
Sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. De grens tussen privé en professi-
oneel vervaagt. Iedereen werkzaam in het H.-Hartziekenhuis Lier is - ook via onze sociale media - één 
van onze belangrijkste vertegenwoordigers. Daarom zetten we deze spelregels even op een rijtje. 
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Hoe gaan we ermee om?

media

 9 Like en share berichten over het ziekenhuis 
op sociale media. Iedereen kan zijn steen-
tje bijdragen tot een positief beeld en op die 
manier kunnen we meer mensen bereiken. 
Maar wanneer je zelf iets post, spreek dan 
steeds in eigen naam. Officiële communi-
catie over het ziekenhuis gebeurt enkel door 
de communicatiedienst of directie. 

 9 Toon respect en gebruik je gezond 
verstand. Denk bij elke actie: zou ik dit ook 
zeggen of doen in een bomvolle zaal? Wie als 
basisregel respect, eerlijkheid en beleefdheid 
hanteert, zit zeker op de goede weg.
Let op: eens op internet, altijd op internet. 
Wees je ervan bewust dat wat je post later 
makkelijk terug te vinden is.

 9 Opgelet met online contact met patiënten! 
Sociale media garandeert geen vertrou-
wen. Word je benaderd door een patiënt met 
een klacht? Verwijs deze dan door naar de 
ombudsdienst.

Do!

 9 De policy over het gebruik van internet 
is ook van toepassing op sociale media. Be-
perkt gebruik tijdens de werkuren kan, in-
dien dit de correcte uitvoering van het werk 
niet belemmert. 

Don't!
 9 Deel geen informatie over patiënten, 

zelfs zonder namen te noemen. Dit is in strijd 
met het beroepsgeheim en kan de privacy 
van iemand schenden. 

 9 Spreek niet (kwaad) over collega’s of 
patiënten buiten hun medeweten om. 
Onthoud dat internet geen non-verbale com-
municatie heeft en dat ironie of sarcasme dus 
niet altijd voor iedereen duidelijk is. Ook lie-
gen is een absolute “no go” op sociale media!

 9 Ga niet in discussie op sociale media. 
Wanneer iemand een klacht heeft of kwaad 
spreekt over het ziekenhuis, neem dan con-
tact op met de communicatiedienst. Zij zul-
len deze persoon contacteren en doorverwij-
zen naar de ombudsdienst.

Vragen of twijfels over sociale media? Con-
tacteer de dienst communicatie, zij helpen 
je graag verder.

 9 Voeg geen patiënten toe als ‘vriend’. 
Hou privé en werk gescheiden om de profes-
sionele relatie met je patiënt niet in het ge-
drang te brengen. Of je collega’s accepteert 
als ‘vriend’ kies je zelf.


