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1. Social media  
Social media zijn een interactief communicatiemiddel waarmee je snel informatie kan delen met anderen.  
Met ‘social media’ kun je (interactief) informatie delen met anderen. Bekende social media zijn: Facebook, 
LinkedIn, Twitter, Instagram, Snapchat, Youtube, weblogs, discussiefora en de mogelijkheid om een reactie te 
plaatsen onder berichten op websites.   
Telezorg of zorg op afstand (contact met de cliënt via een webcam/domotica), vallen niet onder social media. 
Telezorg is geen social medium waartoe iedereen toegang heeft en aan mee kan doen.  
Het gebruik van social media vraagt speciale aandacht, met name vanwege de privacy van de zorgvrager. 
Hieronder staan daarom “do en don’t op social media”.  

 

2. Do’s en dont’s social media 
1. Ik stel de belangen van de zorgvrager centraal  
 Ik gebruik tijdens mijn contact met de cliënt de mobiele telefoon/tablet niet om mijn social media te checken. 
 Wel gebruik ik mijn tablet/mobiel als dit de zorgverlening ondersteunt (timer, muziek waar cliënt van houdt). 
 
2. Ik ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie over de zorgvrager  
 Ik deel online geen vertrouwelijke informatie over en foto’s van de cliënt, ook niet via Snapchat, Instagram, 

Whatsapp, Facebook etc., omdat deze onbeveiligd zijn.  
 Ik verstuur persoonlijke gegevens via Zorgmail. 
 
3.  Ik neem in mijn relatie met de zorgvrager professionele grenzen in  acht  
 Ik word geen vrienden met zorgvragers/familieleden op persoonlijke social media pagina’s. 
 Ik maak duidelijk onderscheid tussen mijn professionele en persoonlijke activiteiten op social media.  
 Ik zoek geen contact met (voormalige) cliënten via sociale media voor persoonlijke doeleinden.  
 
4.  Ik gedraag me op de sociale media als professional 
 Ik vraag mij altijd af of wat ik op sociale media wil plaatsen een goed beeld van mij geeft als medewerker van 

Zorgcentra Meerlanden. 
 Ik communiceer op een respectvolle en beleefde manier; dit geldt ook voor het rapporteren via het 

cliëntportaal en communicatie via de mail. 
 Ik denk na over hoe ik iets het beste kan verwoorden en vraag bij twijfel een collega om advies. 
 
5. Ik bescherm de cliënt tegen onethische, incompetente en onveilige zorgverlening van andere zorgverleners 
 Ik spreek in eerste instantie die medewerker aan op zijn/haar onzorgvuldige gebruik van social media.  
 Ik stel mijn leidinggevende op de hoogte als de medewerker niet stopt met het onzorgvuldig gebruik.  
 
6. Als medewerker draag ik bij aan de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het beleid  
 Ik ben op de hoogte van het beleid over het gebruik social media en privacywetgeving en houd mij daaraan. 
 Ik lever vanuit mijn professionele perspectief een bijdrage aan de ontwikkeling van het sociale media beleid. 
 
7. Ik ga zorgvuldig om met foto’s, video’s en ander beeldmateriaal1 
 Ik maak geen foto’s van activiteiten (één medewerker wordt als ‘fotograaf’2 aangesteld).  
 Als ik zie dat bezoekers foto’s maken van cliënten leg ik uit dat het volgens de privacywetgeving niet mag. 
 Ik houd rekening met cliënten die niet op de foto willen. Dit doe ik bijvoorbeeld door familie van een cliënt 

voor te stellen om op een aparte plek foto’s te maken. 

                                                      
1   Hieronder wordt met foto’s ook video’s bedoeld. 
2. De “fotograaf” weet welke cliënt er wel/ niet op de foto wil. Hij/zij kijkt of een persoon er “voordelig en waardig” op staat (verzorgd, plezier uitstralen, 

etc) Als de fotograaf een geschikte foto heeft voor het gebruik via social media, vraagt hij/zij een collega naar zijn/haar mening. Vervolgens wordt aan 
de frontaal geportretteerden extra toestemming gevraagd. Personen die dit niet kunnen aangeven of niet op de foto willen, kunnen “er af gesneden” 
worden. Bij de foto’s worden geen namen gezet.  


