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Dit boekje is een communicatie hulpmiddel. 

Het is een beknopte weergave van de verruiming

van de UMC Utrecht huisstijl.  

De huisstijl wordt beheerd door Multimedia. 

Het huisstijlhandboek en toegang tot de iconen 

beeldbank kan via Multimedia worden verkregen.
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De merkwaarden
De merkwaarden die voor het UMC Utrecht zijn 
 vastgesteld zijn:
• voorsprong

• vertrouwen

• empathie

• helder

Voorsprong
Vooruit willen lopen, de ambitie om een ijkpunt en voorbeeld 

te zijn voor anderen. Het UMC Utrecht vormt (mede) de 

medische wetenschap. Dit is een voorwaarde voor succes en 

relevantie van het UMC Utrecht. In voorsprong schuilt een 

vorm van valorisatie. Wat we doen, moet maatschappelijk 

relevant zijn en ook voor de maatschappij een voorsprong 

opleveren. 

Voorsprong betekent ook de drang naar beter willen zijn, 

uitzonderlijk willen zijn, bij de top willen horen.

Nieuwsgierigheid naar hoe het nóg beter kan, op zoek naar 

unieke invalshoeken. 

De drang om zaken zo goed mogelijk aan te pakken, zo goed 

mogelijk te doen. Ambitie, eagerness, focus, competitie, ‘het 

verschil willen maken’, voortreffelijk en uitmuntend/uitstekend 
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zijn. Gevoed vanuit kennis, mentaliteit en de passie, Begeiste-

rung, voor het hogere doel: het leven van mensen beter 

maken. Dat leidt onherroepelijk tot innovaties/vernieuwing en 

excellentie. 

Die excellentie kan zich uitdrukken in toponderzoek (first-in-

man studies), maar ook in een excellente vorm van patiënten-

zorg, unieke samenwerking of netwerkvorming, selectiecriteria 

voor onderwijs, of in excellente bedrijfsvoering (financiën op 

orde). Om voorsprong te behouden, moeten we telkens 

investeren in de lange termijn. Dat geldt voor investering in 

kennis en kunde; het continu blijven leren, maar ook in 

investeringen in samenwerkingen in de keten, onze omgeving 

en het milieu. Een belangrijke basis voor voorsprong is een 

duurzaamheidsgedachte. 

Excellentie betekent geen arrogantie en/of een extreme focus 

op productontwikkeling, zonder oog voor intermenselijk 

contact. Die balans wordt gevonden in de toevoeging van 

andere merkwaarden.

Vertrouwen
Om vertrouwenwekkend te zijn en te blijven moet je bewezen 

goed zijn en blijven in wat je doet, doen wat je belooft. Je 

moet helder en eerlijk zijn over de dingen die je doet en van 

plan bent, en de dingen die ook wel eens misgaan en je niet 
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van plan bent. Vertrouwen krijg je op basis van bewezen 

competenties, het inlossen van beloften en op basis van een 

geloofwaardig verhaal. 

Vertrouwen betekent ook dat het UMC Utrecht doet wat van 

haar verwacht mag worden en maatschappelijke thema’s 

(zoals duurzaamheid, rechtsgelijkheid/discriminatie etc.) zo 

goed mogelijk oppakt.

Empathie (inlevingsvermogen)
Een gesprek hebben is één, maar iemand echt begrijpen en 

aanvoelen vraagt om inlevingsvermogen. De ervaringswereld 

van de ander als de jouwe beschouwen. Vanuit de doel-

groepen betekent dat het gevoel om begrepen, gewaardeerd 

en gerespecteerd te worden als mens. 

Deze waarde kan zich vertalen in oplossingen voor de patiënt 

die de kwaliteit van leven bevorderen (bijvoorbeeld onderzoek 

naar moeheid, pijn of jeuk). Maar ook in de wijze van vorm-

geving van ons gebouw en in communicatiemiddelen keuze/

toon van de communicatie.

Een basis voor het begrip van anderen en wat hen werkelijk 

bezighoudt is dialoog. Door dialoog kom je te weten wat 

anderen willen en kun je ze vertellen wat jij wilt en kunt. 

Nieuwsgierig zijn naar de ander. Zonder dialoog is er geen 
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samenwerking, kennisuitwisseling en wederzijds begrip.

We zoeken naar en faciliteren dialoog in alle vormen, door 

bijvoorbeeld ook nieuwe businessmodellen toe te passen 

(creative commons, open source e.a.). Maar ook een uitstekend, 

zichtbaar en in houding merkbare wil om elke klacht als een 

kans te beschouwen ons werk nog beter te doen.

Helder
Goed te begrijpen. Inzichtelijk, duidelijk, klaar, overtuigend, 

overzichtelijk, doorzichtig, lumineus, doorschijnend, licht, rein, 

schoon, zindelijk fris, intelligent, scherp, scherpzinnig, uit-

geslapen, zonnig. Goed te zien en te horen. Niet mis te 

verstaan. Goed te herkennen. Geen twijfel. Aanraakbaar. 

