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 13.15 – 14.00 uur

 Kort overzicht van actuele social media en trends

 Welke dilemma’s heeft het gebruik van social media

 Veilig gebruik van social media?

 Zelf aan de slag?

Wat staat u te wachten?



Even voorstellen
 Hans Versteegh (47)

 25 jaar ervaring in 

sociaal domein

 6 jaar social media 

trainer
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Quiz
Wie gebruikt 

helemaal geen social media?



Quiz
Wie gebruikt social media 

privé?



Quiz
Wie gebruikt social media

voor het werk?



Quiz
Wie gebruikt social media 

met collega’s onderling?



Quiz
Wie gebruikt social media 

met collega’s onderling?

Waarvoor?



Quiz
Wie gebruikt social media 

met patiënten? 



Quiz
Wie gebruikt social media 

met patiënten? 

Waarvoor?



Dilemma’s







Trends in social media

Beeld

&

Mobiel









Wie van u heeft

al eens 

live uitgezonden?



Dit is Niels



Casus 1 

Niels live-streamt zichzelf op 
Facebook voor hij een onderzoek 

in gaat. 

En filmt zichzelf later weer live bij 
zijn eerste chemo. 



Heeft u dit meegemaakt?

Mag dit?

Zou u dit willen weten?



Casus 2 

Niels live-streamt niet alleen 

zichzelf maar ook u, terwijl u 

hem behandelt.  



Heeft u dit meegemaakt?

Mag dit?

Hoe reageert u?



Casus 3 

Niels uit op social media 

diverse klachten over zijn 

behandeling bij u.



1. Zou u zich daar bewust van 

zijn?

2. Hoe zou u hier op reageren?

3. Weet u wat u moet doen?



Veilig 

social media gebruik (1)
Naar de patiënt

1.Deel geen informatie of beelden van patiënten

2.Gebruik social media in contact met patiënten 
hooguit voor praktische zaken

3.Gebruik een veilig platform

4.Maak bij de intake duidelijke afspraken met de 
patiënt en laat die ondertekenen



Veilig 

social media gebruik (2)
Voor uzelf

1. Bewaak uw eigen grenzen 

• Wel / geen vriendenverzoeken

• Wel / geen beelden 

• Wel / geen naam van u noemen

2. Informeer intern naar het social media beleid

3. Reageer bij kritiek niet op hetzelfde platform

4. Schakel leidinggevenden in bij twijfel / conflicten





Is social media 

alleen maar onveilig?



Voordelen!
Patiënten kunnen digitaal …

Informatie inwinnen

Contacten met thuis hebben wanneer ze bij u zijn

Lotgenotencontact onderhouden

Beeldbellen met hulpverleners, begeleiding op afstand

Blended hulpverlening (mix van offline en online 
behandelingen)

Zelfhulp-programma’s en apps

Zelfregie op dossier



Zelf aan de slag met social 

media in het werk?

1.Wie is je doelgroep? 

2.Wat is je boodschap?

3.Waarop, welk social media platform is geschikt?

4.Waarom, wat is je doel? Wat wil je doelgroep van je 

zien?

5.Welke vorm? Tekst, foto’s, video, live, audiofragment, 

een mix? 



Zakelijke contacten:

•Whatsapp, collega’s en afspraken met 

de doelgroep

•Linkedin, ketenpartners en collega’s

Leefwereld van de doelgroep:

•Facebook en Instagram

•Pinterest

•Snapchat



Hoe begin je met 

social media?













Profileren



Is je bio op orde?
 Foto, zakelijke portretfoto, in de camera kijken, geen 

zonnebril 

 Sprekende achtergrondfoto

 Je functie of passie / motivatie, 

 Waar ben je bereikbaar, 

 Link naar website van je organisatie of je eigen 

Linkedin account



Online zichtbaar worden? 

… en hoe krijg je meer volgers?

door anderen en organisaties te volgen die jij interessant 

vindt

door goede inhoud te plaatsen die waardevol is voor 

jouw volgers

die daardoor geneigd zijn op jouw bericht te reageren en 

jouw bericht te delen

stel vragen, mensen willen graag helpen

Gebruik #hastags







Zijn er nog vragen?



Volg Niels 

www.nielsschuddeboom.nl

“Doen wat nodig is, 

vanuit presentie, 

is de enig juiste weg.” 



Dank voor de aandacht!
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