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Protocol foto-, film- en geluidsopnamen 
Versie juli 2018 

 

Algemeen 

Dit protocol beschrijft hoe Pento omgaat met foto-, film- en geluidsopnamen van haar 

cliënten. We sluiten daarbij aan op ons privacyreglement cliënten (te downloaden via 

www.pento.nl). 

 

Film- en/of geluidsopnamen ten behoeve van de cliëntenzorg: 

Dit betreft film- en/of geluidsopnamen ten behoeve van een specifieke cliënt, bijvoorbeeld 

van observatie van de cliënt in een begeleidingstraject, op een behandelgroep of ten 

behoeve van diagnostiek. Opnamen ten behoeve van de Vroegbehandeling worden 

vernietigd zodra de cliënt geen zorg meer ontvangt van Pento. De cliënt (of zijn 

ouders/verzorgers) kan, tegen kostprijs, een kopie krijgen van de gemaakte opnamen in de 

thuissituatie. Ouders kunnen geen kopie van opnamen krijgen die gemaakt zijn op de 

behandelgroep, omdat hier meerdere kinderen op staan. Opnamen ten behoeve van 

diagnostiek op het audiologisch centrum worden bewaard totdat de opnamen zijn 

geanalyseerd en gedocumenteerd in het dossier van de cliënt. De betrokken medewerker 

vernietigt de opnamen direct nadat deze zijn besproken met de cliënt of zijn 

ouders/verzorgers.  

Foto’s ten behoeve van het dossier van de cliënt worden uitsluitend bewaard in het 

(digitale) dossier van de cliënt. De foto’s worden vernietigd wanneer de cliënt geen zorg 

meer ontvangt van Pento. 

 

Foto-, film- en geluidsopnamen ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden:  

Dit betreft foto-, film- en geluidsopnamen die worden gebruikt voor opleidingsdoeleinden, 

kennisdeling tussen collega’s en vakgenoten door middel van een presentatie of 

symposium. De cliënt (of zijn ouders/verzorgers) dient hiervoor apart (schriftelijk) 

toestemming te geven. Deze toestemming moet worden vastgelegd. De opnamen worden 

vernietigd zodra de betreffende cliënt geen zorg meer ontvangt van Pento. 

 

Foto- en filmopnamen voor intern gebruik: 

Voor het maken van foto- en filmopnamen op de behandelgroep, tijdens een gezinsdag of 

andere groepsbijeenkomst met cliënten wordt vooraf mondeling toestemming gevraagd. 

Deze opnamen worden alleen gedeeld met betrokken cliënten en ouders/verzorgers. 

Direct nadat de opnamen zijn gedeeld met betrokken cliënten en ouders/verzorgers 

worden deze vernietigd.  
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Toestemming 

Voor het maken van foto-, film-  en geluidsopnamen wordt vooraf toestemming gevraagd 

aan de cliënt of diens ouders/verzorgers. Dit wordt gedaan via een ondertekend 

toestemmingsformulier, zie gescheiden bijlage. Het ondertekende toestemmingsformulier 

wordt bewaard in het dossier van de cliënt. 

 

 

Opslaan van foto-, film- en geluidsopnamen 

 

Digitaal 

Na het maken van foto-, film-  of geluidsopnamen worden de bestanden bewaard op een 

beveiligde server van de Pento locatie. De bestanden op de camera zelf of op het 

geheugenkaartje worden direct na het overzetten op de beveiligde server van de Pento 

locatie gewist. 

 

Fysiek (op papier, CD of DVD) 

Foto’s, film- en geluidsopnamen worden altijd bewaard in een afgesloten ruimte, waar 

alleen daartoe bevoegde medewerkers toegang tot hebben. Foto’s (in een map), film- en 

geluidsopnamen worden altijd voorzien van een datum, de verantwoordelijke medewerker 

en de naam of namen van de cliënt(en) die het betreft. 

 

 

 


