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Het gebruik van social media in de zorg

Het gebruik van social media neemt 
de laatste paar jaren explosief toe. 
Net als de dotcom hype van het 
begin van deze eeuw is ook social 
media voor een deel aan de zorgin-
stellingen voorbij gegaan. Natuurlijk 
zijn er instellingen die het actief en 
professioneel hebben opgepakt, maar 
die zijn nog schaars.

Social media omvatten alle online 
platformen waarbij de gebruikers 
onderling contact hebben en infor-
matie met elkaar kunnen uitwisselen 
(zonder redactieslagen). Het voordeel 
van social media is dat het anytime, 
anyplace en anywhere voor iedereen 
beschikbaar is. Er zijn verschillende 
platforms voor verschillende doe-
len. Populaire platforms zijn onder 
andere Twitter, LinkedIn, Facebook, 
Hyves en Yammer. Specifiek voor de 
zorg zijn er patiëntencommunities 
zoals mijnzorgnet, het diabetesforum 
of ZorgkaartNederland.

In samenwerking met Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) heeft 
Capgemini Consulting onderzoek 

gedaan naar de digitale transformatie 
bij zo’n 300 grote, multinationale 
bedrijven. Uit dat onderzoek blijkt 
onder andere een duidelijk onder-
scheid tussen ‘old school’ inzet van 
sociale media enerzijds en de ‘digi-
rati’ of volwassen aanpak anderzijds. 
Bij de ‘old school’ worden sociale 
media vooral ingezet als onderdeel 
van een marketingstrategie die gericht 
is op het zenden van informatie rich-
ting potentiële klanten of toekomstige
medewerkers. Dit zijn volstrekt legi-
tieme doelstellingen vanuit de zorg-
organisatie, maar zij gaan voorbij 
aan de mogelijkheden en behoeften 
van de patiënt in de digitale wereld. 
In de “digirati” aanpak worden 
social media ingezet voor intensieve 
interactie met de patiënt in alle rele-
vante fasen van het zorgproces.

Patiënten zijn in toenemende mate 
onderdeel van de digitale samen-
leving. Daarnaast maken ze steeds 
vaker onderdeel uit van de inrichting 

van de gezondheidszorg en nemen
ze zelf de regie over in het eigen 
zorgproces. Een op de zeven patiën-
ten deelt informatie over hun ziekte 
en medicatie op internet. En een 
op de drie patiënten laat zich, buiten 
medici, ook adviseren door informa-
tie van niet-medici op internet. Mede 
hierdoor kiezen de patiënten, op basis 
van wat er aan informatie en erva-
ringen gevonden wordt, steeds vaker 
zelf hun dokter en ziekenhuis. Social 
media zijn dus mede bepalend voor 
de beoordeling van de zorgkwaliteit 
van instellingen en zorgverleners1. 

1 Health in de praktijk, Saskia Timmer, 2011



van het zorgproces of op de ont-
wikkeling van nieuwe zorgvormen. 
Het opnemen van een online cliënt-
tevredenheidsonderzoek is al een 
eerste stap, waarbij ook duidelijk 
wordt wat de uitkomsten zijn en 
wat ermee is gedaan. 

n    Interacteren: maak directe inter-
actie met patiënten mogelijk en los 
problemen waar mogelijk direct 
op. Uw zorgverleners kunnen zich 
actief mengen in een discussie met 
huidige en toekomstige patiënten 
binnen een besloten communities 
(zoals mijnzorgnet), op fora en in 
microblogs.

n    Luisteren: wat wordt gezegd over 
uw instelling? Listening can help 
in preventing disasters. Maar ga 
ook verder en reageer op de plat-
forms waarop uw patiënten actief 
zijn. Social listening wordt dit wel 
genoemd: het direct oppikken van 
wensen en klachten van klanten 
op het web, zonder dat ze daar 
actief om gevraagd hebben.

n    Evangeliseren: creëer manieren 
waarop patiënten u kunnen pro-
moten bijvoorbeeld door ‘likes’, 
banners, links of groepen. Zo zou 
u een link kunnen opnemen op 
uw site naar ZorgkaartNederland, 
waarop uw patiënten hun (posi-
tieve) reactie over hun bezoek aan 
u kunnen plaatsen.

Social media vormen een rijke bron 
aan informatie. Het is dan ook waar-
devol om deze informatie te benut-
ten. Indien u als zorginstelling niet 
mee doet aan social media, bepalen 
anderen voor u wat de waarheid is. 
Social media kunnen daarmee van 
grote invloed zijn op het imago van 
de instelling of van de individuele 
zorgverlener, in positieve maar ook 
in negatieve zin. Met social listening 
kan real time gekeken worden naar 
wie uw patiënten zijn, wanneer en 
wat er gezegd wordt over uw instel-
ling, wat de trending topics zijn en 
hoe deze zijn beïnvloed door hun 
omgeving. Luisteren vormt dus de 

Hoe aanwezig bent u in social 
media? En waarom zou u dat 
willen zijn?   
Uit onderzoek is gebleken dat 76% 
van de zorgorganisaties aanwezig is 
op social media. Het meest actief zijn 
ze op Hyves, Twitter en LinkedIn 
en ook Facebook wint snel in aan-
deel. Het gebruik van YouTube is 
zeer beperkt. De ziekenhuizen zijn 
het meest actief op social media en 
de thuiszorg en GGD lopen hierin 
achter2.

