Maken en gebruiken van video-opnamen
Het maken van video-opnamen kan deel uitmaken van het diagnostisch onderzoek in Kempenhaeghe. Dit informatieblad licht toe met welk doel de video-opnamen worden gemaakt, wie ze kan
bekijken en hoe ze worden bewaard. Ook is het mogelijk dat een behandelaar van Kempenhaeghe
u vraagt om de opnamen te mogen gebruiken voor wetenschappelijke of educatieve doeleinden.
Ook daarover gaat dit informatieblad.

Waarom is een video-opname nodig?
Een vorm van observatie maakt veelal
deel uit van het diagnostisch onderzoek
in Kempenhaeghe. Soms is het nodig om
video-opnamen te maken. Veelal worden
die video-opnamen gemaakt tijdens een
vorm van EEG-onderzoek of tijdens een
vorm van slaapregistratie. Ook kunnen
de video-opnamen dienen ter (nachtelijke) bewaking van patiënten met
risicovolle (epilepsie)aanvallen. Observatie met behulp van video-opnamen
heeft meestal tot doel inzicht te krijgen
in de wijze waarop epileptische
verschijnselen of een slaapstoornis tot
uiting komen. Verder kan het bij mensen
met een verstandelijke beperking of bij
kinderen nodig zijn om meer te weten
over het gedrag. Daarnaast biedt een
video-opname de mogelijkheid om
omstandigheden of verschijnselen terug
te zien.
Wie ziet de opgenomen beelden?
Opgenomen beelden die horen bij EEGonderzoek of een slaapregistratie worden
eerst geanalyseerd door laboranten van
de afdeling Klinische Neurofysiologie.
Alle door hen als relevant aangemerkte
passages worden gezien door de behandelend neuroloog en zo nodig door
andere leden van het multidisciplinaire
behandelteam. In voorkomende gevallen
raadplegen behandelaars collega’s voor
overleg over interpretatie van de
beelden.
Hoe worden de beelden bewaard?
Videobeelden worden of vernietigd na
gebruik, of op verzoek van een behandelaar opgeslagen. Voor de wijze van
opslag hanteert Kempenhaeghe vastgestelde richtlijnen over privacybescherming van de patiënt. Ook op het
gebied van toegang van de patiënt tot
gegevens uit het eigen dossier gelden
richtlijnen. Deze gelden ook voor

opgeslagen video-opnamen. Overigens
zijn dergelijke richtlijnen gebaseerd op
wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en - voor
zover van toepassing - de bepalingen
van de Wet Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBO) en
de Wet Bijzondere Opnemingen in
Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Het
College Bescherming Persoonsgegevens
(CBP) ziet er op toe dat Kempenhaeghe
correct omgaat met persoonsgegevens.
Over dit onderwerp is een apart
informatieblad beschikbaar onder de titel
‘Het patiëntendossier en uw privacy’.
Gebruik beelden voor wetenschap of
educatie
Kempenhaeghe is een expertisecentrum
dat ook wetenschappelijk onderzoek verricht en bijdraagt aan kennisoverdracht.
Mogelijk zijn videobeelden die van u zijn
gemaakt in dat opzicht waardevol. Uw
behandelaar kan u vragen de beelden te
mogen gebruiken voor wetenschappelijk
onderzoek en/of statistiek of voor presentatie op bijvoorbeeld een congres of
in een scholing voor professionals zoals
artsen, onderzoekers, psychologen of
verpleegkundigen. Het spreekt voor zich
dat de beelden zonder uw naam of
andere persoonlijke gegevens worden
getoond. Als u daarmee akkoord gaat,
vult u een toestemmingsformulier in. U
verleent uw toestemming voor maximaal
vijf jaar. U kunt de toestemming op elk
moment intrekken. Als u geen toestemming verleent voor het vertonen van
videobeelden, heeft dat uiteraard geen
enkele consequentie voor uw diagnostiek
en behandeling in Kempenhaeghe.
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