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Wat doet een medisch fotograaf? 

De medisch fotograaf maakt foto’s van patiënten met zichtbare ziekteverschijnselen of afwijkingen aan de buitenkant 

van het lichaam. Hierbij kunt u denken aan huidafwijkingen of houdingsafwijkingen. Ook maakt de medisch fotograaf 

opnamen voor, tijdens en na operaties. Dit gebeurt vooral bij operaties die uiterlijke veranderingen geven. Voorbeelden 

daarvan zijn: neus- en oorcorrecties en hersteloperaties van afwijkingen die door een ongeval of ziekte ontstaan zijn. Het 

gaat hier dus niet om röntgenopnamen, maar om ‘gewone’ foto’s die in een studio gemaakt worden. 

De foto’s zijn een hulpmiddel om een situatie vast te leggen of om de resultaten van een behandeling te kunnen volgen. 

Tevens kunnen de foto’s gebruikt worden ter ondersteuning van de aanvraag voor vergoeding door de zorgverzekeraar. 

De behandelend arts kan, als dat nodig is, de foto’s aan een collega of een groep collega’s voorleggen. Wanneer de arts 

de foto’s gebruikt voor demonstratie aan derden, vraagt hij vooraf toestemming aan u. 

 

Voorbereiding 

Kleding 

Trek kleding aan waarin u zich goed kunt bewegen en die u makkelijk uit en aan kunt trekken. Laat uw sieraden en 

waardevolle spullen thuis. 
 

Onderzoek 
U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan via de aanmeldzuilen. U wordt doorverwezen naar route 60a. Daar haalt de 
medisch fotograaf u op uit de wachtkamer.  
Voordat het onderzoek begint, legt de medisch fotograaf uit wat er gaat gebeuren. Uiteraard kunt u altijd vragen stellen 

als u iets niet begrijpt. 

Houdt u er rekening mee dat u in sommige gevallen (een deel van) uw kleding uit moet doen. Ook zal er – als u nog 

sieraden draagt - in sommige gevallen gevraagd worden uw sieraden af te doen. 

De medisch fotograaf zal altijd alleen dat gedeelte van uw lichaam fotograferen dat van belang is voor de behandeling. 

De medisch fotograaf streeft er altijd naar dat u op de genomen foto’s niet herkenbaar bent. Bij foto’s van het gezicht is 

dit natuurlijk niet mogelijk. Er worden meerdere foto’s gemaakt. 

Duur van het onderzoek 

Het maken van de foto’s duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Dit is afhankelijk van het aantal foto’s die gemaakt worden. 

 

Uitslag van het onderzoek 

De uitslag krijgt u van uw behandelende arts. 

 

Verhinderd 

Kunt u niet naar het onderzoek komen, meldt u dit dan tenminste 24 uur voor het onderzoek bij de afdeling Radiologie. 

In uw plaats kunnen we dan een andere patiënt helpen. 

 

Tot slot 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie via 

telefoonnummer 088 125 43 60. 

 
 

Medische fotografie 
U bent door uw behandelend arts doorverwezen voor een foto bij de medisch 

fotograaf. Meer informatie hierover leest u in deze folder. 

onderdeel van 


