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Uw behandelaar heeft u verwezen naar de afdeling Medische Fotografie voor het maken van foto’s van
uw ziekteverschijnsel of aandoening. De foto’s gemaakt door een speciaal opgeleide vakfotograaf
gemaakt. Deze folder bevat informatie over wat de afdeling Medische Fotografie doet en wat dit voor
u kan betekenen.

Patiëntenfotografie
De medisch fotograaf maakt foto’s van uitwendige ziekteverschijnselen of aandoeningen. Ook maakt
hij/zij foto’s voorafgaand aan en na operaties. Dit gebeurt bij operatieve ingrepen die uitwendige
veranderingen geven. Voorbeelden hiervan zijn neus-, kaak-, of oorcorrecties en operaties van
afwijkingen die bijvoorbeeld door een ongeval ontstaan zijn.
De gemaakte foto’s kunnen door uw behandelaar gebruikt worden om de behandelmethode vast te
stellen en/of te controleren. Het is hierdoor mogelijk om achteraf te zien of met de gevolgde
behandelmethode het gewenste resultaat is bereikt. Tevens kan uw behandelaar, met behulp van de
gemaakte foto’s, overleggen met een collega-behandelaar.
Als u verwezen wordt naar de medisch fotograaf, vormen de foto’s een deel van uw behandelpla n. Zij
zijn voor uw behandelaar van groot belang.
Het kan voorkomen dat uw ziekte of aandoening erg bijzonder is. Het ETZ is een opleidingsziekenhuis,
wat onder meer wil zeggen dat artsen worden opgeleid tot specialist. Het kan zijn dat uw foto’s
bijdragen tot een beter inzicht in bepaalde ziekteverschijnselen of aandoeningen. In dat geval zal uw
behandelaar uw foto’s soms willen gebruiken voor medisch onderwijs. Hij/zij zal dit echter nooit doen
zonder uw toestemming. Hierbij wordt vanzelfsprekend uw privacy in acht genomen.

Waar vindt u de medisch fotograaf?

De medisch fotograaf heeft een eigen studio in het ETZ, op locatie ETZ Elisabeth. U vindt hem/haar in
route 39. De afdeling staat met bordjes aangegeven.
In deze studio is uw privacy gewaarborgd. Ook bij het archiveren van de digitale foto’s en bij de
verzending naar uw behandelaar, houdt men rekening met uw privacy.
Als u niet in staat bent om zelf naar de studio te komen, brengt iemand u. Mocht dit onmog elijk zijn
omdat u uw kamer niet kunt/mag verlaten, dan komt de medisch fotograaf naar u toe.

Aanvraag medische foto’s

Als u de medische foto’s in uw bezit wilt krijgen, dan kunt u dit aangeven bij de medisch fotograaf op
het moment dat u de foto’s laat maken. U kunt de foto’s toegestuurd krijgen via een beveiligde mail.
Wilt u de foto’s later nog bijbestellen, kan dat door deze persoonlijk op te komen halen bij de medisch
fotograaf. U moet dan een afspraak maken, u kunt bellen naar (013) 221 27 65. Als u de foto ’s
ophaalt moet u uw patiëntenpas én uw identiteitsbewijs bij u hebben.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze op de afdeling of op de polikliniek
stellen. U kunt ook tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de medisch fotograaf.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):
Locatie ETZ Elisabeth
Medische Fotografie:
Route 39
medische-fotografie@etz.nl

(013) 221 00 00

(013) 221 27 65

Medische Fotografie, 43.071 10-20
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