
Begrijpelijk en 
effectief digitaal 
communiceren door 
zorgverleners
Een praktische gids voor 
communicatieprofessionals

Digitaal communiceren vraagt 
om nieuwe vaardigheden 

Goede communicatie tussen zorgverleners en 
hun patiënten is natuurlijk cruciaal. Nu digitale 
zorg steeds vaker een vast onderdeel van de 
zorg wordt, vindt die communicatie steeds 
vaker (ook) digitaal plaats. Dit vraagt nieuwe 
vaardigheden van zorgverleners: hoe schrijven 
zij begrijpelijk en effectief? En past deze 
communicatie ook bij de uitstraling van het 
ziekenhuis of de zorgorganisatie? 

Hier speel je als communicatieprofessional 
natuurlijk een belangrijke rol in. Een vraag die 
wij vaak krijgen is: wat kan communicatie doen 

om onze zorgverleners op weg te helpen met 
het digitaal communiceren met hun patiënten? 
En nu communicatie op zoveel verschillende 
plekken en steeds persoonlijker plaatsvindt: 
hoe houd ik toch regie op de juiste tone 
of voice? Hoe help ik zorgverleners bij het 
begrijpelijk en effectief schrijven?

Met deze praktische gids willen we je graag 
inspireren met stappen die jij kunt zetten als 
communicatieprofessional om het digitale 
communicatieproces zo effectief mogelijk in te 
richten binnen jouw zorginstelling. Daarnaast 
vind je in deze praktische gids een checklist 
om te delen met zorgverleners die zij kunnen 
gebruiken bij het digitaal communiceren met 
hun patiënten. arrow-right  
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In 4 stappen naar effectief digitaal 
communiceren voor zorgverleners

Bepaal je voorlichtingsstrategie, 
inclusief kanalen en partners

De komst van verschillende digitale diensten die zorgverleners 
inzetten, zet afdelingen aan het nadenken over welke informatie op 
welke manier kan worden gedeeld met patiënten. 

Jij kan bij deze vraag  helpen door vanuit jouw rol of afdeling een strategie te 
formuleren op welke voorlichtingskanalen en voorlichtingsmaterialen je inzet.  
Daarin bepaal je bijvoorbeeld het antwoord op deze vragen: 

• Blijf je de folders nog gebruiken, of maak je webpagina’s printable of deelbaar 
als PDF bijvoorbeeld? 

• Via welk kanaal deel je je voorlichting: e-mail, geprint/gedrukt op de poli, het 
patiëntportaal of via BeterDichtbij? 

• En ga je samenwerking aan met een partner als Indiveo, Kijksluiter of 
bijvoorbeeld de content van Thuisarts.nl inzetten voor je patiënten? 

Door een duidelijke strategie neer te zetten, help je zorgverleners goed op weg in 
hun digitale communicatie. 

Voorbeeldstrategie met BeterDichtbij als startpunt

In een aantal ziekenhuizen waar BeterDichtbij 
wordt ingezet, is gekozen voor BeterDichtbij als 
startpunt voor de ‘digitale snelweg’. Hierbij zijn dan 
bijvoorbeeld deze keuzes gemaakt: 

• BeterDichtbij is het kanaal voor laagdrempelig 
contact tussen patiënten en zorgverleners, bij  
niet-spoedeisende vragen.

• Voorlichtingsmateriaal van Thuisarts. nl 
wordt ingezet voor het nasturen van 
gezondheidsinformatie via BeterDichtbij, na 
bijvoorbeeld een diagnosegesprek indien passend.

• Ter voorbereiding op een onderzoek worden 
vragenlijsten verstuurd via BeterDichtbij, met 
verwijzing naar het patiëntenportaal. 

• Informatie over de behandeling krijgen patiënten 
via de divi’s van Indiveo via BeterDichtbij.

• Notificaties bij dossierwijzigingen krijgen patiënten 
via BeterDichtbij, met link naar het patiëntportaal. 

• Bij inzet van andere diensten of methoden 
(thuismeten, samen beslissen, etc) worden 
patiënten gestimuleerd gebruik te maken van 
BeterDichtbij voor de communicatie door gebruik 
te maken van integratie, link of bijlagen delen. 

• Na afloop van de behandeling ontvangt de patiënt 
een verzoek voor het delen van de ervaringen 
op ZorgkaartNederland, via een berichtje op 
BeterDichtbij. 

1



3 van 6

Geef digitale communicatie een 
plek in je huisstijlhandboek

Naast het formuleren van een duidelijke strategie over het wat en 
wanneer digitaal communiceren, vraagt digitale communicatie om 
nieuwe vaardigheden. Hoe doe je dat: digitaal communiceren? 

Je kunt vanuit jouw rol zorgverleners hier op verschillende manieren bij 
ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van richtlijnen voor het 
digitaal communiceren, waarin je de zorgverlener houvast geeft bij onder andere 
tone of voice en schrijfstijl in hun digitale berichten. Hiermee kun je meteen 
borgen dat de tone of voice in de digitale communicatie past bij jullie merk.

