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Beleid rondom beeld- en geluidsopnames tijdens NVvR-activiteiten 
Bestuursstandpunt 13-09-2021, na afstemming met BENG en bureau NVvR 
 
 
Introductie 
Het afgelopen jaar zijn zowel Sandwichcursussen als Radiologendagen vanwege de corona-
maatregelen voor bijeenkomsten online georganiseerd. De voordrachten werden opgenomen en 
deelnemers aan de activiteit konden de sessies via live stream bekijken. De opnames bij deze 
bijeenkomsten zijn steeds professioneler geworden en de sessies worden positief geëvalueerd. 
Daardoor komt ook de vraag op of de opnames van een sessie mogen worden verspreid of 
hergebruikt. Dat is aanleiding om binnen de NVvR kaders voor dit hergebruik vast te stellen.  
 
Doel van hergebruik opnames 
Hergebruik van een opname door het online beschikbaar stellen ervan, kan zeker zinvol zijn. Het 
onderwijs kan bijvoorbeeld aangeboden worden aan niet-deelnemers aan een sessie, of de eigen 
presentatievaardigheden kunnen kritisch worden beoordeeld. Met een kleine tijd- en/of 
kosteninvestering is het mogelijk om de filmpjes van sessies tijdens de Radiologendagen (RD) en SWC 
beschikbaar te stellen. Daarbij moeten wel de privacyregelgeving en het auteursrecht in acht worden 
genomen, en uiteraard is het niet de bedoeling dat sprekers, organisatie of bureau NVvR er een 
arbeidsintensieve taak bij krijgen of dat een hele cursus(dag) integraal online wordt gezet. 
 
Uitgangspunten voor hergebruik van opnames 
1. Toestemming 
De eerste voorwaarde voor opname is expliciete toestemming van degene die wordt opgenomen. 
Slechts bij grootschalige evenementen met veel onbekende deelnemers kan volstaan worden met 
een bord bij een toegangspoortje o.i.d., maar voor het maken van opnames voor bedrijfsmatige 
(professionele, commerciële) evenementen zoals SWC en RD is altijd toestemming nodig van degene 
die op de opname voorkomt.  
Niet alleen voor de opname van een sessie maar ook voor het (kleinschalig) delen of verspreiden van 
opnames (hierna kortweg: hergebruik) is altijd toestemming nodig van degene die in de opname 
voorkomt. Natuurlijk kunnen sprekers er voor kiezen om een filmpje of pdf van een presentatie niet 
te laten publiceren.  
2. Zeggenschap NVvR 
Daarnaast heeft de NVvR als organisator van de onderwijsactiviteit zeggenschap over de opname en 
het hergebruik ervan, en de verantwoordelijkheid om de toestemming van de sprekers voor de 
opnames goed te regelen. Ongelimiteerd hergebruik, door bijvoorbeeld de opname openbaar op het 
internet te publiceren of zonder voorwaarden te verstrekken aan een spreker, is onwenselijk.  
3. Reikwijdte toestemming 
Duidelijk moet zijn waarvoor toestemming wordt gevraagd/gegeven. Daarbij moet helder zijn 
waarvoor de opnames kunnen worden gebruikt en hergebruikt, hoe lang opnames worden bewaard 
en door wie. Duidelijk moet ook zijn hoe toestemming weer kan worden ingetrokken.  
4. Geen accreditatiepunten 
Aan het terugkijken van een sessie worden geen accreditatiepunten toegekend. Cursusdeelnemers 
krijgen wel accreditatiepunten en hebben ook de mogelijkheid gehad om vragen te stellen aan de 
spreker. 
5. Gratis maar wel achter ledeninlog 
De opnames worden gratis aan NVvR-leden ter beschikking gesteld, maar de mogelijkheid om voor 
hergebruik van een opname kosten te gaan berekenen wordt wel opengehouden.  
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Bewaren van opnames 
Opnames worden met bijbehorende toestemmingsverklaringen gedurende vijf jaar bewaard door 
het congresbureau, met een back up bij het bureau van de NVvR. Gedurende die tijd kunnen 
opnames worden opgevraagd voor hergebruik of worden gepubliceerd op de NVvR-website 
(uiteraard mits toestemming is verkregen van alle betrokkenen). Gebruik ná deze periode van vijf 
jaar is niet toegestaan.  
Niet gepubliceerde opnames worden vijf jaar na datum door het congresbureau vernietigd. 
Gepubliceerde opnames worden vijf jaar na dato door de NVvR offline gehaald en vernietigd.  
Wanneer toestemming voor hergebruik wordt ingetrokken, worden opnames zo spoedig mogelijk 
daarna offline gehaald en vernietigd. 
 
