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Voorwoord
De laatste mijlpaal is daar, het afstuderen. Met deze scriptie bewijs ik mijn laatste dienst aan mijn opleiding Communicatie
Digitale Media (CDM).
De afgelopen 5 maanden heb ik me beziggehouden met de online sociale interactie tussen mensen met een verstandelijke
beperking, hun omgeving en hulpverlenende organisaties. Dit onderwerp kent drie elementen, Licht verstandelijk
gehandicapten (LVG) en hun omgeving, Interactie en social media. Juist deze doelgroep (LVG) heeft mijn interesse gewekt
omdat dit voor mij geheel nieuw was en ik hier nog weinig tot geen ervaring mee had.
Mijn afstuderen ging niet zonder slag of stoot. Zo heb ik twee keer een verkeerde afslag genomen die mij beide veel
onnodige tijd en energie hebben gekost. Uiteindelijk heb ik de juiste weg net voor mijn groenlicht presentatie gevonden en
heb toen alles op alles gezet om mijn afstuderen goed af te ronden.
Ik wil in dit voorwoord mijn dank uitbrengen aan het bedrijf dat mij deze kans heeft gegeven, de MEE Plus Groep. Met name
Christine van ‟t Hoenderdaal voor de begeleiding en het meedenken. De mensen die de enquête hebben afgenomen
alsmede diegene die zich beschikbaar hebben gesteld voor de interviews die hierop volgde. Niet te vergeten de begeleiding
vanuit school, Willem Ruijsbroek.
Het was voor mij een heel spannend, zwaar en educatief avontuur, en hoop dat deze scriptie toegevoegde waarde kan
zorgen in de levens van mensen met een beperking en hun omgeving.
Ik wens u veel plezier met het lezen van deze scriptie!
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Aanleiding
De hottest-topic in marketingcommunicatie is zonder twijfel social media. Sommige organisaties zitten nog in de fase van
aftasten. Andere organisaties hebben social media al helemaal binnen de marketing strategie toegepast.

De MEE Plus Groep (MPG) wil ook graag social media toepassen ter ondersteuning van de
dienstverlening die zij momenteel aanbieden. De MPG is een advies orgaan dat klaar staat voor
mensen met een beperking en hun omgeving. Omdat ik nog nooit eerder met de deze doelgroep had
gewerkt leek het me juist een uitdaging om dat nu wel te doen. Waar social media en internet voor
normaal begaafde mensen veel toegevoegde waarde hebben, wat zich uit in het gebruik, is dit voor
mensen met een beperking nog enigszins onduidelijk. De mogelijkheden en het gebruik van social
media binnen de zorgsector worden steeds duidelijker, zo zijn gezondheid 2.0, zorg 2.0 en e-Health
veel besproken onderwerpen. 2.0 is een aanduiding van toepassingen die een betere interactiviteit
verzorgen en kenmerkt zich door een beter participerende gebruiker.
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Probleemstelling
Uit de aanleiding komt naar voren dat de mogelijkheden en het nut van social media nog niet geheel beseft worden. Een
conclusie uit het rapport van Raad van Volksgezondheid Zorg (gezondheid 2.0, 2011) is dat hoewel het internet vele
mogelijkheden biedt voor sociale interactie, deze in de zorg nog uitblijft. Dit in tegenstelling met andere sectoren. Er wordt
nog weinig gebruik gemaakt van de interactieve communicatie tussen professionals en patiënten. De nadruk ligt vooralsnog
op het verkrijgen van informatie en minder voor de sociale interactie – met uitzondering van lotgenoten – voor samen
informatie delen en voor het daarbij gebruik maken van de verschillende media toepassingen.

Vanuit deze conclusie is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

Hoe kan een hulpverlenende organisatie m.b.v. social media de interactie verbeteren met verstandelijke gehandicapten en
hun omgeving?

