
 

 

  



Hierbij kan het gaan om bewakingscamera’s op onze terreinen en binnen onze gebouwen. Deze 
beelden worden maximaal 4 weken bewaard. Uitzondering hierop zijn beelden waarop iets 
strafrechtelijks is vastgelegd. Deze beelden worden bewaard totdat de strafrechtelijke procedure 
is afgehandeld. 
 
Videocamera’s die zijn geplaatst op een afdeling waar psychogeriatrische cliënten verblijven 
leggen geen beelden vast, maar tonen deze alleen ‘live’ aan dienstdoende nachtmedewerkers in 
het kader van adequaat toezicht en permanente alertheid. Deze camera’s hangen alleen op 
gangen en niet in verblijfsruimten van cliënten. Beelden van deze camera’s kunnen worden gezien 
op de Ipad van de nachtdienstmedewerker. 
 

Videocamera’s die zijn geplaatst op een afdeling waar psychogeriatrische cliënten verblijven 
leggen geen beelden vast, maar tonen deze alleen ‘live’ aan dienstdoende nachtmedewerkers in 
het kader van adequaat toezicht en permanente alertheid. Deze camera’s hangen alleen op 
gangen en niet in verblijfsruimten van cliënten. Beelden van deze camera’s kunnen worden gezien 
op de Ipad van de nachtdienstmedewerker.  

In geval van ernstige ziekte kan op tijdelijke basis een camera bij een cliënt worden geplaatst om 
extra toezicht te kunnen houden. Hierbij zal altijd een afweging gemaakt worden door het 
multidisciplinaire team ten aanzien van de balans van deze inbreuk op de privacy van de cliënt en 
het gerechtvaardigd belang. 

Ook kan tijdelijk een camera worden geplaatst in een ruimte waar cliënten zelfstandig mogen 
komen (bijv. een cliëntenrookruimte). Deze camera’s leggen geen beelden vast, maar tonen deze 
alleen ‘live’ aan dienstdoende zorguitvoerenden. Deze beelden zullen alleen te zien zijn via een 
Ipad die wordt bekeken in een ruimte waar de privacy van de cliënten/medewerkers/familie die 
op de beelden te zien zijn, wordt geborgd. 

Zodra toezicht weer op een andere manier mogelijk is, dient de camera weer te worden 
verwijderd. 

In de zorgverleningsovereenkomst staat dat u geen opnames (beeld en/of) geluid mag maken van 
onze medewerkers, inclusief vrijwilliger, leerlingen of stagiaires.  

Wanneer u een serieus en concreet vermoeden heeft van bijvoorbeeld diefstal of andere 
onrechtmatigheden neemt u contact op met Liberein en plaatst u niet zelf opname apparatuur. 
Liberein zal eerst nagaan of met minder vergaande middelen – waaronder bijvoorbeeld het 
reguliere cameratoezicht, logging-gegevens van het sleutelbeheer, dienstroosters ed. – tot 
uitkomsten te komen. Het inzetten van heimelijk cameratoezicht is niet mogelijk voor preventieve 
doeleinden. De wet staat ons dat niet toe.  

Wanneer het niet mogelijk is om met minder vergaande middelen uitkomst te bieden dan kan 
Liberein overgaan tot wat de wet noemt ‘heimelijk cameratoezicht’. Dit is aan zeer strenge eisen 
gebonden: 

• Het heimelijk cameratoezicht mag alleen tijdelijk en op zodanige wijze worden ingezet, dat 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van cliënten, medewerkers en bezoekers zo klein 
mogelijk is. 



• Heimelijk cameratoezicht is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de 
betuurder onder vermelding van de voorwaarden waaronder het heimelijk cameratoezicht 
plaatsvindt. 

• Heimelijk cameratoezicht is ook alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van 
betreffende cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger. Hier hebben we formulieren 
voor die we vooraf zullen laten ondertekenen. 

• De duur en de omvang van het heimelijk cameratoezicht wordt zo beperkt mogelijk 
gehouden. 

• Er zal alleen cameratoezicht worden ingericht op plaatsen waar de privacy van de 
betrokkene gewaarborgd kan worden. We zullen deze dus zeker niet plaatsen in een was- 
en toiletruimte.  

• Liberein informeert – voor zover redelijkerwijs mogelijk - achteraf alle betrokkenen (de 
betrokken cliënten en/of hun wettelijk vertegenwoordiger, medewerkers en bezoekers die 
op de beelden zichtbaar waren) over het toegepaste heimelijk cameratoezicht. 

Iedereen is vrij een camera te plaatsen en elkaar als familie op te nemen. Soms vind familie dat 
handig in geval iemand nog zelfstandig thuis woont en zo op afstand toezicht kan worden 
gehouden. Of er wordt een camera geplaatst waarmee eenvoudig beeldbellen mogelijk is. De 
‘femly’ is bijvoorbeeld zo een systeem.  Maar aan het gebruik van camera’s zitten wel grenzen. Je 
mag niet zomaar iedereen filmen. 

Beelden onderling opnemen van familieleden mag. Daar kunnen binnen de familie eenvoudig 
afspraken worden gemaakt. Maar hier zitten beperkingen aan: 

• Intramuraal mogen geen andere cliënten in beeld komen. 

• Zorgmedewerkers mogen niet worden opgenomen; niet in beeld en niet in geluid. Dit staat 
ook vermeld in de zorgverleningsovereenkomst. 

• Een camera plaatsen waarmee op afstand permanent kan worden gefilmd is dan ook niet 
toegestaan, ook niet in de eigen woning of appartement van iemand die thuiszorg 
ontvangt. 

Hoe kun je hier mee om gaan: 

• Camera’s voor beeldbellen zijn geen probleem om te gebruiken zolang het in de privacy 
van de kamer van de cliënt is en met in achtneming van bovenstaande. 

• Camera’s in de thuiszorg: de camera moet door de zorgmedewerker uitgezet kunnen 
worden zodra deze naar binnen gaat om zorg te verlenen. 

• Indien de betreffende familie een zorgmedewerker wil filmen omdat deze bang is dat er 
sprake is van bijvoorbeeld diefstal: ook dan is dit niet zomaar toegestaan. Wanneer 
hiervan een terecht vermoeden is, dan dienen zij contact op te nemen met Liberein. 
Liberein heeft hierover strikte protocollen waarbij rekening gehouden wordt met de 
strenge regelgeving t.a.v. het ‘heimelijk monitoren van medewerkers’. 

Meer weten: kijk in de procedure cameratoezicht, te vinden in KwaliSofie of via deze link. 

https://kwalisofie.liberein.nl/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?DocumentID=b0acac60-9645-4baf-94d4-4031ecf2fe18&NavigationHistoryID=411261&PortalID=110&Query=camera