Dit uit zich in taalgebruik, bouwconcepten, opmaak van print 

en digitale media. Maar ook in een schone, opgeruimde 

omgeving (denk aan dossierkasten op poli’s) en beweg-

wijzering, adequate hulp (telefoon binnen drie keer opnemen, 

geen antwoordapparaten). Zoeken naar toepassingen zoals 

een elektronisch dossier dat voor iedereen toegankelijk is. 

Het gaat ook om het zo begrijpelijk mogelijk maken van de 

services die je te bieden hebt (helderheid in portfolio). 

Duidelijk maken waarvoor en waar mensen bij je terecht 

kunnen in duidelijk en toegespitst taalgebruik.
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Communicatie-creatie 
aandachtspunten 

Om welke doelgroep gaat het?

Welke waarden zijn van toepassing?
In welk segment van positionering zitten we? Is het inter-

nationaal en willen we bij deze doelgroep ons product 

leadership uitstralen, of is deze communicatie regionaal 

georiënteerd en willen we vooral ook customer intimacy en 

operational excellence uitstralen?

Welke visuele stijl past bij de doelgroep en de 
boodschap?
Willen we in aansluiting op het bovenstaande een stijl met veel 

foto’s en infographics, of is het meer wetenschappelijk

en mag het wat meer tekst zijn? Gebruik de huisstijl uit het 

segment waaruit u communiceert (bijvoorbeeld ‘Onderwijs’

of ‘Zorg’).
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Welke tone of voice past bij de doelgroep en de 
boodschap?
Welk niveau van tekstbegrip heeft de doelgroep in de 

betreffende taal? Kent de doelgroep het onderwerp, het 

vakgebied (zijn ze thuis in vaktermen)? Pas uw schrijfstijl op het 

niveau van doelgroep en het onderwerp aan.

Welke media passen bij de doelgroep en de boodschap?
Welk medium en kanaal is het meest geschikt voor deze 

boodschap? Bevindt de doelgroep zich bijvoorbeeld geo-

grafisch ver uit elkaar, dan is digitaal wellicht al een eerste 

keuze. Bedenk de budgettaire consequenties van uw keuze. 

Houd ook rekening met de relatie met andere middelen; 

vertelt u hetzelfde verhaal opnieuw of bouwt u een ‘gelaagd-

heid’ in, waarbij media elkaar onderling versterken en steeds 

iets toevoegen?

Waaruit bestaat het bewijs dat de boodschap kan 
onderbouwen?
Een verhaal wordt overtuigend als je het tastbaar kunt maken 

met een voorbeeld, bewijs dat al werkt, iets dat al is ingevoerd 

et cetera.
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Tone of voice
Schrijfwijzer

Voor geschreven taal geldt dat een tekst aan moet sluiten bij 

het taal- en kennisniveau van de doelgroep. Als u de doelgroep 

niet kent, of wanneer u meerdere doelgroepen moet aan-

spreken, ga dan uit van de minst ingewikkelde schrijfstijl. 

 Begrijpelijk Nederlands is iets anders dan eenvoudig 

 Nederlands. Een tekst in begrijpelijk Nederlands is duidelijk, 

overzichtelijk en laat tekstverbanden zien.

Een advies voor de schrijfstijl is hiernaast aangegeven. Naast 

het tekstbegrip is het ook belangrijk u te realiseren in hoeverre 

de doelgroep het onderwerp al kent. Vaktermen zijn niet erg, 

als u weet dat de doelgroep die begrijpt, maar u moet ze 

natuurlijk vermijden als ze de doelgroep niets zeggen. Ook het 

gekozen medium en middel zijn van invloed op de manier 

waarop u een tekst schrijft. Internet stelt andere eisen aan een 

tekst dan een folder of een brief. De opbouw van teksten, de 

lengte en de vormgeving verschillen per doel en per medium. 

In het algemeen zijn de aandachtspunten hieronder een eerste 

stap naar goede teksten. Daarnaast heeft het UMC Utrecht een 

richtlijn ‘Begrijpelijk schrijven’ (beschikbaar via Scoop). Deze 

richtlijn helpt u bij de formulering en de opbouw van  

een tekst.
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Wat vertellen we niet?

• wat je kunt zien;

• wat vanzelfsprekend is;

• wat er niet toe doet;

• wat saai is;

• wat vertragend leest.

Wat vertellen we wel?

• wat onderscheidend is;

• wat verrassend is;

• wat beeldvormend is;

• wat men móet weten;

• wat men wil lezen.

Hoe vertellen we dat?

• met heldere formulering;

•  eigentijds, maar niet te populair;

• oorspronkelijk;

• met actief taalgebruik;

• uitnodigend;

•  zo concreet mogelijk.

Hoe vertellen we dat niet?

• met borstklopperij;

• afstandelijk;

• met superlatieven;

• met clichés en oneliners;

• met passief taalgebruik;

•  met een overmatig gebruik van 

Engelse termen;

• met vaagheden;

•  met eindeloze opsommingen.

Meer weten? 
Bekijk de richtlijn ‘Begrijpelijk schrijven’ op Scoop.
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Beeldmerk
 

Het logo van het UMC Utrecht is een evolutionaire door   ver-

taling van het vorige logo. Dat geldt voor zowel het beeldmerk 

– een gestileerde zon – als de toevoeging van het woordmerk 

‘UMC Utrecht’. 

