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Optimale digitale communicatie bij zorginstellingen heeft 
drie hoofdcomponenten: een persoonlijke zorgsite, de 
website van de zorginstelling en sociale media. Daarnaast 
blijft de e-mail belangrijk. De mate van urgentie en het 
type informatie bepalen vooral welk medium gebruikt 
moet worden. Als een bewoner gevallen is en een breuk 
heeft opgelopen, moet de zorgverlener de familie daarvan 
onmiddellijk op de hoogte stellen. 
Dit soort ernstige berichten gaan 
dan ook nog altijd via de telefoon. 
Andere mededelingen echter, zoals 
een scheerapparaat dat kapot is 
of een antibioticakuur vanwege 
een luchtweginfectie, zijn minder 
dringend en worden steeds 
vaker via de e-mail gedaan of als 
bericht op een persoonlijke zorgsite. Telefoon, e-mail of 
zorgsite zijn dynamische communicatiekanalen. Bij andere 
informatie speelt de urgentie een minder belangrijke rol. 
Bijvoorbeeld informatie die niet zo snel verandert en die 
mensen op hun gemak kunnen doorlezen, zoals de zorgvisie 
van een instelling. Folders, brochures of een website zijn 
in dit geval geschikt als medium. We noemen dat statische 
communicatiekanalen. 
Behalve naar urgentie is informatie ook te onderscheiden 
naar de aard of het niveau ervan: persoonsgebonden, pro-
cesgebonden en organisatiegebonden. Persoonsgebonden 
informatie heeft betrekking op het welbevinden en de 
gezondheid van de cliënt (eten en drinken, stemming, 

plezier in activiteiten, enzovoort). Procesgebonden infor-
matie betreft de gang van zaken op een afdeling of in 
een kleinschalige woonvorm; denk aan de regeling van 
de was, de etenstijden of de wekelijkse zangmiddag. 
Organisatiegebonden informatie ten slotte beslaat wetens-
waardigheden die samenhangen met de locatie of de zorg-
organisatie in zijn totaliteit; daarbij kan het onder meer gaan 

om een plattegrond, de openingstijden 
van het restaurant, wachttijden en prij-
zen.
Uit de onderzoeken van de Radboud 
Universiteit en van Vilans blijkt dat 
familieleden deze indelingen (in urgen-
tie en niveau, zie overzichtstabel op p. 
14) prettig vinden in het gebruik. Wat 
urgent is horen ze het liefst snel en per-

soonlijk, maar het overige informatiemateriaal mag kort en 
krachtig zijn, met verwijzing naar andere bronnen voor het 
geval ze er meer over willen weten. Als de informatie maar 
ergens makkelijk te vinden is. De meeste familieleden vinden 
daarvoor een website een geschikte plaats.

De persoonlijke zorgsite
Dat digitale communicatie voordelen biedt, blijkt steeds 
meer uit praktijkervaringen van zorginstellingen die gebruik-
maken van een persoonlijke zorgsite. Dit levert tijdwinst op 
vergeleken met bellen en heeft bovendien als voordeel dat 
het hele sociale netwerk van de bewoner met één druk op 
de knop kan worden aangesproken.
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‘Persoonlijk contact met de familie is heel belangrijk, maar 
op momenten dat het eigenlijk noodzakelijk is niet altijd 
mogelijk. Overdag is de familie telefonisch vaak slecht 
bereikbaar en ’s avonds bellen is voor veel medewerkers 
weer niet mogelijk.’

Digitale communicatie is flexibeler en stelt zorgverleners en 
familieleden in de gelegenheid zelf een geschikt tijdstip te 
kiezen om berichten te lezen en te schrijven. Verder is digi-
tale communicatie niet plaatsgebonden: familie die in het 
buitenland woont of op vakantie is, kan op afstand toch 
makkelijk en snel op de hoogte blijven. Bovendien blijven 
berichten bewaard en gaat er dus geen informatie verloren 
en wordt de kans op misverstanden kleiner. Een ander voor-
deel is dat de relatie tussen zorgverleners en familie kan ver-
beteren, doordat medewerkers ook gemakkelijk leuke kleine 
berichtjes kunnen delen waarvoor ze gewoonlijk de telefoon 
niet zouden pakken. 

