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Sociale media

• Alle internet-toepassingen

• Informatie delen

• Gebruiksvriendelijk en leuk

– tekst (nieuws, artikelen), 

• geluid (podcasts, muziek) 

– en beeld (fotografie, video) 

• Sociale media: 'Media die je laten socialiseren met de 

omgeving waarin je je bevindt'.



Internet gebruik in NL

(CBS 01-05-2017)



Gebruikers meer online 

via smartphone

(http://www.nieuws.social/strategie_nieuws/onderzoek-trends-in-internetgebruik-2016-nederlanders-mobiel-online/)

• 65+ 33 naar 55%        Algemeen 68% naar 82%







• @oncowijs #postons

• @erikvanmuilekom

• @venvn





• CV

• Zakelijk karakter

• Groepen

• Mededelingen





Instagram

Sinds 2010

• Delen van foto’s en video’s

• Sinds 2012 deel facebook

• 500 Miljoenen gebruiker 300 mlj dagelijks

• Met name 19-35 jaar

• Instagram story 24 uur automatisch verwijdering (snappchat)





Instagram

• Leeftijd < 29 jaar   

• Meer gebruik dan facebook en twitter

• 68% vrouwen Waar, top 5

1. USA 25%

2. Rusland

3. Brazilië

4. UK

5. Turkije





Basis informatie sociale media

• Account

• Naam

• Sociale gegevens

• Netwerk

• Foto’s

• CV

• Mail adres

• Telefoonnummer

• Werkgever

• Privacy settings

• Persoonlijke foto’s

• Zeer persoonlijke 

content

(Guseh J.S. et al. (2009) Medical professionalism in the age of online social 

networking, J Med Ethics, 35, 584-586)



Friends without borders

• Google helps us to find data

• Youtube keeps us entertained

• Face book is a emotional investment of its users 

(Time (2010) May, 18-24)





Sociale media en advertentie

• Adwords bij Google

• Advertenties per profiel



Internetvriendjes makkelijk 

meenemen

Bent u het ook zo zat? 

Had u net uw vriendenkring compleet 

op Twitter en LinkedIn,

blijkt iedereen inmiddels actief op facebook.

U moet dus op nieuw al uw vrienden 

Gaan zoeken. 

Fbfriendfinder.comarial

(Elsevier, 28 november 2009, 75)



Wat hebben patiënten 

aan social media

• Groepen (Blog)

• Lotgenotencontact

• Informatievoorziening

• Patiënt empowerment

• Transparantie van informatie

• Openheid hulpverleners

• Voorlichting (tekst en beeld)

• Oproepen



Voordelen sociale media

• Social media actueel, grote groep actief

– Sneller dan de pers  

• Media zeer geschikt marketingniches

• Snel doorzoekbaar, “objectief”,  gegenereerd brede groep mensen 

• Consumenten eenvoudigere manier voldoen eigen behoeftes

• Sociale media scoren goed zoekmachines Google, vanwege relatief 

objectieve en betrouwbare karakter



Nadelen sociale media

• Meningen op basis van gemiddelden, niet altijd waarheid of 

wetenschappelijk. Echte goede initiatieven komen niet naar boven.

• Social media niet altijd betrouwbaar. Berichten op Twitter, geruchten 

die door de massa worden versterkt en niet waar zijn. 

• Consumenten/patiënten en medewerkers kunnen alles zeggen over je 

bedrijf, zowel positief als negatieve publiciteit

• Om deze problemen tegen te gaan stellen steeds meer bedrijven social

media richtlijnen op voor hun medewerkers. 

http://www.youtube.com/watch?v=OhBmWxQpedI

http://www.youtube.com/watch?v=OhBmWxQpedI


(Nursing online 01-2017)



(Nursing online 12-2016)





Hulpverlener en patient openbaar

(25 mei, 2010)

KNMG, geen richtlijnen voor googlen, niet verder 

doordringen privésfeer dan medisch noodzakelijk



Professionele grenzen?

• Wat betekent het als je andere niet medisch informatie vindt?

• Slechte gewoonten

• Roken, geweld, drank, politieverleden

• Kans op discriminatie

• Politieke stromingen

25 mei, 2010

(Guseh J.S. et al. (2009) Medical professionalism in the age of online social networking, J Med Ethics, 35, 584-586)







Big brother is watching you



Als verpleegkundige ben je ook zichtbaar 

voor patiënten wil je dat??

• Bescherm eigen privacy

• Overweeg risico en voordelen van eigen openheid

• V&VN handreiking: hoe gebruik je sociale media op een 

verantwoorde manier

Richtlijnen gebruik sociale media



Richtlijnen gebruik Sociale media

Denk aan je imago



Richtlijnen gebruik Sociale media

Denk aan je imago



Beheer de voordelen en risico’s van sociale media

Neem de volgende punten in overweging:

•Heeft de content een potentieel risico om mijn 

carrière te beschadigen of mijn professionele 

werkrelaties?

•Kan de content het patienten vertrouwen schaden of 

nadelig zijn voor de werkgever ? 

•Wees zorgvuldig voorkom om andere en jezelf te 

beschadigen

(Shutt, C. (2009). The answer is to use your common sense: Caroline Shutt asks why students are going to the NMC for 

guidance on social networking sites. Nursing Standard, 23(35), 28.) 



(KNMG download 05-2017)



Artsen e multi media

• Geeft mogelijkheid tot twitter spreekuur

• Groepen bereiken

• Wat wordt er op SM gezegd

• Informatie over de patient

• Onderwijs

• Contact met collega’s



Artsen e multi media

• Doorgeven informatie encrypted

• Patienten portaal MijnAVL

• Verzenden van gegevens via mail?

• Via Fax

• Gebruik pat gegevens presentaties

• Foto’s en diagnostiek patient



Artsen e multi media



Artsen e multi media



Artsen e multi media

• Op uw linkedin

• Mail met vertrouwelijk bestaat niet

• Op de website

• Start discussie #vpkchat

• Europeancancernursingday.com

• Eigen Faceboek, of familieleden



Artsen e multi media



Artsen e multi media



Artsen e multi media



Artsen e multi media

• Sollicitaties 

• Maken van nieuwe contacten



Conclusie

• Social media geeft veel kansen

• Steeds nieuwe applicaties

• Richtlijnen blijven gelden

• Patienten zijn patienten, vrienden zijn 

vrienden

• Social media vervangen niet andere vormen 

contact

• Houd je hoofd er bij
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