Het met schreefletter geschreven ‘UMC’ is vervangen door een 

schreefloos geschreven ‘U’. In het logo is extra witruimte 

opgenomen en het aantal zonnestralen is teruggebracht van 

zestien naar veertien. 

Kort gezegd: dit logo is een totale vereenvoudiging van het 

voorgaande, wat het logo opener en gebruiksvriendelijker 

maakt. In bepaalde gevallen zal het beeldmerk zonder 

woordmerk gebruikt mogen worden. 
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WKZ
Voor het WKZ zijn er aparte templates voor o.a.

briefpapier, enveloppen, rapportomslagen, ...

Wilhelmina Kinderziekenhuis

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Wilhelmina Kinderziekenhuis

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci

Aenean in risus ut nibh 
tempor tincidunt.

duis vel augue tellus duis odio leo putate nec.

Titel over twee mooie 
volle regels
Subtitel

Wilhelmina Kinderziekenhuis



Huisstijl UMC Utrecht  |  13

Wilhelmina
Kinderziekenhuis

Wilhelmina Kinderziekenhuis

Wilhelmina Kinderziekenhuis
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Vermeldingen onderdelen 
en subonderdelen 
Met als basis het beeldmerk van het UMC Utrecht is gekozen 

voor een weergave van organisatieonderdelen naast dat logo, 

waarbij in maximaal drie lagen de hiërarchie wordt weer-

gegeven. Het accent ligt daarbij op de afdeling die als laatste 

wordt genoemd, wat ook het onderdeel is van waaruit 

gecommuniceerd wordt.

Daarboven is ruimte voor maximaal twee ‘moeders’ om de 

plaats van dit organisatieonderdeel aan te duiden. Het ‘UMC 

Utrecht’ hoeft daarbij niet als woordmerk te worden herhaald, 

in de overtuiging dat het beeldmerk die relatie sterk genoeg 

legt/zal leggen*. De sterke voorkeur gaat uit naar gebruik van 

de liggende variant.

* Wel geldt tot eind 2014 een verplichte ‘interne

endorsement’, waarbij het beeldmerk in een middel

discreet moet worden gekoppeld aan het UMC Utrecht

middels een endorsement onder aan de pagina.

Nieuwe merknamen en de wijze waarop deze in het woordmerk 
opgenomen worden dienen uitsluitend na akkoord en goedkeuring 
door Interne en Externe Communicatie plaats te vinden.
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6.10. Subvermeldingen / voorbeelden

Wilhelmina Kinderziekenhuis
Eekhoorn

Brain Center
Psychiatry
Autism

Hart- en Vaatcentrum
Vaatkliniek
Polikliniek Vaatziekten

Wilhelmina Kinderziekenhuis
Eekhoorn

Brain Center
Psychiatry
Autism

Hart- en Vaatcentrum
Vaatkliniek
Polikliniek Vaatziekten

Wilhelmina Kinderziekenhuis
Eekhoorn

Brain Center
Psychiatry
Autism

Hart- en Vaatcentrum
Vaatkliniek
Polikliniek Vaatziekten

UMC Utrecht
Cliëntenraad 

UMC Utrecht
Facilitair Bedrijf

UMC Utrecht
Ondernemingsraad

UMC Utrecht
Cliëntenraad 

UMC Utrecht
Facilitair Bedrijf

UMC Utrecht
Ondernemingsraad

UMC Utrecht
Cliëntenraad 

UMC Utrecht
Facilitair Bedrijf

UMC Utrecht
Ondernemingsraad

Producten / diensten Staffuncties
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Endorsement
Een ‘endorsement’ kan – als je het woord letterlijk vertaalt – in 

veel vormen voorkomen.

Alleen al de plaatsing van het UMC Utrecht-logo op de website 

van een andere partij is een vorm van endorsement. Ook de 

testimonial van een vooraanstaand chirurg van het UMC 

Utrecht kan als ‘endorsement’ vanuit het UMC Utrecht ervaren 

worden. Uiteraard moet het UMC Utrecht zelf alert zijn of 

dergelijke endorsements toegestaan en gepast zijn.

Wij kenmerken dergelijke endorsements in deze huisstijlgids 

echter niet onder de noemer ‘endorsement’. Wij gebruiken 

deze term alleen bij een specifiek ontwikkeld ‘logo + 

 aanduiding’ waarin we discreet als ‘voetnoot’ de relatie met 

het UMC Utrecht willen expliciteren. Zonder toeval en in 

overleg met alle betrokken partijen. Deze ‘formele’ 

 endorsementregels zijn specifiek ontwikkeld en worden 

exclusief door het UMC Utrecht uitgegeven om een bijzondere 

relatie met het UMC Utrecht aan te duiden. Er zijn in 

 hoofdlijnen drie endorsementvormen ontwikkeld.
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1.   Een interne endorsement die een nadere (soms tijdelijke) 

verduidelijking geeft van de interne relaties of aard van een 

activiteit (totdat relaties bij de doelgroep als gekend 

worden beschouwd);

2.   Een externe endorsement die een nauwe verwantschap 

met het UMC Utrecht moet expliciteren;

3.   Een externe ‘light’ endorsement, vaak ook van tijdelijke of 

typische aard, die een bepaalde verwantschap moet 

expliciteren.