Familienet was de pionier op dit gebied. Twee broers met 
een ict-bedrijf begonnen in 2006 deze site (toen nog CC-Net 
geheten, zie het artikel in DENKBEELD, 2007/5) omdat ze 
als familie op de hoogte wilden blijven van het wel en wee 
van hun moeder in het verpleeghuis. Bij Familienet ligt het 
accent op het digitaal communiceren tussen familieleden en 
zorgverleners in de vorm van sfeerberichten (‘Uw vader heeft 
een fijne zangmiddag gehad’), praktische mededelingen (‘De 
Steradent is op’) en korte medische berichten. Zorgcentrum 
Suderigge in Lemmer heeft met Familienet een prijs gewon-

nen en bij Woonzorgcentra Flevoland maakt niet alleen de 
evv’er er gebruik van, maar het hele team. 
Een ander systeem van het eerste uur is de Zorgsite van 
Sharecare (zie DENKBEELD, 2010/1). Hier is het takenrooster 
het hart van de site die voornamelijk gebruikt wordt in situa-
ties waarin de zorgvrager thuis woont of tijdelijk is opgeno-
men in ziekenhuis of zorginstelling. De site biedt uitgebreide 
mogelijkheden, zoals een forum, een fotoalbum en handige 
adressen. Door de Zorgsite ervaren de mantelzorgers dat ze 
er niet alleen voor staan.

‘Er waren altijd al veel mensen die iets voor ons wilden doen, 
maar op het moment dat ze het aanboden was het dan net 
niet nodig. Daarnaast had ik een enorme drempel om hulp te 
vragen. De Zorgsite maakte dit van twee kanten heel vrijblij-
vend. Er kwam rust, structuur en regelmaat in ons leven.’

Een vergelijkbare aanbieder met de mogelijkheid van een 
online agenda en uitwisseling van berichten is Wieziet. Naast 

Een persoonlijke zorgsite levert tijdwinst op 

vergeleken met bellen en heeft bovendien als 

voordeel dat het hele sociale netwerk van de 

bewoner met één druk op de knop kan worden 

aangesproken

>

Afbeelding: Bigstock

afbeelding: bigstock



14

deze betaalde zorgsites zijn er ook aanbieders die hun 
systeem gratis voor iedereen in Nederland beschikbaar stel-
len, zoals Helpjemee en Caren. Helpjemee biedt in samen-
werking met een aantal gemeenten naast een takenrooster 
een overzicht van mantelzorgondersteuning in een bepaalde 
gemeente. Caren heeft als extra een mantelzorgtest en de 
mogelijkheid tot videochatten. 

Website als schakel
Een website is een krachtig communicatiemiddel waar-
mee een zorginstelling zich kan profileren en in contact 
kan komen met familieleden van (toekomstige) bewoners. 
Daarmee is een website een belangrijke schakel tussen de 
zorginstelling en de familie. Familieparticipatie bevordert de 
kwaliteit van leven van bewoners van zorginstellingen en die 
participatie komt op gang als familieleden weten wat ze van 
een organisatie kunnen verwachten en wat de organisatie 
van hen verwacht. 
Studenten van de Radboud Universiteit hebben ruim 1800 
websites van Nederlandse zorgorganisaties bekeken. Bij niet 
meer dan één of twee procent van deze websites staat de 
term ‘familie’ in het hoofdmenu. En dat terwijl familieleden 
snel en eenvoudig hun weg willen kunnen vinden om actuele 
informatie op te zoeken en zij meestal de eersten zijn die uit 
naam van hun naaste een website van een zorgorganisatie 
bezoeken. Bezoekers van een website verwachten dat 
informatie voor de familie op een prominente en eenduidige 
plek staat. Staat ‘familie’ niet in het hoofd- maar in het 
submenu, dan blijken familieleden de informatie niet te 
kunnen vinden.
Een website biedt als digitaal communicatiemiddel de 
volgende voordelen: 
•	Toegankelijk:	alle	familieleden	met	internet	waar	ook	in	

