Informatie voor pers en media
Altrecht Marketing en communicatie

Welkom bij ALTRECHT, heren en dames van
de pers!
We werken met veel plezier met jullie samen en delen graag onze verhalen. Om jullie zo goed mogelijk van
dienst te kunnen zijn en tegelijkertijd de privacy van onze patiënten en medewerkers te waarborgen, hebben
we een aantal regels opgesteld ten aanzien van interviews, fotografie en filmen.


Wilt u een van onze medewerkers interviewen bel dan met de afdeling Marketing en communicatie van
Altrecht via 030 2256207 of stuur een mail naar communicatie@altrecht.nl. Wij regelen het graag voor u.



Om feitelijke onjuistheden te voorkomen lezen wij voor publicatie graag mee.



Vanwege privacy redenen mogen patiënten van Altrecht niet direct door de media benaderd of
geïnterviewd worden.



Wilt u voor uw verhaal patiënten en medewerkers filmen of fotograferen? Dat kan, maar wel met
toestemming vooraf van betrokkenen. Neem ook daarvoor contact op met de afdeling Marketing en
communicatie. Wij zorgen dan dat betrokkenen geïnformeerd worden en via een getekend
toestemmingsverklaring toestemming verlenen.



Altrecht houdt zich aan de algemeen geldende wet- en regelgeving rondom portretrecht, auteursrecht en
privacywetgeving.



Foto- of filmopnamen in Altrecht gebouwen en op onze terreinen is alleen toegestaan met toestemming
van de afdeling Marketing & Communicatie.



Het betreden van Altrecht gebouwen of Altrecht terreinen met ingeschakelde opnameapparatuur is
alleen toegestaan wanneer hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de afdeling Marketing en
communicatie.



Altrecht werkt alleen mee aan foto- of filmopnames met een inhoudelijke bijdrage over ggz gerelateerde
onderwerpen.
Foto- en video-opnamen van personen mogen uitsluitend voor privégebruik, en met instemming van de
betrokkenen. Andere patiënten, medewerkers of bezoekers mogen daarbij niet geportretteerd worden.
Onder portretteren worden verstaan alle vormen van geluid- en/of beeldopnamen
Als er toestemming is verleend om medewerkers en/of patiënten te interviewen, fotograferen en/of te
filmen, vullen medewerkers, patiënt en journalist een toestemmingsverklaring in en ondertekenen het
formulier. In deze toestemmingsverklaring worden de voorwaarden beschreven die gelden ten aanzien
van het gebruik van interview, foto- en/of filmopnamen.





Contactgegevens
Voor het verkrijgen van toestemming voor interviews, foto- en/of filmopnamen kunt u op werkdagen tussen
9.00 uur tot 17:00 uur contact opnemen met de afdeling Marketing en communicatie via
communicatie@altrecht.nl of 030 2256 207.
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