Partner van het UMC Utrecht

In samenwerking met het UMC Utrecht
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Kleuren
In de huisstijl geldt het UMC Utrecht-blauw als vaste waarde en 

verbindende schakel tussen alle UMC Utrecht-activiteiten. Maar 

daarnaast zijn een viertal kleuren toegekend aan vier specifieke 

disciplines van het UMC Utrecht. Naast de drie kernactiviteiten: 

Zorg, Onderzoek en Onderwijs is ook ‘zorg aan kinderen’, in de 

vorm van het submerk ‘Wilhelmina Kinderziekenhuis’ (WKZ),  

in dat kleuronderscheid opgenomen. 

 
Met deze kleurvariaties willen we expressie geven aan 
een aantal elementen van het merk en geven we een
verrijking.

•  Diversiteit: juist door eerst te scheiden kun je later koppelen. 

Door meer kleur te gebruiken en kleuren te combineren, druk 

je die diversiteit (‘meerkleurigheid’) uit. 

• Kleur maakt de huisstijl minder saai en monotoon.

•  Kleur verduidelijkt de context van een communicatiemiddel. 

Als groen steeds in onderwijsgerelateerde uitingen terug-

komt, brengt dit op termijn herkenbaarheid van onderwijs-

uitingen met zich mee. Als de kleuren per domein meer gaan 

leven, gaat dat ook gelden als kleuren verbonden worden. 

• Gebruik van kleurvlakken en patronen geven ruimte voor de

•  Expressie van het ‘verhaal achter het verhaal’ en de link naar 

kern- en merkwaarden.
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Corporate

Zorg

Onderwijs
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Algemene kleuren

Onderzoek

WKZ
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Vrijheden

Iedere huisstijl kent regels. Die moeten strikt gevolgd worden 

om richting te geven. Maar het is goed als er ook vrijheden zijn, 

om ruimte te geven aan de vele gezichten van de organisatie.

Met deze huisstijl willen we die ruimte geven. Specifieke 

uitingen worden toegekend aan ‘ringen’ binnen de huisstijl. 

De binnenring vertegenwoordigt de basishuisstijl, met 

middelen die we strikt handhaven. Maar in de andere twee 

ringen krijg je extra ontwerpmogelijkheden. Meer vrijheid in 

kleuren en typografieën. Een extra patroonstijl. Meer vrijheid in 

layout. Er blijft voor iedere ontwerper iets te ontwerpen over. 

Meer vrijheid betekent ook meer verantwoordelijkheid bij de 

gebruikers. We vragen iedereen om altijd ‘in de geest’ van de 

huisstijl te ontwikkelen.
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5.3. Voorbeelden communicatiemiddel per ring

Ring 1
 
antwoord-/schrijfkaarten
badges
bedrijfskleding (basis)
begeleidend schrijven
belettering gebouwen
bewegwijzeringsborden
brief-/vervolgpapier
e-mailonderschrift
enveloppen
faxberichten
formulieren
medewerkerspasje
memo’s
MyUMC
PID (Patiënten Informatie Dossier)
smoelenborden
stickers
tafelnaambordjes
visitekaartjes
Word-sjablonen

Ring 2
advertenties
app*
bedrijfskleding (accenten)
belettering voertuigen
bouwhekbanners
certificaten
digitale nieuwsbrieven
narrowcastingschermen 
nieuwsbrieven
persbericht
posters
PowerPointpresentaties
Prezi
rapporten
stofschotposters
videowall
voorplatten
vouwmappen
website
wenskaarten

Ring 3 
banieren
brochures
feestelijke covers
folders
keycords
oratiebrochures
paraplu’s
patiëntenfolders
personeelsblad
relatie magazine
tassen
T-shirts
uitnodigingen
vlaggen
waterflesjes

* afhankelijk van type app dat ontwikkeld wordt in ring 2 of 3.
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Lettertypes

Myriad Pro is het primaire UMC Utrecht 
schreefloze lettertype. Het is helder, 
leesbaar en eigentijds. 

De Myriad Pro-fontfamilie kent bovendien  
veel gewichten, waardoor voldoende variatie 
mogelijk is en toch een onderlinge relatie 
zichtbaar is.

De Myriad Pro Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
/(.,:; ?!’-_+) 0123456789

Geen Myriad Pro? Enkel bij digitale middelen of Word mag je gebruik maken van de Segoe.  

Heb je geen Segoe dan mag je enkel bij digitale middelen of Word gebruik maken van de Arial.



Huisstijl UMC Utrecht  |  23

Swift Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
/(.,:; ?!’-_+) 0123456789

Swift is het primaire UMC Utrecht 
schreeflettertype. Dit lettertype is 
formeler, maar toch eigentijds en prettig 
leesbaar. 

Het is geschikt voor langere teksten en 
formele uitingen, in combinatie met  
Myriad Pro.