Nederland of het buitenland.
•	Actueel:	informatie	kan	elk	moment	worden	ververst.
•	 Interactief:	mogelijkheden	om	met	de	familie	te	

communiceren.
•	Multimediaal:	een	website	kan	tekst,	stil	en	bewegend	

beeld en geluid bevatten (sfeerfoto’s van de zorginstelling, 
filmpjes met bewoners aan het woord).

•	Flexibel:	een	website	is	24	uur	per	dag	en	7	dagen	per	
week beschikbaar; familieleden kunnen informatie zoeken 
op het moment dat het hun uitkomt.

Sociale media
Steeds meer zorgprofessionals merken dat kwalitatief goede 
zorg staat of valt met familieparticipatie. Maar de familie 
bereiken en bij de zorg betrekken is niet altijd eenvoudig. 
Familieparticipatie 2.0 biedt hier uitkomst: via sociale media 
zijn zorginstellingen zichtbaar, vindbaar en vooral benader-
baar. En heb je de werking van sociale media eenmaal in de 
vingers, dan vormen deze een praktisch communicatiemiddel 
waarmee je als zorgverlener makkelijk met de familie in 
dialoog kan komen. 
Een groot deel van de zorginstellingen heeft al een idee 
van die voordelen. Uit de ‘Social Media Monitor Zorg 2011’ 

blijkt dat driekwart actief is op een of meer sociale media. 
In de 76 geanalyseerde verpleeghuizen heeft bijna negentig 
procent van de medewerkers een account op Hyves, tachtig 
procent is actief op LinkedIn en bijna vijftig procent op 
Twitter; ruim twintig procent maakt gebruik van YouTube en 
Facebook.

Interessant is te zien hóe de instellingen sociale media 
inzetten. Bekend is dat deze vooral in combinatie effectief 

zijn. De zorginstelling kan een eigen Hyves-pagina 
aanmaken, waar familieleden filmpjes en foto’s kunnen 
bekijken en nieuwsberichten kunnen lezen. Via Twitter blijft 
de familie op de hoogte van activiteiten en nieuws. Op 
YouTube kunnen zorgorganisaties laten zien wat er allemaal 
te beleven is en via LinkedIn kunnen zij in contact komen 
met andere professionals.
Die mix van sociale media gebruiken zorgorganisaties Careyn 
in Schiedam en Stichting Sint Jacob in Haarlem heel goed: 
beide instellingen zijn actief op LinkedIn, Hyves, Facebook 
en Twitter. Op Facebook hebben zij een bedrijfspagina met 
nieuws, een prikbord, een forum en foto’s. Familieleden 
kunnen fan worden en zo op de hoogte blijven van nieuws 
en vragen stellen via het forum. 

Extra
Goede communicatie met de familie draagt bij aan betere 
zorg. Familieleden persoonlijk zien en met hen een praatje 
maken blijft voorop staan, net als bellen om meteen een 
antwoord op een vraag te krijgen. En natuurlijk heeft ook 
nog niet iederéén toegang tot internet. Maar als éxtra 
hulpmiddel is digitale communicatie uitstekend geschikt 
om familieleden te bereiken en bij de zorg te betrekken. 
Zorginstellingen kunnen in ieder geval hun mantelzorgers en 
hun medewerkers die ook mantelzorger zijn, attenderen op 
zorgsites om de zorg beter onderling af te stemmen. 
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Informatie Statische  Dynamische
 communicatie- communicatie- 
 kanalen kanalen 
Persoonsgebonden Zorgleefplan Zorgsite, E-mail,   
  Telefoon
Procesgebonden Website E-mail, Sociale Media
Organisatiegebonden Website Sociale Media


