
Wat te doen met Social 
Media als ambitieuze dokter

(en ander voer voor discussie tijdens de borrel zometeen)

@sietskerozie



No disclosures



Typisch nu



Waarom social media?





Sietske Rozie, radioloog en….



Wie had er een hyves account?



How did social media and I meet?

• Wikipedia startte in 2001

• Hyves startte in 2004

• “the social years” vanaf 2009



Anderen helpen



Social media: te gebruiken om:

• - op de hoogte blijven vd actualiteiten in de gezondheidszorg

• - netwerken met collega’s, in het binnen –en buitenland.

• - contact met patienten. Feedback krijgen.

• - informatie,voorlichting geven aan collega’s uit het veld en/of daarbuiten.

• - personeelswerving, Human Resources.

• - Marketing van de afdeling radiologie van uw ziekenhuis

• - informatie verkrijgen over bepaalde vakinhoudelijke onderwerpen (naslag)

• - peers vragen om hulp, bijv bij een interessante of moeilijke casus.

• - om jouw vak of bedrijf / ziekenhuis een gezicht te geven, mensen in het algemeen 

over radiologie te informeren.



Toepassing SoMe

Wat wil je (ambities) en bedenk hoe social 

media daarbij kan helpen.

Voor jezelf of voor de groep



Voor jezelf maar ook voor anderen



En voor de groep:





En daarnaast natuurlijk:



Hoe ziet twitter er uit?



Instagram voor artsen!



Wat is nu “hot”?

• Facebook is toch een blijvertje

• Instagram groeit

• Twitter is stabiel, verandert wel (data mining, meer

dan 140 tekens).

• Influencers (Linkedin bijv.)

• Livestreamen mbv apps Meerkat en periscope (via 

Twitter aangekondigd)







Wie te volgen?



Tv kijken met twitter



Dit dus niet



Wat tot  “enkele” reacties kan leiden



Voor de echte liefhebber:

• Bloggen!

• Want: wie schrijft die blijft! 



1500 retweets binnen uurtje!



Privacy

• Oltshoorn: boek: Privacy bestaat niet, doe er

je voordeel mee!

• Steve Mann: je mag niet filmen in openbare

gebouwen, maar zij mogen wel mbv

bewakingscamera’s



Volkskrant dinsdag 21 april 2015



Social media, maar ook andere manieren van 

netwerken is arbeidintensief!



profielfoto

• De profielfoto!

• Die kan niet fout gaan: 

gebruik eventueel

Instagram!



Dit kun je regisseren! Google



Vragen? (de ppt zal ik op slideshare zettten!

sietskerozie@hotmail.com @sietskerozie

mailto:sietskerozie@hotmail.com