Geen Swift? Enkel bij digitale middelen of Word mag je gebruik maken van de Cambria. Heb je geen 

Cambria dan mag je enkel bij digitale middelen of Word gebruik maken van de Georgia.
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Patroon
 

In aanvulling op de beschikbare mogelijkheden om uit-

drukking te geven aan de UMC Utrecht-huisstijl, zoals 

 typografie, kleurgebruik en vlakverdelingen, is voor het  

UMC Utrecht een kenmerkend aanvullend ingrediënt  

ontwikkeld: het patroon. 

De kracht van patronen is dat zij heel specifiek zijn en de 

herkenbaarheid van de huisstijl vergroten, in alle omstandig-

heden (dus zelfs in zwart-wit). De ontwikkelde patronen zijn 

een extra toevoeging, die we graag gebruiken om extra 

uitdrukking te geven, maar die niet altijd dwangmatig hoeven 

te worden ingezet. Het is een extra mogelijkheid in de 

huisstijl-‘toolbox’. 

68  |  UMC UTRECHT  |  HUISSTIJLGIDS

Het corporate patroon is een patroon dat in 
de vijf verschillende kernkleuren van de 
huisstijl wordt uitgevoerd. Het ontstaat door 
een zonnevlam in verschillende groottes, 
kantelposities en in verschillende tinten van 
de betreffende kleur (zie huisstijlkleuren 
hoofdstuk 8.) over elkaar te leggen en een 
transparantie toe te passen op de vlakken 
tussen 80% en 100%.

Als het logo dezelfde hoogte heeft als het 
patrooncanvas, dan mag de uitgesnede 
zonnevlam minimaal tot 700% worden 
geschaald en maximaal tot 2000%.

Corporate

De zonnevlam als basis voor het corporate patroon

WKZ

Zorg

Onderwijs

Onderzoek

9.1. Corporate patroon

De zonnevlam is de basis voor het corporate patroon
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Corporate

WKZ

Zorg

Zwart-witOnderzoek

Onderwijs
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Corporate fotografie
 

De fotografie van het UMC Utrecht onderscheidt zich in twee 

groepen:

1. Conceptuele fotografie;

2. Functionele fotografie.

De conceptuele fotografie is bedoeld om het algemene beeld 

van het UMC Utrecht uit te stralen, waarbij mensen en het 

verhaal achter deze mensen centraal staan. Alle doelgroepen

zijn daarbij het onderwerp. Een verpleegkundige, een patiënt, 

arts, verwijzer et cetera.

We laten deze mensen zo puur en natuurlijk mogelijk zien, 

zonder veel afleiding in de foto. De foto’s stralen dynamiek uit, 

zijn ‘echt’ alsof het een snapshot was uit het dagelijks leven.

Tegelijk zijn de foto’s nooit schokkend of naar om naar te kijken, 

ondanks dat dat ook een realiteit is. Maar we accentueren deze 

niet, tenzij in een communicatiemiddel die kwetsbaarheid

juist gewenst is. Ook dan denken we wel aan voldoende 

esthetiek.
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Functionele fotografie
 

Functionele fotografie is bedoeld om zaken nader te duiden en 

een sfeer neer te zetten die past bij het UMC Utrecht en het 

onderwerp van communicatie. Ondanks dat deze fotografie 

meer praktisch van aard is, zoeken we naar interessante 

beelden waarbij met scherptedieptewerking, horizon, 

lijnenspel, kleur, zoom en andere fotografische mogelijkheden

een interessant beeld ontstaat. 

Ook hier gaat het om beelden die ogenschijnlijk ‘zo uit de 

praktijk’ komen (ondanks een mogelijk wel degelijk geregis-

seerde foto), waarbij we ook te drukke foto’s vermijden. 

Zorgverleners op de foto’s voldoen aan de hygiënenormen 

indien ze:

• geen ringen, armbanden en horloges;

• kortgeknipte nagels, geen kunstnagels, geen nagellak;

• lang haar opgestoken of bijeengebonden;

• schone dienstkleding;

• dienstkleding gesloten;

• mouwen niet onder dienstkleding uitkomen;

• handschoenen bij contact met lichaamsvloeistoffen;

• UMC Utrecht-pas zichtbaar.
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Foto’s uit de beeldbank van het UMC Utrecht
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Algemene leidraad 
beeldgebruik
Helder, vertrouwen, empathie, voorsprong.

Mens staat centraal

•  De mens staat centraal. Gezichten wekken vertrouwen en over-

tuiging, stralen positieve gevoelens uit. Hierbij kijken mensen elkaar 

aan, waaruit interesse voor elkaar blijkt.

•  Het gezicht is altijd duidelijk zichtbaar en realistisch in beeld (kan een 

deel van het gezicht zijn) waarbij men één of twee ogen ziet.

•  Het heeft de voorkeur altijd een combinatie van mens en bed/

apparaat, bureau of ander voorwerp/object te fotograferen.

Algemene regels

•  Bij coverfotografie (coverdrukwerk, homepage websites) staat de 

mens centraal en moet de foto een relatie hebben met de tekst/

context waarin deze wordt gebruikt.

•  In het binnenwerk van drukwerk, subsites en in PowerPoint-

presentaties zijn afbeeldingen nauw gerelateerd aan het onderwerp. 

Dit kunnen ook medische illustraties zijn. Bij onderwerpen die sterk 

specialistisch gericht zijn, is het toepassen van foto’s van objecten 

mogelijk (bijvoorbeeld foto’s van cellen of apparatuur).

