HUISREGELS TEN AANZIEN VAN INTERVIEWS, FOTOGRAFIE
EN FILMEN IN HET UMC UTRECHT
Om alles in goede wegen te leiden en de privacy van onze patiënten te waarborgen is
er een aantal regels opgesteld binnen het UMC Utrecht:














Contacten met medewerkers gaan altijd via Persvoorlichting UMC Utrecht
De geïnterviewde krijgt zijn/haar interview altijd te zien voordat het gepubliceerd
wordt om zo feitelijke onjuistheden te voorkomen.
Patiënten van het UMC Utrecht mogen niet direct door de media benaderd of
geïnterviewd worden.
Patiënten en medewerkers mogen niet gefilmd of gefotografeerd worden zonder
overleg met een van onze persvoorlichters en toestemming van de betrokkene
(middels een getekend toestemmingsformulier). Er is algemeen geldende wet- en
regelgeving rondom portretrecht, auteursrecht en privacywetgeving waar wij ons aan
houden.
Het is niet toegestaan om foto- of filmopnamen te maken in UMC Utrecht-gebouwen
en op het UMC Utrecht-terrein zonder uitdrukkelijke toestemming van de afdeling
Marketing & Communicatie. Ook is niet toegestaan om UMC Utrecht-gebouwen of het
UMC Utrecht terrein te betreden met ingeschakelde opnameapparatuur, tenzij
hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de afdeling Marketing &
Communicatie.
Vanwege de privacy van patiënten en bezoekers mag er niet zomaar gefilmd worden
in de openbare ruimten (zoals de centrale hal en de poliklinieken). Wilt u toch (laten)
filmen? Dan hebt u toestemming nodig van de afdeling Marketing & Communicatie.
Neem hiervoor contact op met Team Persvoorlichting UMC Utrecht.
Het UMC Utrecht werkt niet mee aan foto- of filmopnames die plaatsvinden zonder
een (medisch-) inhoudelijke bijdrage vanuit het UMC Utrecht.
Het is toegestaan foto- en video-opnamen van personen te maken voor uitsluitend
privégebruik. Uiteraard mag dit alleen met instemming van de betrokkene. Hierbij
mogen andere patiënten, bezoekers en medewerkers niet worden geportretteerd.
Onder portretteren worden verstaan alle vormen van geluid- en/of beeldregistratie.
Indien er toestemming is verleend om medisch specialisten, medewerkers en/of
patiënten te interviewen, fotograferen en/of filmen, dienen zowel de medisch
specialist, medewerker, patiënt en journalist een zogenaamd toestemmingsformulier
in te vullen en te ondertekenen. In deze toestemmingsformulieren worden de
voorwaarden beschreven die gelden ten aanzien van het interview, foto- en/of
filmopnamen.

Verkrijgen toestemming
Voor het verkrijgen van toestemming voor interviews foto- en/of filmopnamen kunt u op
werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur contact opnemen met team Persvoorlichting via
press@umcutrecht.nl of 088 755 5000.

