HUISARTSPRAKTIJKEN OPENEN EEN PAGINA

Facebook, de nieuwe
spreekkamer

Bijna 9 miljoen Nederlanders maken gebruik van Facebook. Het populaire platform biedt
mogelijkheden om op een eenvoudige en snelle manier een groot publiek of juist een
select gezelschap te bereiken. Bedrijven en instellingen maken er gretig gebruik van.
Ook huisartsen zien kansen voor communicatie en openen een pagina voor de praktijk.
Hoeveel tijd kost het om zo’n pagina bij te houden? En levert het iets op? Ervaringen van
drie huisartsenpraktijken.
CHrISTIE MaNINTVElD
CHRISTIE@M-T-O.NL
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‘HET BLIJKT VOOR
SOMMIGEN TOCH
MOEILIJK OM
VRIENDELIJK
TE BLIJVEN’

‘Soms te persoonlijke vragen’

H

uisarts Marijn van der Velden beheert
de Facebook-pagina van de Dierense
Huisartsengroep Hagenau. ‘Drie jaar geleden zijn we zowel met Facebook als Twitter
begonnen. We wilden kijken of er behoefte
aan was en ik was benieuwd naar wat het
zou doen. Het is vooral eenrichtingsverkeer. Ik zet er af en toe een bericht op, zoals de aankondiging van een nieuwe expositie in de praktijk of de data waarop de
patiënten de griepvaccinatie kunnen halen.
Facebook, Twitter, onze website en de
beeldschermen in de wachtkamer zijn aan
elkaar gekoppeld. Dat is handig, want ik
plaats berichten maar één keer en ze verschijnen op vier verschillende media.
Als mensen op Facebook reageren, stellen
ze soms te persoonlijke vragen. Die kunnen
wij niet op een openbaar platform behandelen in verband met de privacy. Dat begrijpen ze soms niet, ze vinden zelf dat het best
kan. Maar als ik zo’n vraag beantwoord,
kan ik in de problemen komen. Meer algemene vragen vind ik prima. Het antwoord
daarop lezen anderen ook en dat is winst.
Het mag best een kritische vraag of opmerking zijn, maar laten we wel vriendelijk blij-

ven. Dat blijkt voor sommigen toch moeilijk. Ik heb onlangs zelfs een reactie verwijderd. Ook heb ik een bericht geplaatst
waarin ik mensen erop wijs dat het ongepast en ongewenst is om hun frustraties op
een beledigende manier of met grof taalgebruik via onze Facebook-pagina te ventileren.
Ik zou andere huisartsen het gebruik van
Facebook niet zonder meer aanraden. Je
moet het leuk vinden en je kunt het gebruiken voor algemene praktijkinformatie.
Twitter blijkt vooral gelezen te worden
door anderen uit de gezondheidszorg en
niet door patiënten. Ik denk dat patiënten
meer behoefte hebben aan manieren om
handig online te communiceren over persoonlijke vragen, in een beveiligde omgeving dus. Een goede portal gekoppeld aan
de website van de huisartsenpraktijk kan
die behoefte beter vervullen dan Facebook.
Wij verwachten vooral veel van het nieuwe
onlinepatiëntenportal met veel functionaliteiten dat wij eind dit jaar in gebruik nemen.’

Dierense Huisartsengroep Hagenau
Facebook-pagina sinds:
eind 2012
Aantal likes: 149

https://www.facebook.com/huisartshagenau?
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‘WE WILLEN
UITSTRALEN
DAT WE EEN
NEUTRALE
POSITIE
INNEMEN’