Denk daarbij aan het opnemen van een kopje over digitaal communiceren in het 
huisstijlhandboek of de merkgids. Maar ook aan het bieden van praktische 
handvatten en tips die je zorgverleners daarmee geeft. Een voorbeeld hiervan 
hebben we voor je toegevoegd aan deze praktische gids: een voorbeeld  
checklist digitaal communiceren voor zorgverleners. Je vindt die aan het einde 
van deze gids.

Voorbeeldteksten voor in je huisstijlhandboek

Digitaal communiceren doen we omdat we een 
gastvrij ziekenhuis zijn waar de patiënt centraal 
staat. Daarom kunnen patiënten met elke poli 
eenvoudig appen of beeldbellen. Dat doen zij op hun 
eigen moment en plek, zodat ze altijd en overal hun 
vraag kwijt kunnen. Voorafgaand aan de start met 
digitaal contact worden de verwachtingen met de 
patiënt goed afgestemd. Als zorgverlener laat je aan 
je patiënten weten waarover zij kunnen appen en op 
welke wijze beeldbellen wordt ingezet. Ook deel je 
met hen de reactietermijn van en dat zij bij spoed 
altijd kunnen blijven bellen. 

Begrijpelijk schrijven is digitaal belangrijker dan 
waar dan ook. De patiënt leest snel, ook onderweg 
en tussen werk en andere bezigheden door. Het 
is daarom belangrijk dat informatie voor iedereen 
goed te begrijpen is. Daarom gelden de volgende 
richtlijnen:

• Gebruik korte zinnen, zet een punt waar een  
punt kan.

• Vermijd jargon, gebruik alleen woorden die iedere 
patiënt kan begrijpen of leg het woord direct uit.

• Deel linkjes of bestanden, zodat de patiënt niet 
alle informatie in een tekstbericht tot zich hoeft 
te nemen maar waar mogelijk ook via video of 
afbeelding.

• Is de informatie nu nog niet relevant voor 
patiënt? Deel die dan ook later, zo voorkom je 
‘informatieoverload’. 

Ook digitaal zijn we samen het ziekenhuis. Dus sluit 
onze communicatie aan op onze communicatie 
op bijvoorbeeld de website, onze folders, 
patiëntenmagazine en andere uitingen die patiënt van 
ons kent. Die zijn allemaal altijd: 

• Persoonlijk: wij zien jou als mens.

• Gastvrij: iedereen is welkom, we denken met  
je mee. 

• Servicegericht: je kunt altijd bij ons terecht.
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Bied zorgverleners training aan 
over digitale communicatie 

Digitaal communiceren vraagt van zorgverleners dat zij nieuwe 
vaardigheden ontwikkelen en een nieuwe werkwijze aanleren.  

Vragen waar zorgverleners mee rondlopen zijn: 

• Hoe schrijf ik begrijpelijk voor al mijn patiënten?

• Hoe ga ik om met een patiënt die mij overspoelt met berichtjes?

• Hoe houd ik het contact warm en tegelijk duidelijk?

• Hoe haal ik het meeste uit digitaal contact met mijn patiënten? 

Je ondersteunt je zorgverleners bij het ontwikkelen van hun digitale 
communicatievaardigheden door ze bijvoorbeeld een training digitaal 
communiceren aan te bieden. Een training is een veilige omgeving voor hen om 
te oefenen met digitaal communiceren. Organiseer bijvoorbeeld een live 
workshop digitaal communiceren waarin er klassikaal tips en strategieën worden 
besproken en er ruimte is om te oefenen met het toepassen van de tips en 
strategieën. Of ontwikkel een training of koop die in over bijvoorbeeld effectief 
en begrijpelijk schrijven via digitale diensten.

Neem een kijkje op beterdichtbij.nl/academie voor training en 
scholing van de BeterDichtbij Academie.💡

Voorbeeldrichtlijnen voor digitale communicatie 

Tone of voice

In een digitale omgeving zoals een app zijn mensen 
vaak een minder formele toon gewend dan in een 
geschreven brief. Geachte heer/mevrouw, kun je vaak 
gerust vervangen door Beste mevrouw Jansen. 

Wel/geen aanhef

De frequentie van communicatie is vaak verschillend 
van niet-digitale middelen. Zo heb je bij digitaal 

contact vaak korte berichten over en weer. Hierbij 
speelt dan de vraag of je in een digitaal bericht 
bijvoorbeeld wel of geen aanhef en afzender moet 
vermelden. Ons advies daarin is om bij het eerste 
bericht aan de patiënt altijd een aanhef te gebruiken. 
Daarna blijkt de aanhef vaak niet echt meer nodig te 
zijn. Uiteraard heb je zelf de regie om hier jullie eigen 
visie op te formuleren. 
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Blijf betrokken: bespreek de ervaringen en 
optimaliseer je ondersteuning regelmatig 

Digitale communicatie is nog een relatief nieuw aspect van ons 
dagelijks werk. Dat geldt niet alleen voor zorgverleners, ook voor 
jou als communicatieprofessional. 