• Gebruik bij voorkeur geen stockfoto’s. 
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•  Gebruik geen metaforen (zonnebloemen voor het thema “nieuws 

onder de zon”).

•  De situatie en werkwijze stralen dynamiek uit en worden altijd 

realistisch in beeld gebracht. Bij voorkeur niet te afstandelijk.

•  Er kan worden gewerkt met scherptediepte, om gelaagdheid in de 

afbeeldingen te creëren en de focus op de handelende personen te 

leggen.

•  De sfeer van het beeld wordt bij voorkeur weergegeven in een lichte 

omgeving met daarin duidelijk het object zichtbaar en liefst met 

voldoende kleur en/of contrast. 

•  Gebruik natuurlijke beelden, geen (gephotoshopte) elementen 

toevoegen. Als de foto een te drukke achtergrond heeft mag deze 

wel bewerkt worden. 

•  Schone en opgeruimde ruimtes.

•  Informatiebeveiliging: geen openstaande schermen met patiënten-

gegevens op de achtergrond. 

Fotografie

• Vol beeld, geen tinten, geen duotonen, geen collages.

•  Gebouwen zijn alleen toegestaan als daar een functionele of 

onderwerpgerelateerde reden voor is.

•  Gebruik van zwart-wit fotografie is toegestaan als het middel 

zwart-wit gedrukt wordt.

In de nieuwe huisstijl wordt geen gebruik  
meer gemaakt van silhouetten.
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Iconen

patiënt

auto

wachtkamer

café

publicaties afspraak

forum

trein

nieuws

restaurant

agenda

zoeken

dossier

dokter vrouw man

locatie winkelwagenenvelop

Diapositief

thuis
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In de huisstijl van het UMC Utrecht wordt gebruikt gemaakt 

van een UMC Utrecht iconenstijl die bijdraagt aan de herken-

baarheid. Ter illustratie zijn een aantal iconen weergegeven.

Er worden veel middelen voor het UMC Utrecht door 

 verschillende partijen ontwikkeld. Al deze partijen vragen we 

gezamenlijk de iconenstijl te hanteren en te onderhouden en 

consequent te zijn in het gebruik. De (digitaal beschikbare) 

iconenbibliotheek zal groeien en het is vereist dat voor reeds 

bestaande en geaccordeerde iconen (bijvoorbeeld: dossier) 

geen nieuwe varianten worden ontwikkeld, maar consequent 

hetzelfde icoon wordt gebruikt. Alleen voor nog niet bestaan-

de iconen is een nieuwe ontwikkeling – conform designstijl –

toegestaan, die na toetsing opgenomen wordt in de 

iconenbibliotheek. 

De toepassing van iconen draagt bij aan vereenvoudigde 

communicatie en is breed inzetbaar, maar vooral erg geschikt 

voor bijvoorbeeld patiëntencommunicatie, communicatie met 

infographics, website buttons en bewegwijzering. 

De up-to-date iconenbibliotheek kan opgevraagd worden via

multimediavorm@umcutrecht.nl. Hetzelfde e-mailadres 

gebruikt u om nieuwe iconen in te sturen zodat deze  

aan de bibliotheek toegevoegd kunnen worden. 
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Infographics

Op basis van de iconenstijl worden de infographics gemaakt.

Deze worden gebruikt om droge feiten en informatie op

een eenvoudige en duidelijke manier over te brengen. Grote

iconen en teksten geven een snelle visualisatie zonder platte

tekst te moeten gebruiken.

De iconen worden altijd in een van de UMC Utrecht-kleuren

gezet (zie hoofdstuk 8). Iconen kunnen herhaald worden om

zo een boodschap duidelijk te maken (zie voorbeeld). Ook

kunnen verschillende iconen naast elkaar gebruikt worden of

kunnen er elementen aan toegevoegd worden. Gebruik vooral

korte teksten en getallen naast de iconen om zo duidelijk

mogelijk de informatie over te brengen.
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Op basis van de iconenstijl worden de infographics gemaakt. 
Deze worden gebruikt om droge feiten en informatie op 
een éénvoudige en duidelijke manier over te brengen. Grote 
iconen en teksten geven een snelle visualisatie zonder platte 
tekst te moeten gebruiken.

De iconen worden altijd in een van de UMC Utrecht-kleuren 
gezet (zie hoofdstuk 8). Iconen kunnen herhaald worden om 
zo een boodschap duidelijk te maken (zie voorbeeld). Ook 
kunnen verschillende iconen naast elkaar gebruikt worden of 
kunnen er elementen aan toegevoegd worden. Gebruik vooral 
korte teksten en getallen naast de iconen om zo duidelijk 
mogelijk de informatie over te brengen.

12.3. Infographics

ONDERWIJS ONDERZOEKZORG

Password

Login

Nederlands

UMC 3 juni 2013
Lorem ipsum dolor sit amet.

PROF KOELMAN 3 juni 2013
Consectetur adipiscing elit. Sed tortor lacus, fermen-

tum et convallis in, dictum in ipsum.  

SEMINAR EPILEPSIE 3 juni 2013
Sed sed quam dolor. Suspendisse potenti auris 

ultrices gravida.

