HET GEBRUIK VAN DE DIGITALE FOTOGRAFIE
zoals aanvaard door de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 november 2003
Achtergrond:
Om meerdere redenen kunnen pre- en postoperatieve foto’s of diapositieven gemaakt van een patiënt
door, of in opdracht van, een plastisch chirurg deel uitmaken van het een plastisch-chirurgisch medisch
dossier. Dergelijke beelden kunnen ondermeer dienen als illustratie ten behoeve van overleg tussen
plastisch chirurg en patiënt, als documentatie ten behoeve van onderwijs en wetenschappelijk werk en
als medicolegaal bewijsmateriaal. Toenemend wordt hierbij gebruik gemaakt van digitale fotografie.
De leden van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) constateren:
1- dat het door de toepassing van digitale technieken voor alle betrokkenen eenvoudiger is geworden
om dergelijke beelden te verspreiden en te bewerken en
2- dat het schort aan literatuur, expert of communis opinion en jurisprudentie over de plaats en
waarde van middels digitale techniek vastgelegde beelden.
Dientengevolge dient de regelgeving aangaande de behandeling en het gebruik van deze beelden nader
aangescherpt te worden. Hiervoor werden de navolgende principes geformuleerd:
1. De NVPC beschouwt eventueel gemaakte pre- en postoperatieve fotografische beelden van een
patiënt als onderdeel van het medisch dossier. De regelgeving aangaande het medisch dossier wordt
derhalve van toepassing geacht op deze beelden.
2. De NVPC acht het recht op privacy van de patiënt en de plicht tot geheimhouding voor de medicus
van toepassing op de beelden. Voorafgaande aan het openbaar maken van herkenbare of
traceerbare beelden, is de schriftelijke toestemming van de patiënt noodzakelijk.
3. De NVPC erkent het recht van een patiënt op de inzage en het kopiëren van (delen van) het medisch
dossier en, derhalve, van de beelden die daarvan deel uitmaken.
4. De NVPC acht dat het intellectuele of artistieke eigendomsrecht toekomt aan degene die de beelden
maakte (‘de fotograaf’). In geval de beelden openbaar worden gemaakt, heeft de fotograaf recht op
naamsvermelding, ook indien deze het eigendomsrecht niet zelf bezit.
5. De NVPC acht dat het eigendomsrecht van dergelijke beelden toekomt aan de fotograaf. Indien de
fotograaf in loondienst is van zelfstandig behandelcentrum, ziekenhuis of zelfstandig werkende
specialist of maatschap, echter, komt dit eigendomsrecht toe aan de werkgever. In dat geval kan de
fotograaf geen financiële of juridische rechten ontlenen aan (het gebruik van) de beelden, anders
dan dat van de in artikel 4 genoemde naamsvermelding.
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De NVPC acht de ondertekening, door behandelend specialist en patiënt, van afdrukken van de
beelden om bewijsrechtelijke redenen nodig alvorens de beelden voor medicolegale doeleinden
gebruikt kunnen worden om een discussie omtrent de vraag of de beelden ná het maken digitaal
bewerkt zijn, te voorkomen.