‘Het is eenvoudig en kost geen geld’
Sietske Bijkerk, echtgenote van een van
de huisartsen werkzaam bij De Weerark,
houdt de Facebook-pagina bij. ‘Mijn achtergrond is niet medisch, maar ligt op het
vlak van marketing en communicatie.
Toen er een tweede locatie werd geopend,
vond ik het leuk om mee te denken over
hoe we dit onder de aandacht konden
brengen. We wilden patiënten en omwonenden op het nieuws attenderen, maar
ook de naamsbekendheid vergroten. Facebook vonden we het proberen waard.
Het is eenvoudig om een pagina aan te
maken en het kost geen geld. We wilden
ook een beetje onderzoeken wat we ermee konden.
In het begin plaatste ik heel geregeld berichten, daarna eens in de maand, maar
de laatste tijd schiet het erbij in. Het laatste bericht is van een paar maanden geleden. Dat ging over chirurgische verrichtingen in de huisartsenpraktijk en hoe
mensen zich daarop kunnen voorberei-

den. Als ze op het bericht klikken komen
ze op de website van de praktijk terecht.
Daar kunnen ze de volledige tekst lezen
en ook de folder downloaden.
Als ik iets plaats, is het altijd informatief
of algemeen van aard. Denk aan een bericht over reisvaccinaties voor de zomer
of de aankondiging van een nieuwe medewerker. We gaan zeker geen kritiek spuien of een mening geven over actualiteiten
of andere zaken. We willen juist uitstralen
dat we een open mind hebben en een
neutrale positie innemen.
Sinds 2012 hebben 66 mensen de pagina
geliked, er is vrij weinig interactie op de
pagina te bespeuren. Toch vind ik het de
moeite waard om de Facebook-pagina te
laten bestaan, het kost weinig moeite, het
is gratis en toegankelijk, en op het moment dat er iets te melden is, kunnen we
Facebook weer gebruiken. Wie weet bereiken we er toch iets mee.’

Huisartsenpraktijk
De Weerark –
De Meern
Facebook-pagina sinds:
begin 2012
Aantal likes: 66

www.facebook.com/pages/Huisartsenpraktijk-De-Weerark/312217418828352?
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‘IK VERMIJD
ARTIKELTJES
MET EEN HOOG
FLAIR-GEHALTE’

aanvulling op de website

V

oor Gezondheidscentrum Diemen-Zuid
houdt coördinerend doktersassistente
Mandy Chin-Sie-Jen de Facebook-pagina
bij. In april 2014 werd de pagina met een
duidelijk doel aangemaakt: ‘We zien het als
een aanvulling op onze website. Wie surft
er nu telkens naar onze site om te kijken of
er iets nieuws op staat? Ik denk bijna niemand. Als men onze Facebook-pagina liket
komt het nieuws vanzelf voorbij. Via Facebook hebben we dus een groter bereik. Ik
plaats vooral informatie en tips die gerelateerd zijn aan gezondheid en aan het seizoen. Zie het als een stimulans voor de patiënt om gezond te leven en een beweging
naar zelfzorg. Ik scan altijd goed de bronnen van de informatie die ik plaats. Ik wil
zeker weten dat de informatie betrouwbaar
is en ik vermijd artikeltjes met een hoog
Flair-gehalte.
De tijd die ik eraan besteed, verschilt per
week. Vorige week was dat misschien vier

uur, maar dan heb ik wel voor een aantal
weken berichten gemaakt. Ik probeer om
de dag een bericht te laten verschijnen. Je
kunt je berichten vast klaarzetten, die worden dan op het door jouw aangegeven
moment geplaatst. Belangrijk nieuws kan
ik dan altijd nog tussendoor plaatsen.’
We zijn een jaar geleden op Facebook begonnen en de pagina heeft nu 118 likes.
Misschien niet heel veel, maar we promoten het ook niet actief. De berichten worden niet vaak geliked, maar bij elk bericht
kun je als beheerder van de pagina zien
hoeveel mensen het bereikt heeft. Dat zijn
er best veel en dat vind ik belangrijker. Een
tip voor collega’s die met Facebook beginnen? Zorg dat je geregeld iets plaatst en
werk vooruit. Daarnaast is het goed als je
de pagina herkenbaar maakt voor patiënten. Dus laat iets van de huisstijl van de
praktijk op de pagina terugkomen.’

Gezondheidscentrum
Diemen-Zuid
Facebook-pagina sinds:
april 2014
Aantal likes: 118

www.facebook.com/gezondheidscentrumdiemenzuid?
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