
Woonzorgnet Dijleland 
  Toestemmingsformulier inzake  
 foto’s, audio- en beeldmateriaal 

Beste bewoner, familie, collega, vrijwilliger, student, 

Het woonzorgcentrum, met inbegrip van het centrum voor dagverzorging, assistentiewoningen en het kort verblijf, 
maakt voor haar communicatie met de betrokken bewoners, hun families, onze medewerkers, onze vrijwilligers, 
studenten en bij uitbreiding met de samenleving steeds meer gebruik van de klassieke en de nieuwe media, 
inclusief de publicatie van foto’s en videobeelden.  

De online publicaties van het Woonzorgnet Dijleland zijn een algemeen toegankelijk medium. 

Vanuit onze visie een  lerende organisatie te zijn die van anderen wil leren, maar ook anderen wil inspireren vanuit 
onze zorgvisie willen we met woord en beeld kunnen communiceren over het reilen zeilen in het 
woonzorgcentrum. Beelden kunnen ook bijdragen tot de positieve beeldvorming van ouderen en ouderenzorg. 

Het gebruik van beelden zal telkens vanuit een oprecht respect voor de privacy en het individu gebeuren. Het 
spreekt voor zich dat erover gewaakt wordt niemand onrespectvol in beeld te brengen en dat het wettelijke kader 
gerespecteerd wordt. 

Voor de gehele duur van het zorgtraject wordt eenmalig uw toestemming gevraagd voor (aankruisen wat past): 
[   ] het maken van opnames in het woonzorgcentrum of tijdens extra-murosactiviteiten 

[   ] het gebruik ervan voor  interne communicatie, waaronder bijscholingsdoeleinden 

[   ] het gebruik ervan voor externe publicaties (vb. huiskrant, informatieve documenten, brochures, … ) 

[   ] het gebruik ervan op het internet  (vb. websites van de organisatie, e-mails, sociale  media (facebook), … ) 

[   ] het maken van opnames door derden/partners (vb. televisie, film, …)  

[   ] wil hierover graag geïnformeerd worden 

* Bovenstaande instemming wordt bewaard bij het bewonersdossier en kan ten allen tijde opgevraagd, gewijzigd of herroepen 
worden door de betrokkene of diens vertegenwoordiger.

Deze foto’s worden digitaal bewaard en zijn te bekijken op de website www. dijlehof.be onder ‘gebruiker’. 
Dit is een gesloten gedeelte enkel voor familieleden en bewoners.  

Toegang verkrijg je enkel met de code. Deze wijzigt jaarlijks. 

Rudi Logist 
Dagelijks verantwoordelijke 

https://picasaweb.google.com/lh/myphotos


  

 

Woonzorgnet Dijleland 
          Toestemmingsformulier inzake  
         foto’s, audio- en beeldmateriaal  

 

Ondergetekende verleent  wel / geen (doorhalen) toestemming voor de publicatie van foto’s of opnames zoals boven 

vermeld.  Te bezorgen aan het secretariaat of via mail (info@dijlehof.be). 

Naam:   ………………………………………………………………………………………………………………………………  

 (bewoner/bezoeker/collega/vrijwilliger/student) 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………… (evt. vertegenwoordiger) 

Datum en Handtekening:  …………………………………………………………………………………………………… 