UMC 3 juni 2013
Sed sed quam dolor. Suspendisse potenti auris 

ultrices gravida.    

Suspendisse vestibulum lobortis.

Twitternieuws

1/50 
heeft epilepsie

WAT IS EPILEPSIE? PRAAT EROVER

75%
is aanvalsvrij 

door medicatie

met lotgenoten

44%

heeft weleens een 
epileptische aanval 
gezien bij iemand

krijgen de diagnose epilepsie

/dag

Epilepsie is een aandoening die zich uit in de vorm van aanval-
len. Aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke versto-
ring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. Aan-
vallen verschillen van persoon tot persoon. Dat komt doordat er 
vele verschillende oorzaken zijn voor epilepsie. Die oorzaken 
bepalen de soort aanvallen en hoe vaak de aanvallen voorko-
men.

Lees meer >

Soorten

Partiële aanval
Bij partiële aanval begint in een bepaald 
gedeelte van de hersenen. 

De absence
Het woord absence betekent afwezig-
heid. Een absence is een lichte aanval. 
De afwezigheid begint en eindigt plot-
seling, vaak merken anderen er niks 
van. 

De tonisch-clonische aanval
Tonisch-clonisch betekent 'verkrampt 
en schokkend'. Dit is de meest bekende 
aanval, maar het is niet de meest voor-
komende. zo’n aanval bestaat uit meer-
dere fases.
1. Tonische fase
Door een massale ontlading van de 

9%

slechts in 30% van de gevallen
is de oorzaak van epilepsie bekend

Wat doen tijdens 
een aanval?
- Verwonding voorkomen. Oefen niet te 
veel kracht uit op het lichaam van de 
persoon die de aanval heeft. Verplaats 
alles wat verplaatst kan worden om 
verwonding te voorkomen.

aanval

epileptische 
aanval grens

hersenactiviteit

• Indoor klimmen,
   waarom niet?

• Leven met de angst

• Segway en epilepsie

met medici

• Komt iemand zelf  
  uit de aanval?

• Worden aanvallen 
  uitgelokt door stress?

Iedereen is geboren met een aanvalsgrens. Als 
je grens zeer hoog is, heb je minder kans om 
een aanval te krijgen. Hoewel bepaalde 
activiteiten of triggers ervoor kunnen zorgen 
dat je grens verlaagd wordt. Alcohol, slaap-
stoornissen, stress, ziekte, flikkerende lichten 
en hormonen kunnen een impact hebben op 
je elpileptische aanval grens.

AFSPRAKEN

PATIENT

BEZOEKER

BEZOEKUREN

UMC UTRECHT PRAKTISCH

WERKNEMER
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Uitwerkingen
Posters

Nullam ulla
corper massa at 
dui imperdiet.

Scelerisque ac tortor per inceptos hime-
nae os erat volutpat.

Vivamus vehicula magna ac arcu consec-
tur venenatis et risus consequat.

Maecenas erat odio.

Sed ultricies, nibh sit amet ornare fermentum

Praesent enim ante, dictum eget adipiscin.
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17.1. Point of Sale

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Praesent quis libero non tellus molestie sollicitudin sed vel 
erat. Phasellus eget nulla nunc. Ut hendrerit libero in turpis 
aliquam cursus. Cras vel elit in lacus pretium blandit. 
Phasellus vel nibh eget urna iaculis euismod id et mauris. 

Morbi leo eros, egestas sed euismod ac, blandit non nulla. 
Cras vestibulum consequat commodo. Etiam lobortis lobortis 
orci, a mollis tellus euismod ut. Vivamus fermentum, tellus 
nec ultrices placerat, urna nisl tempus velit, eu viverra est elit 
eu nunc.

We werken
eraan!

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Phasellus vel nibh eget urna iaculis euismod id et mauris. Morbi leo eros, egestas sed euismod ac, blandit non nulla. Cras 
vestibulum consequat commodo. Etiam lobortis lobortis orci, a mollis tellus euismod ut. Vivamus fermentum, tellus nec ultrices 
placerat, urna nisl tempus velit, eu viverra est elit eu nunc.

Aenean 
tincidunt 
risus nec!

Universitair Medisch Centrum Utrecht

We werken
eraan!

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Phasellus vel nibh eget urna iaculis euismod id et mauris. Morbi leo eros, egestas sed euismod ac, blandit non nulla. Cras 
vestibulum consequat commodo. Etiam lobortis lobortis orci, a mollis tellus euismod ut. Vivamus fermentum, tellus nec ultrices 
placerat, urna nisl tempus velit, eu viverra est elit eu nunc.

Aenean 
tincidunt 
risus nec.

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Phasellus vel nibh eget urna iaculis euismod id et mauris. Morbi leo eros, egestas sed euismod ac, blandit non nulla. Cras 
vestibulum consequat commodo. Etiam lobortis lobortis orci, a mollis tellus euismod ut. Vivamus fermentum, tellus nec ultrices 
placerat, urna nisl tempus velit, eu viverra est elit eu nunc.