Praktijksituaties 
Hieronder worden praktijksituaties rondom hergebruik in drie gradaties beschreven:  
a) toegestaan,  
b) toegestaan, mits…,  
c) niet toegestaan, tenzij….  
Voor élke situatie geldt dat een opname pas aan iemand wordt verstrekt, of dat een opname pas 
online wordt gepubliceerd, nadat iedereen die op de opname is te zien expliciet toestemming heeft 
gegeven voor hergebruik. Wanneer van iemand toestemming voor hergebruik ontbreekt, kan van 
hergebruik geen sprake zijn, in geen enkele van de beschreven situaties (dus ook niet na ‘blurren’). 
NVvR spant zich in om ongeoorloofd hergebruik te voorkomen, maar kan daarvoor niet 
verantwoordelijk worden gesteld. 
 

a. Toegestaan: terugzien eigen opname zonder online publicatie (waar dan ook) 
De opname wordt pas verstrekt door het congresbureau nadat iedereen die op de opname te zien is, 
expliciet toestemming heeft gegeven voor hergebruik.  
Bij verstrekking van de opname aan de spreker wordt vermeld dat verspreiding, publicatie of 
opnieuw vertonen van (een gedeelte van) de opname niet is toegestaan zonder expliciete 
toestemming van de NVvR. Daarbij kan naar deze NVvR-notitie en de toestemmingsverklaring 
worden verwezen. 
 

b. Toegestaan, mits ….: Online zetten van opname op website NVvR, kleinschalige 
hervertoning 

Iedereen die op de opname te zien is, heeft expliciet toestemming gegeven voor dit hergebruik. 
Onder kleinschalige hervertoning wordt verstaan het afspelen van het filmpje op de eigen afdeling, of 
tijdens een sectiebijeenkomst van de NVvR. 
Publicatie geschiedt op de NVvR-website in de rubriek NVvR/Publicaties1 achter de ledeninlog2. Bij 
publicatie op de NVvR-website dient een standaardtekst3 te worden toegevoegd. 
Vanaf een andere plek op de NVvR-website kan naar deze pagina verwezen worden, bijvoorbeeld 
vanaf Kwaliteit/richtlijnen als de opname wordt gebruikt als toelichting bij een leidraad.  
Aan terugkijken worden geen accreditatiepunten toegekend.  
De publicatie wordt vijf jaar na dato door de NVvR verwijderd.  

 

 
1 Te overwegen valt om bij de nieuwe website een onderverdeling in subrubrieken aan te brengen, of om er een 

zoekmachine aan te hangen.   
2 Ook dan is het mogelijk dat ongeoorloofd inzage bestaat. Slechts met speciale software is het mogelijk om een 
kopieerbeveiliging toe te voegen. 
3 Standaard tekst: “Met een klik op de link wordt toestemming gegeven voor plaatsing van cookies van Vimeo. Niets uit 
deze opname mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan 
ook.” 

https://vimeo.com/cookie_policy
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c. Niet toegestaan, tenzij…: Online zetten van opname op niet-NVvR-website, 
hervertoning buiten eigen kring 

Denk aan het online zetten van de opname op een persoonlijke website, een e-learning platform 
of hervertoning van het filmpje in een omgeving waar niet-radiologen toegang toe hebben zoals een 
stafbijeenkomst of een regionale refereeravond.  
Dit hergebruik is niet toegestaan zonder expliciete toestemming van de NVvR én van degene die op 
de opname is te zien. Deze toestemming dient aanvullend te worden gevraagd, de standaard 
toestemmingsverklaring voorziet niet in dit hergebruik. Voor dergelijk hergebruik wordt door de 
NVvR in beginsel echter wel toestemming verleend, tenzij er naar het oordeel van het bestuur NVvR 
redenen zijn om die toestemming te onthouden. 
NVvR spant zich in om ongeoorloofd hergebruik te voorkomen, maar kan daarvoor niet 
verantwoordelijk worden gesteld.  
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BIJLAGE  
Voorbeeld toestemmingsverklaring 
behorende bij NVvR-notitie Beleid rondom beeld- en geluidsopnames tijdens NVvR-activiteiten 
 
 
O Hierbij geef ik toestemming aan NVvR voor opname en bewaren van de sessie [naam sessie] 
tijdens de Sandwichcursus/Radiologendagen dd [datum] 
 
O Hierbij geef ik toestemming aan NVvR voor hergebruik van bovenvermelde opname, waarop ik sta 
afgebeeld of te horen ben. Mijn toestemming omvat ook de publicatie van de opname achter de 
ledeninlog op de website van de NVvR en kleinschalige hervertoning van de opname, zoals 
omschreven in het NVvR-beleid. 
 
De opnames worden vijf jaar na dato offline gehaald en vernietigd. NVvR spant zich in om 
ongeoorloofd hergebruik te voorkomen, maar kan daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld.  
 
 
Naam   ………………………………………………………. 
 
Datum ..…………………………………………………….. 
 
 
Wijziging of intrekking van deze toestemming is mogelijk door middel van een mail aan 
nvvr@radiologen.nl of beng@radiologen.nl  
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