Met een oog op de bezuinigingen en de zorg die nodig blijft voor deze doelgroep wil ik onderzoeken hoe social media kan
bijdragen aan een verbeterde interactie en zo indirect aan de zelfredzaamheid van mensen met een beperking. Social media
heeft zich bewezen als een goede drager voor online sociale interactie, daarom wil ik de mogelijkheden onderzoeken op dit
gebied. Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld;

Deelvragen




Met wie moet de interactie worden aangegaan?
Wat is interactie en hoe verloopt deze momenteel?
Wat zijn de mogelijkheden van social media ten behoeven van de interactie?
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Case Studie
Met mijn case studie doe ik een onderzoek specifiek voor de MEE Plus Groep. Met de case studie worden de conclusies uit
het theoretische gedeelte getoetst bij de organisatie. De hoofdvraag voor de case studie luidt als volgt;
Hoe kan de MEE Plus Groep social media inzetten ten behoeve van de dienstverlening.
Met het onderzoek rond de case studie worden nieuwe inzichten vergaard bij de doelgroep alsmede het gebruik van social
media. Met deze nieuwe inzichten kan er een strategie worden opgesteld waarmee social media succesvol kan worden
ingezet ten behoeven van de dienstverlening van de MEE Plus Groep.

Leeswijzer
In hoofdstuk één wordt ingegaan op doelgroep, wat is een licht verstandelijke beperking nu precies en hoe wordt deze
vastgesteld? Wat de verschillen zijn met normaal begaafde mensen en hoe je hier mee kunt communiceren. Ook komt de
omgeving aan bod met de behoeftes en belangen van elkaar. In hoofdstuk twee wordt aandacht besteed aan interactie. Wat
is interactie anno nu en wat is de invloed van internet op de interactie. Het derde hoofdstuk geeft een beeld van het social
media gebruik binnen soortgelijke sectoren alsmede het gebruik van de doelgroep en de mogelijkheden die social media met
zich mee kan nemen. In hoofdstuk vier komen de conclusies aan de hand van het theoretisch kader aan bod alsmede het
antwoord op de hoofdvraag. Hoofdstuk vijf is gewijd aan de case studie voor de MEE Plus Groep, waar kan voor hun social
media een meerwaarde spelen ten behoeve van de dienstverlening. In hoofdstuk 6 komen uiteindelijk de conclusies en de
aanbevelingen aan de hand van de case studie aan bod.
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1 Verstandelijk Gehandicapten en hun omgeving
1.1

Wat is een verstandelijke beperking?

De doelgroep in dit onderzoek zijn mensen met een verstandelijke beperking, maar wat is nu precies een verstandelijke
beperking? Die vraag zal in dit hoofdstuk beantwoord worden. Daarnaast wordt ook gekeken waar de verschillen liggen met
normaal begaafde mensen en wordt er aandacht besteed aan het communiceren met iemand met een verstandelijke
beperking.
Mensen met een verstandelijke beperking hebben een aangeboren of later optredende beperking in het intellectueel
functioneren. Dit gaat gepaard met beperkingen in de sociale (zelf) redzaamheid.
Er zijn vele oorzaken mogelijk als erfelijk, aangeboren, niet aangeboren hersenletsel, traumatisch of metabool zijn. In
bepaalde gevallen heeft men de precieze oorzaak nooit kunnen achterhalen. Een vaak voorkomende oorzaak is zuurstof
tekort tijdens of na de geboorte of „accidenteel‟ zuurstoftekort bv bij een bijna-verdrinking.
Inernationale classificatiesystemen steunen op de definitie van een verstandelijke handicap van de American Association on
Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD). De nieuwste editie (AAIDD, 2010) hanteert drie criteria voor diagnose
(Schalock et al., 2010)




1.2

Een significante beperking in intelligentie (meer dan twee standaarddeviaties beneden het
populatiegemiddelde).
Gelijktijdig optredend met een significante beperking van het adaptieve gedrag. (meer dan twee
standaarddeviaties beneden het populatiegemiddelde).
Het optreden van deze beperkingen vóór het 18e levensjaar.

Hoe wordt een verstandelijke beperking gemeten en welke niveaus zijn er?

Intelligentie beperkingen worden gemeten met een valide en betrouwbare intelligentietest in een individueel onderzoek. Voor
een verstandelijk beperking is de grens van een IQ van ongeveer 70 a 75, afhankelijk van testeigenschappen. Maar een IQ
is niet het enige criterium. Er dienen ook conceptuele, praktische en/of sociale vaardigheden aanwezig te zijn. Bij zeer jonge
kinderen, op oudere leeftijd of wanneer geen genormeerde tests of schalen beschikbaar zijn, is een klinische oordeel op
basis van professionele criteria en uitgangspunten van belang (Schalock et al., 2010). In de DSM-IV is het niveau van
intellectueel functioneren als volgt onderverdeeld:






Zwakbegaafd: IQ 70/75 – 85/90
Lichte verstandelijke handicap: IQ 50/55 – 70
Matige verstandelijke handicap: IQ 35/40 – 50/55
Ernstige verstandelijke handicap: IQ 20-25 – 35/40
Diepe verstandelijke handicap: IQ lager dan 20/25

Ik richt mij in mijn scriptie op de Licht Verstandelijke Gehandicapten (LVG). De zwaardere degradaties leven vaak onder
intensievere begeleiding waardoor hun zelfregie op het gebied van interactie nihil is.
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1.3

Waarin liggen de verschillen met normaal begaafde mensen?

1.3.1

Cognitieve ontwikkeling

De cognitieve ontwikkeling speelt een belangrijke rol in het ontstaan van de verschillen tussen licht verstandelijk
gehandicapten en normaal begaafde mensen. De cognitieve ontwikkeling van mensen met een licht verstandelijke beperking
verloopt trager dan die van mensen met normale intelligentie. Dit uit zich met name door achterstanden op de zogeheten
interne hulpmiddelen: de verwerkingssnelheid ligt lager, de capaciteit van het werkgeheugen is kleiner en het vermogen om
zich te concentreren is kleiner. Daarnaast bereikt de cognitieve ontwikkeling door de genoemde achterstanden eerder een
„plafond‟ (Van Geert 1997).

1.3.2

Gevolgen

De gevolgen van het lage IQ en de vertraagde cognitieve ontwikkeling uiten zich op onder andere het gebied van leren.
Denk hierbij aan het niet in staat zijn het geleerde toe te passen en een beperkt geheugen. In het figuur hieronder zijn het
proces en de daarbij behorende knelpunten schematisch weer gegeven zoals zij zich voordoen bij een kind met een
verstandelijke beperking.

Rodney de Grave
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1.3.3

Andere gevolgen

Volgens Van Weelden en Niessen zijn er nog andere gevolgen door het lage IQ en de vertraagde cognitieve ontwikkeling.
Kinderen met een licht verstandelijke beperking kunnen minder gedifferentieerd waarnemen dan kinderen met een gewoon
leer niveau, ze onderscheiden minder details. Ook kunnen zij minder goed classificeren, het organiseren of ordenen van
informatie. Doordat ze minder goed kunnen classificeren zijn ze minder gestructureerd en vluchtiger. Hun ordening is minder
geïntegreerd en geeft geen steun aan het geheugen. Een verstandelijk gehandicapte kan niet makkelijk een nieuw patroon
aanleren en bewerken en op een eenmaal vertrouwd patroon variëren. Dit betekend dat het gebruik van nieuw medium,
zoals social media, moeilijk is om eigen te maken voor iemand met een licht verstandelijke beperking.
Mensen met een licht verstandelijke handicap hebben ook moeite met discriminatie tussen verschillende situaties. Dit
probeer ik duidelijk te maken met het volgende voorbeeld. Een licht verstandelijk gehandicapte heeft bij een bekende thuis
geleerd om iemand een hand te geven die onbekend is. Bij een etentje in een restaurant herinnert deze persoon de geleerde
vaardigheid, en trouw als hij is geeft hij iedereen in het restaurant een hand. Dit heeft ermee te maken dat mensen met een
licht verstandelijke handicap moeilijk tot geen onderscheid kunnen maken tussen verschillende sociale situaties. Hierdoor
kunnen zich makkelijk misverstanden voordoen op social media wanneer de context niet duidelijk is voor iemand met een
licht verstandelijke beperking.
Een licht verstandelijke gehandicapte heeft moeite met abstract denken en ondervindt belemmeringen om te komen tot
metacognitieve kennis en vaardigheden. Dit uit zich onder meer in het gegeven dat licht verstandelijke gehandicapten in
mindere mate in staat zijn op het eigen denken en handelen te reflecteren (Van Geert 1997)

1.3.4

Zelfbeeld

Op cognities en social gebied doen mensen met een licht verstandelijke handicap meer faalervaringen op dan normaal
begaafden. Deze ervaringen hebben een negatieve invloed op het zelfbeeld en vertrouwen van de licht verstandelijke
gehandicapte, die daardoor een lager zelfbeeld en –vertrouwen zal ontwikkelen dan een normaal begaafd persoon.
Bovendien is het handelen van licht verstandelijk gehandicapten veelal op zichzelf gericht, ze zijn impulsief en snel
beïnvloedbaar (Olijve en Van Nieuwland 2000).