Variatie op posters.
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17.1. Point of Sale

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Praesent quis libero non tellus molestie sollicitudin sed vel 
erat. Phasellus eget nulla nunc. Ut hendrerit libero in turpis 
aliquam cursus. Cras vel elit in lacus pretium blandit. 
Phasellus vel nibh eget urna iaculis euismod id et mauris. 

Morbi leo eros, egestas sed euismod ac, blandit non nulla. 
Cras vestibulum consequat commodo. Etiam lobortis lobortis 
orci, a mollis tellus euismod ut. Vivamus fermentum, tellus 
nec ultrices placerat, urna nisl tempus velit, eu viverra est elit 
eu nunc.

We werken
eraan!

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Phasellus vel nibh eget urna iaculis euismod id et mauris. Morbi leo eros, egestas sed euismod ac, blandit non nulla. Cras 
vestibulum consequat commodo. Etiam lobortis lobortis orci, a mollis tellus euismod ut. Vivamus fermentum, tellus nec ultrices 
placerat, urna nisl tempus velit, eu viverra est elit eu nunc.

Aenean 
tincidunt 
risus nec!

Universitair Medisch Centrum Utrecht

We werken
eraan!

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Phasellus vel nibh eget urna iaculis euismod id et mauris. Morbi leo eros, egestas sed euismod ac, blandit non nulla. Cras 
vestibulum consequat commodo. Etiam lobortis lobortis orci, a mollis tellus euismod ut. Vivamus fermentum, tellus nec ultrices 
placerat, urna nisl tempus velit, eu viverra est elit eu nunc.

Aenean 
tincidunt 
risus nec.

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Phasellus vel nibh eget urna iaculis euismod id et mauris. Morbi leo eros, egestas sed euismod ac, blandit non nulla. Cras 
vestibulum consequat commodo. Etiam lobortis lobortis orci, a mollis tellus euismod ut. Vivamus fermentum, tellus nec ultrices 
placerat, urna nisl tempus velit, eu viverra est elit eu nunc.

Variatie op posters.
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Oraties

Feestelijke titel

Opgemaakte subtitel
Er bestaan verschillende variaties.

Sport gezond!
Grenzen zoeken.
Oratie Frank J.G. Baks

Feestelijke titel

Opgemaakte subtitel
Er bestaan verschillende variaties.

Feestelijke titel
Opgemaakte subtitel
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Brochures

Uitnodigingen

Titel over twee hele lange 
volle mooie regels
Subtitel over twee hele lange volle 
mooie regels

Titel over twee mooie 
volle regels
Subtitel

Titel over twee hele lange 
volle mooie regels
Subtitel over twee hele lange volle 
mooie regels

Titel over twee mooie 
volle regels
Subtitel

Titel over twee hele lange 
volle mooie regels
Subtitel over twee hele lange volle 
mooie regels
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De template voor de projectstijlen differentieert zich van de

andere templates door een add-on (wrap). Dit is een vlak dat 

rond een vlak of foto van de huisstijl ‘gewikkeld’ wordt.

Voor arbeidsmarktcommunicatie maken we gebruik van de

kleur geel. Die wordt als add-on gebruikt op de originele

opmaak + gebruik van vlakken met een omgevouwen hoek.130  |  UMC UTRECHT  |  HUISSTIJLGIDS

15.3. Template / voorbeelden

Voorbeeld project vanuit Onderzoek Voorbeeld PowerPoint project vanuit Onderwijs

Investering
voor de 
toekomst

Hersenen | Optical assesment groep

Een project van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Advies aanschaf
3e generatie optische
onderzoeksapparatuur

Opleidingscentrum  |  Boomerang

IT-upgrade
Ontwikkeling van elektronische leeromgevingen en de 
implementatie van Blackboard en Moodle.

Eva Vermeulen
Thomas van Dijk
Dorien Kampman Een project van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Maion net lam, event quiae 
parum ducimusam, vid que 
eiunti dolum que od eiunt

Een project van het Universitair Medisch Centrum Utrecht 

Investering 
voor de 
toekomst

UMC Utrecht I Leiderschap 3.0

Start shaping 
the future

Scelerisque ac tortor per inceptos himenae os erat 
volutidest molestrunt. Rumque cum idestibus se.

It’s in your hands.

Pantone 124
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Mocht u aan de hand van deze gids vragen hebben, advies 

willen of hulp willen bij het ontwikkelen van een 

 communicatiemiddel dan kunt u contact opnemen met 

Multimedia Producties.

Contact
Facilitair Bedrijf, Multimedia Producties

Barbara Hagoort, Frank Boesveld

E-mail: huisstijl@umcutrecht.nl

T. + 31 (088) 75 517 59 / 574 50

of Mikel Dekkers, Teamleider Multimedia Producties 

E-mail: m.p.j.dekkers@umcutrecht.nl

T. + 31 (088) 75 516 11

Interne en Externe Communicatie
E-mail: huisstijl@umcutrecht.nl

De gebruikte beelden in deze uitgave zijn istockfoto’s en dienen enkel  

als voorbeeld (uitgezonderd de beelden op pagina 29).



Bezoekadres:

Heidelberglaan 100 

3584 CX  UTRECHT

Postadres:

Postbus 85500 

3508 GA  UTRECHT

www.umcutrecht.nl

T. +31 (0)88 75 555 55