De inzetbaarheid van social media 
in de zorg is groot. Er is al een 
Twitterspreekuur van de huisarts 
waarbij niet alleen de arts maar ook 
medepatiënten kunnen meetwitteren. 
Voor stoppen met roken zijn er com-
munities die elkaar een hart onder 
de riem steken om niet toch terug te 
vallen en er weer eentje op te steken: 
de ‘Help’ knop op je smartphone legt 
direct contact met deze community. 
Kortom, het kan gebruikt worden 
van planning tot nazorg, van diag-
nostiek en begeleiding tot preventie, 
en voor kwaliteit en cliënttevreden-
heid. De impact in het zorgproces is 
dus in potentie aanzienlijk. Doordat 
patiënten informatie delen over hun 
omstandigheden, hun medicatie en 
behandelingen en (het belangrijkste) 
de uitkomsten daarvan, is het van 
belang dat de zorginstellingen hierop 
in spelen. Om duidelijk te maken op 
welke wijze zorginstellingen hierop 
in kunnen spelen, maken we onder-
scheid in de basisdoelstellingen die 
met social media bereikt kunnen 
worden (SMILE).

n    Supporten: ondersteun de patiënt 
om informatie te vinden, vragen 
te stellen en medepatiënten te 
ontmoeten. De patiënt kan zelf 
zoeken en geholpen worden door 
collega-patiënten. Het ondersteunt 
de patiënt in het reguliere contact 
met uw zorginstelling.  

n    Mengen: maak gebruik van 
gerichte feedback bij onderdelen 
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2 Social media monitor zorg, www.socialmediamonitorzorg.nl

“With social media you can parti-
cipate in your market, at a one to 
one level, to understand your clients 
and potential clients, wishes, wants 
and views to the satisfaction of 
all.

”
  

 
Rick Mans 
Social Media Lead, Capgemini
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eerst stap in social media management, 
waarna u kunt analyseren en waar 
nodig reageren. De focus verplaatst 
zich van controleren naar actief rea-
geren.

Zorgverleners zijn zich steeds meer 
bewust van het gebruik en grote 
bereik van social media. De rol van 
de patiënt neemt toe in het delen 
van informatie en ervaringen, en het 
biedt nieuwe mogelijkheden binnen 
het zorgproces. Social media zijn dus 
geen technology push maar juist een 
verandering in mindset en een bewus-
te inzet van technologie om uw rela-
tie met de patiënt te versterken, de 
rol van de patiënt in het zorgproces 
te verstevigen en de relatie met de 
zorgverleners drastisch te verande-
ren. Hierin staat de organisatie steeds 
minder en de patiënt steeds meer 
centraal. Een voordeel dat een aantal 
zorgverleners nu al ziet, is dat een 
veel directere relatie met de patiënt 
het vak van zorgverlener nog leuker 
kan maken. 

Capgemini Consulting is uw partner 
om, samen met patiënten en zorg-
verleners en gebruikmakend van 
voorbeelden uit onze wereldwijde 
praktijk, inspiratie op te doen in het 
gebruik van social media en de ver-
beteringen die hiermee voor u en
uw patiënten kunnen worden vorm-
gegeven. Vanuit deze inspiratie onder-
steunen wij u en uw organisatie om 
aansprekende voorbeelden snel door 
te ontwikkelen en bij bewezen succes 
goed te verankeren in uw organisatie.

Daarnaast helpen wij u graag met 
uw social listening om inzicht te ver-
krijgen in wat er op het web over u 
geschreven en gepubliceerd wordt, 
zodat u zich kunt richten op het 
le-veren van goede zorg, wat ook 
door de patiënt herkend en erkend 
zal worden op de verschillende 
platforms die social media rijk zijn. 
Wij geven u graag een voorproefje 
van wat wij, bij wijze van spreken, 
met één druk op de knop over uw 
organisatie en professionals te weten 
kunnen komen.

Contact
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Met ruim 120.000 mensen in 40 
landen is Capgemini wereldwijd een van 
de meest vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technology- en outsour-
cingdiensten. In 2011 rapporteerde 
Capgemini Group een omzet van 9,7 mil-
jard euro. Samen met zijn klanten cre-
eert en realiseert Capgemini resultaat-
gerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de klant-
behoefte. Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn eigen
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van het 
wereldwijde lever ingsmodel 
Rightshore®.  

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecia-
liseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: 
van de ontwikkeling van innovatieve 
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent van 
meer dan 3.600 consultants wereldwijd. 

Voor meer informatie:  
www.capgeminiconsulting.nl

Over Capgemini®®