Het begeleiden en ondersteunen van je zorgverleners op het gebied van digitaal 
communiceren stopt daarom niet bij een eenmalige voorlichtingscampagne of 
het schrijven van richtlijnen. Als communicatieprofessional is het belangrijk om 
regelmatig ervaringen uit de praktijk op te blijven halen, zodat je daar je strategie 
en ondersteuning op aan kunt passen. 

Vragen waar je bij een evaluatie aan kunt denken zijn:

• Wat gaat er goed? 

• Welke uitdagingen komen de zorgverleners tegen in de praktijk? 

• En wat zijn ervaringen uit de praktijk van andere artsen en verpleegkundigen?

• Welke behoeftes zijn er met betrekking tot verdere ondersteuning?
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En nu aan  
de slag! 
Je bent aan het einde gekomen van deze praktische gids. 
We hopen dat je met de 4 stappen uit deze praktische 
gids geïnspireerd bent om stappen te zetten om binnen 
jouw zorgorganisatie het digitale communicatieproces zo 
effectief mogelijk in te richten of misschien te optimaliseren. 
Hieronder nog kort de 4 tips voor je op een rij.

Bepaal je 
voorlichtingsstrategie

Geef digitaal communiceren een 
plek in je huisstijlhandboek

Bied zorgverleners 
training aan

Bespreek ervaringen en 
optimaliseer

Leren, groeien en verbinden met digitaal 
contact in de zorg

arrow-right  Leer verder op beterdichtbij.nl/academie
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Deze praktische gids is 
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Effectief digitaal bericht
CHECKLIST

Schrijf persoonlijk, spreek je patiënt aan

Spreek de patiënt persoonlijk aan en haak in je bericht aan op een 
persoonlijke situatie, zo houd je het contact warm maar functioneel.

Het is nu 2 weken na de operatie. Als 
u nog vragen hebt of klachten, laat het 
ons dan gerust weten.

Hoe gaat het met u mevrouw Jansen, nu  
2 weken na uw operatie?

minus plus

Wat kan wel: schrijf het positief op

Vertellen wat iemand wél kan of mag doen is veel effectiever dan wat niet 
kan of mag.

De komende dagen mag uw been NIET 
nat worden. Douche, zwem of was uw 
been daarom niet!

Na 5 dagen mag u uw been weer gewoon 
wassen en ermee douchen of zwemmen.

minus plus

Formuleer actief

Actieve zinnen zijn zinnen met zo min mogelijk werkwoorden, in de 
tegenwoordige tijd en bij voorkeur niet te lang.

U wordt aanstaande maandag om 13:00 
uur verwacht bij de poli Orthopedie. U 
wordt dan onderzocht door dokter De 
Jong. Zij zal u dan ook meer vertellen 
over het vervolg van de behandeling.

Maandag 13:00 uuur zien wij u op 
de polo Orthopedie. Dokter De Jong 
onderzoekt u dan. Zij vertelt u dan 
ook meer over het vervolg van de 
behandeling.

minus plus



Leren, groeien en verbinden met digitaal contact in de zorg

arrow-right  Leer verder op beterdichtbij.nl/academie

Vermijd jargon, houd het begrijpelijk

Maak de boodschap aan je patiënt zo concreet mogelijk in het bericht. 
Vermijd jargon, afkortingen of moeilijke woorden of gebruik deze alleen 
als je ze eerst goed uitlegt.

De geldigheidsduur van uw POS is 
2 maanden. Na 2 maanden is het 
van belang voor de anesthesie dat u 
opnieuw langskomt, ook als er geen 
veranderingen in uw gezondheid of 
medicatie zijn. 

De geldigheidsduur van uw pre-
operatieve screening (POS) is 2 maanden. 
Ook als er geen veranderingen in uw 
gezondheid of medicatie zijn. Als u 
(opnieuw) wordt geopereerd na deze 2 
maanden, krijgt u opnieuw onderzoek 
door de antesthesie. Dit geldt ook als er 
geen veranderingen in uw gezondheid of 
medicatie zijn.  

minus plus

Kies één boodschap per bericht

Een goed bericht is een bericht met slechts één boodschap tegelijk. 
Hoe meer informatie je deelt, hoe complexer een bericht wordt 
ervaren door de patiënt.

Gisteren bent u geopereerd.  In de 
bijlage leest u meer over de leefregels 
thuis. Als u vragen heeft over deze 
leefregels of over pijn, pijnmedicatie en/
of wondzorg kunt u deze hier stellen. 
Verder heeft uw cardioloog een fietstest 
voor u aangevraagd. Om u alvast voor te 
bereiden op dit onderzoek stuur ik u de 
informatiefolder. Lees deze aandachtig 
door.

Uw cardioloog heeft een fietstest voor 
u aangevraagd. We vertellen u in deze 
folder alvast meer over deze test. Zo 
kunt u zich goed voorbereiden op de 
test.

 Ik hoop dat het goed gaat thuis en 
met uw herstel. Om u hierbij te helpen, 
hebben wij een aantal tips op een rij 
gezet, die u hier leest: www.linkjenaar.nl. 
Laat u het ons weten als u vragen hebt 
hierover? 

minus plus

1 week later:


