
Twitterkliniek
in Gronings
ziekenhuis
3 Poging om gezondheids-
zorg met nieuwe media te
begeleiden

Een virtuele kliniek,

Door Gert Meijer
Groningen Een virtuele kliniek,

waar artsen én patiënten op weg

geholpen worden met sociale me-

dia. Dat is de Twitterkliniek, die

eind van de maand in het Martini-

ziekenhuis in Groningen haar eer-

ste bijeenkomst beleeft.

Oprichters vandekliniek zijn on-

line marketeer Renate Wijma en

reclameadviseur Joost Schrage,

aangevuld met Bianca Habing van

het brandwondencentrum van het

Martiniziekenhuis. Drie veel-twit-

teraars, die ontdekten dat er binnen

de zorg nog wat koudwatervrees

bestaat rond nieuwe media. Ha-

bing: "Artsen en ziekenhuizen

twitteren zelf vaak niet, maar ze

moeten zich wel realiseren dat er

wel over hun getwitterd wordt."

Het verhaal van de drie achter

Twitterkliniek.nl is dat de gezond-

heidszorg zelf meer de weg van de

nieuwe media moet bewandelen,

om de wisselwerking tussen alle

deelnemende partijen te vergroten.

"Ik krijg op mijn Twitter-account

wel eens vragen binnen over

brandwonden. Nieuwe media als

Twitter enFacebook zijn laagdrem-

pelig en daardoor geschikt om een

discussie op gang te brengen over

zaken in de gezondheidszorg."

Om ziekenhuizen en artsen te

helpen denkt de Twitterkliniek aan

het opzetten van cursussen in so-

cialemedia.Depolitie inGroningen

is al verder. Plaatsvervangend

korpschef Erik van Zuidam is veel

op Twitter te vinden, net als de

buurtagenten uit de stad. Habing:

"Die krijgen dit jaar allemaal een

BlackBerry om nog beter met de

nieuwe media aan de slag te kun-

nen. Dat zegt genoeg."

Als het aan de Twitterkliniek ligt

stellen ziekenhuizen straks voor

hun patiënten bijvoorbeeld een

iPad beschikbaar om ook tijdens

het verblijf in het ziekenhuis actief

te blijvenop sociale netwerken.Ha-

bing: "Er zijn tegenwoordig applica-

ties voor de telefoon en voor tablets

waarmee je sneller een ECG maakt

of de hoeveelheid infusievloeistof-

fen berekent, dan het ziekenhuis

kan." Die gaan patiënten gebruiken

en daar kun je als ziekenhuis maar

beter op voorbereid zijn, is haar ge-

dachte.

Twitterkliniek
De bijeenkomst van de Twitter-
kliniek is op vrijdag 28 januari
in het Martiniziekenhuis en kan
alleen op uitnodiging bezocht
worden. Meer informatie is te
vinden op www.twitterkliniek.nl
en op Twitter via #tweet-kliniek


