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In zijn vergadering van 19 juni 2021 heeft de nationale raad van de Orde der artsen
onderzocht onder welke voorwaarden het deontologisch aanvaardbaar is dat een
patiënt gefilmd wordt met het oog op medisch toezicht tijdens een ziekenhuisopname
of voor onderwijsdoeleinden.
De nationale raad herinnert eraan dat hij op 21 september 2019 een advies uitbracht
over het installeren van een bewakingscamera in de onderzoeksruimte van een
medische praktijk met als doel misdrijven te voorkomen of vast te stellen, getiteld
“Bewakingscamera in een geneeskundepraktijk” .
Indien het gaat over het verwerken van beelden betreffende de gezondheid van een
patiënt voor wetenschappelijk onderzoek, verwijst de nationale raad naar punt 3., B,
van het document “Inleiding op de medische deontologie 2019-2020”.
1. Gebruik van camera’s voor medisch toezicht tijdens een ziekenhuisopname
Aangezien cameratoezicht een aanzienlijke aantasting van de privacy vormt, die de
patiënt ook als een aantasting van zijn waardigheid kan ervaren, dient het slechts
ingeschakeld te worden na een diepgaande ethische en medische reflectie. De
hoofdarts, het diensthoofd en de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
worden op de hoogte gebracht opdat de regels betreffende de gegevensbescherming
worden gerespecteerd.
De gezondheidstoestand van de patiënt dient een permanent visueel toezicht te
rechtvaardigen, zowel om een diagnose te stellen als om hem te verzorgen.
Het zorgteam moet ervan overtuigd zijn dat het gebruik van dit toestel bijdraagt tot de
kwaliteit van de zorg en dat minder ingrijpende bewakingsapparatuur, zoals een
monitoringstoestel, geen geschikt toezicht kan bieden.
Indien een beroep op cameratoezicht essentieel lijkt, moet het beperkt blijven tot wat
nodig is voor de toezichtbehoeften van de patiënt. De ruimte waar gefilmd wordt, de
periode gedurende welke gefilmd wordt, de noodzaak al dan niet op te nemen, de
personen die de beelden kunnen bekijken, zijn allemaal aspecten waarmee rekening
gehouden moet worden om de inbreuk op het privéleven van de patiënt zo veel
mogelijk te beperken en zijn welzijn te bevorderen.
Camera’s mogen de persoonlijke relatie tussen de leden van het zorgteam en de

patiënten niet verstoren, noch door de frequentie van de contacten te verminderen,
noch door de spontaniteit ervan aan te tasten. Medische onderzoeken en verzorging
moeten altijd uitgevoerd worden in omstandigheden die de privacy van de betrokkene
vrijwaren.
De patiënt dient vooraf ingelicht te worden over het plan camera’s in te zetten, de
medische redenen ervoor en het gebruik dat gemaakt zal worden van de beelden. Hij
moet, indien mogelijk, volledig ingelicht worden over de concrete modaliteiten voor
het maken van beelden, de bewaring ervan, de toegang ertoe, de mogelijke
alternatieven op het gebied van toezicht, enz.
De patiënt, of in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger, moet ermee instemmen
gefilmd te worden met het oog op medisch toezicht. De weigering van de patiënt
betekent niet dat hij geen recht meer heeft op kwaliteitsvolle verstrekkingen.
Wanneer, in spoedeisende omstandigheden, de wil van de patiënt of zijn
vertegenwoordiger onzeker is, dient de zorgverstrekker onmiddellijk de nodige
handelingen te stellen in het belang van de patiënt. De zorgverstrekker noteert de
handeling in het patiëntendossier en tracht de toestemming van de patiënt te
bekomen van zodra dit mogelijk is.
De beelden mogen enkel bekeken worden door een gezondheidszorgberoepsbeoefenaar, bekwaam voor het uitoefenen van medisch toezicht, die betrokken is
bij de zorg en in de mate dat dit noodzakelijk is voor de de zorg waarmee hij belast is.
Het medisch beroepsgeheim, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de
regels inzake de verwerking van persoonsgegevens en de rechten van de patiënt
moeten gewaarborgd worden.
2. Verwerking van medische beelden met onderwijsdoeleinden – Schriftelijke
en duidelijke goedkeuring
Beelden met betrekking tot de fysieke of mentale gezondheid van een identificeerbare
natuurlijke persoon, met inbegrip van de toediening van gezondheidszorg, die
informatie over de gezondheidstoestand van die persoon onthullen, zijn
persoonsgegevens betreffende de gezondheid, waarvan de verwerking onderworpen is
aan de naleving van de AVG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
Om beelden betreffende de gezondheid van een identificeerbare persoon rechtmatig
te kunnen verwerken, moet ook toegezien worden op de naleving van de andere
geldende wetgevingen, met name inzake het medisch beroepsgeheim en het recht op
afbeelding.
Rekening houdend met de medische ethiek en de wet, is de nationale raad van oordeel
dat persoonsgegevens (betreffende een geïdentificeerde of rechtsreeks of
onrechtstreeks identificeerbare natuurlijke persoon) niet voor onderwijsdoeleinden
gebruikt mogen worden zonder de voorafgaande geïnformeerde en schriftelijke
toestemming van de patiënt.
Indien de patiënt met een dergelijk gebruik instemt, moeten alle nodige maatregelen
genomen worden om de identificatie van de patiënt tot een minimum te beperken,
bijvoorbeeld door toepassing van pseudonimisering (zoals omschreven in artikel 4, 5de
lid, van de AVG).
Om een geïnformeerde toestemming te kunnen geven, moet de patiënt vooraf volledig
ingelicht worden over de modaliteiten van deze verwerking van hem betreffende
beelden voor onderwijsdoeleinden, zodat hij er al dan niet mee kan instemmen met

kennis van zaken.

