarmee niet nodig, de 
grondslag is immers de overeenkomst.

In het kader van Goede Zorg moet je de inzet van de interventie wel afstemmen met de cliënt
(of  vertegenwoordiger) en topnemen in het zorgplan (https://www.informatielangdurigezorg.nl/
woordenlijst/goede-zorg). 

Ook van medewerkers is geen toestemming nodig. In het kader van de arbeidsovereenkomst 
(grondslag ook hier een overeen komst)moeten zij meewerken aan de inzet van interventies bij 
cliënten. 

Met de mantelzorger is er geen overeenkomst. Wanneer een mantelzorger betrokken is bij VIO 
moet deze de ‘Toestemmingsverklaring Video Interventie Ouderenzorg’ ondertekenen (grondslag 
is toestemming). De mantelzorger kan de toestemming kan te allen tijde intrekken. De gemaakte 
opnames zullen we dan zonder onredelijke vertraging wissen.  

Doel video-opnames
Het doel van de video-opnames is geen medische beeldvorming of  diagnostiek, maar het
verhogen van het welzijn van een cliënt door ondersteunen en begeleiden van zorgverleners of  
mantelzorgers in de omgang en communicatie met een cliënt. De interventie vindt niet zo zeer 
plaats op de cliënt, maar op de zorgverlener of  mantelzorger. De interventie leidt niet tot
genezing, maar wel tot een verhoogde welzijn van de cliënt, doordat de zorgverlener of
mantelzorger beter leert omgaan met de cliënt. 

Werkwijze 
Als je (behandelaar) denkt dat VIO een bijdrage kan leveren aan het welzijn van een cliënt
bespreek je de inzet van deze interventie besproken met cliënt (of  diens vertegenwoordiger). 
Indien die akkoord zijn met de inzet van VIO, neem je dit op in het zorgplan van de cliënt. Bij 
de start van de interventie informeer de cliënt (of  diens vertegenwoordiger) mondeling dan wel 
schriftelijk.
Met tussenliggende periodes van 1 à 2 weken vinden video-opnames plaats van de interactie 
tussen cliënt en medewerker(s) of  tussen cliënt en mantelzorger(s). Daarbij houdt de filmer er 
rekening mee dat zo weinig mogelijk personen in de achtergrond herkenbaar in beeld komen. 
Personen die toch herkenbaar in beeld komen maak je onherkenbaar.



De beelden bespreek je tijdens feed-backbijeenkomsten met de betrokken medewerker(s) of
mantelzorger(s) en je stelt een bevindingenrapport van de interventie op met werkinstructies voor 
de zorgverlener(s) of  mantelzorger(s).  
Na afronding van een VIO-traject waarbij medewerkers betrokken zijn krijgen familieleden en de cli-
ent de mogelijkheid om de beelden samen met de betrokken medewerkers te bekijken. Binnen vier 
weken na deze bijeenkomst vernietig je de beelden. 

Inzagerecht en bewaartermijn 
 Relatie tot cliëntdossier 
 De beelden zijn niet gemaakt voor medische beeldvorming of  diagnostiek en zijn daardoor  
 geen onderdeel van het medisch dossier van de cliënt. Hierdoor is er geen wettelijke bewaar- 
 termijn voor de beelden. De AVG stelt dat je in deze gevallen persoonsgegevens moet als  
 ze niet meer nodig zijn, dus binnen vier weken na afloop van het traject. 
 Relatie tot medewerkersdossier 
 De beelden die gemaakt zijn kunnen iets zeggen over het functioneren van een medewerker.  
 Dit is echter niet het doel van de verwerking. De gemaakte beelden mag je dan ook niet
 gebruiken ter evaluatie van het functioneren van een medewerker of  opnemen in het
 medewerkersdossier.  

Inzagerecht 
De gemaakte opnames zeggen iets over de interactie tussen de cliënt en de zorgverlener of  mantel-
zorger en raakt direct de privacy van beiden. Het inzagerecht is van toepassing op eigen gegevens 
en niet op die van anderen. Voordat je de beelden vernietigt, krijgt de cliënt (of  diens vertegenwoor-
diger) de mogelijkheid tot inzage in de beelden.  
Conform de AVG heeft de cliënt (of  diens vertegenwoordiger) ook recht op een kopie van de beel-
den. Als die hierom vraagt, zul je alle personen op de beelden (exclusief  de cliënt) onherkenbaar 
moeten maken. Het verveelvoudigen of  openbaar maken (publiceren) van deze beelden is conform 
de auteurswet niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Wever (en betrokkenen).  
Heeft een mantelzorger de toestemming ingetrokken dan moet je de gemaakte opnames zonder 
onredelijke vertraging wissen. De beelden zijn vanaf  het moment van intrekken van de toestemming 
niet meer beschikbaar voor inzage of  kopie.  
De zorgverlener of  mantelzorger kan geen aanspraak maken op het inzagerecht. Dit zou te veel de 
rechten en vrijheden van de cliënt schaden. Hou er rekening mee dat een mantelzorger ook de wet-
telijke vertegenwoordiger kan zijn en vanuit die hoedanigheid wel inzagerecht heeft.  
 
Bewaartermijnen persoonsgegevens
Bewaartermijn voor beeldmateriaal is tot maximaal 4 weken na afronding interventie of  zonder
onredelijke vertraging na intrekken toestemming mantelzorger.
Voor toestemmingsverklaring mantelzorger geldt een teremijn van 3 maanden na beëindiging
interventie.
Het bevindingenrapport is onderdeel van het cliëntdossier en de bewaringstermijn is 15 jaar na 
beëindiging van de overeenkomst. 


