
 
 

Toestemming de patiënt inzake consulttoets Huisartsopleiding XXX 
 
Het is zeer belangrijk dat de zorgvuldigheid van de procedure en de privacy van de patiënt gewaarborgd blijven. De 
patiënt moet in ieder geval vooraf goed geïnformeerd worden en de tijd krijgen om na te denken over een eventuele 
toestemming (juridische regelgeving). Daarom moet de procedure in de wachtkamer worden opgestart. 
Het vragen om toestemming van de patiënt dient zorgvuldig te gebeuren, zodat de patiënt goed begrijpt waar 
deze 'ja' tegen zegt en zich ook geheel vrij voelt om 'nee' te zeggen. 
 
Zie voor mogelijke procedure in het ‘Handboek Consultopnames’. 
 
In ieder geval  legt de aios op band vast dat de patiënt toestemming verleent en voor welk doel. Dat doet de aios aan de 
hand van de volgende vragen: 
1. Heeft u de informatiebrief over het filmen van de gesprekken in de spreekkamer doorgelezen in de wachtkamer? 
2. Welke vragen heeft u nog? 
3. Ik wil graag het gesprek filmen voor mijn begeleiders. Zij kunnen dan zien hoe ik het doe en mij helpen als ik iets niet 

goed doe. Vindt u het goed dat ik dit gesprek op film opneem? 
 
 TIPS 
- Neem van te voren samen met de assistente de procedure goed door. 
- Het is van belang dat de consulten volledig (dus inclusief opening, het lichamelijk onderzoek en de afronding) worden 

opgenomen. 
- Plan extra tijd in (bv. laat één afspraak open) t.b.v. voldoende tijd voor registratie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vragen om de uitdrukkelijke mondelinge toestemming vast te leggen op beeld: 
 

1. Heeft u de informatiebrief over het filmen van de gesprekken in de 
spreekkamer doorgelezen in de wachtkamer? 

 
2. Welke vragen heeft u nog? 

 
3. Ik wil graag het gesprek filmen voor mijn begeleiders. Zij kunnen dan 

zien hoe ik het doe en mij helpen als ik iets niet goed doe. Vindt u het 
goed dat ik dit gesprek op film opneem?  

  

Logo UMC van de 
betreffende 
huisartsopleiding 

Logo UMC van de 
betreffende 
huisartsopleiding 