1.3.5

Sociale Netwerk

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben sterk de drang om „erbij te willen horen‟, Vooral op adolescente
leeftijd is deze drang groot. Hier doen ze zich vaak stoer en groot voor om hun onzekerheid te verbergen om opgenomen te
worden in de groep.
Het komt ook voor dat mensen met een licht verstandelijke beperking vanwege hun lage zelfbeeld en zelfvertrouwen meer
moeite hebben met het opbouwen en onderhouden van sociale contacten (Smit en Van Gennep 1999). Een mogelijk gevolg
hiervan is dat licht verstandelijk gehandicapten weinig contact hebben buiten hun eigen kring van voornamelijk familieleden
en andere vrienden. Hierdoor is er weinig ruimte om in groepsverband vrijetijdsbesteding te ondernemen waardoor de kans
bestaat dat zij geïsoleerd kunnen raken (Windemuller, Huskens e.a. 1998). Daarom is het van belang aandacht te besteden
aan het sociale netwerk van licht verstandelijk gehandicapten zodat deze isolatie kan worden bestreden. Social media lenen
zich er wel voor om deze isolatie te verminderen, communities en forums worden momenteel al veel gebruikt om
evenementen te organiseren en vrijetijdsbesteding te ondernemen.
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1.4

Communiceren met een verstandelijk gehandicapte.

In de eerste paragraven hebben we behandeld wat een verstandelijke beperking is, waar de verschillen liggen met normaal
begaafde mensen en wat de effecten zijn van het lage IQ en het anders ontwikkelde cognitieve vermogen. Nu we ze beter
begrijpen is het van belang om te kijken hoe we het best met deze doelgroep kunnen communiceren.
In een publicatie van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW (Families First voor verstandelijk gehandicapten
2002) zijn richtlijnen opgenomen hoe een gezinsmedewerker het best kan communiceren met gezinnen met verstandelijk
gehandicapten.
Ik zal beknopt enkele richtlijnen beschrijven op basis van de vorige behandelde paragraven en die van belang zijn voor deze
scriptie en betrekking hebben op online communicatie.

1.4.1

Cognitief vermogen



Moeite met probleemoplossing
o Stel wat- en hoevragen in plaats van waaromvragen
o Een waaromvraag veronderstelt dat er kennis is van een oorzaak-gevolg relatie. Iemand met een
verstandelijke beperking zal niet altijd het inzicht hebben in de oorzaak en het verband met het gevolg.
Wanneer diegene het antwoord op de vraag dan niet weet kan dit weer resulteren in onzekerheid. Omdat
die dan zelf het antwoord niet weet en zichzelf snel dom vind.

-

Vertraging in cognitieve ontwikkeling (verwerkingssnelheid, werkgeheugen, concentratievermogen)
o Maak korte afspraken, houd korte gesprekken
Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen niet alles in één keer begrijpen, niet wanneer de
informatie slechts verbaal of schriftelijk wordt verstrekt. Bij korte en krachtige gesprekken, met één
instructie per zin, zal het rendement hoger zijn dan bij ellenlange woordenstromen.
Houd het praktisch en eenzijdig; weid niet uit
Ga niet gevoelens met gedachtes combineren, focus op gedachtes alleen. Anders wordt het te complex.
Herhaal veel en vaak
Leg de stappen van een doel gerust drie keer uit.
Minder gedifferentieerd waarnemen, minder goed classificeren, discriminatie problemen.
o Maak gebruik van beeldvormend materiaal, visualisaties/pictogrammen
beeldvormend materiaal komt beter aan en wordt beter opgenomen door mensen met een verstandelijke
handicap.
Schrijf groot en weinig
Moeite met reflecteren en abstract denken
o Houd rekening met het taalgebruik
Wees bewust van abstracte en dubbelzinnige woorden: deze worden niet begrepen en uitdrukkingen
worden letterlijk opgevat.

-

-



Wanneer je er dus voor kiest om te communiceren met iemand met een licht verstandelijke beperking houd dan rekening
met de bovengenoemde richtlijnen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van social media let dan ook op de inzet van
pictogrammen en visualisaties. Pas het lettertype aan op de doelgroep en houd rekening met het taalgebruik.
Omdat mensen met een verstandelijke beperking niet volledig zelfredzaam zijn is hun omgeving heel belangrijk. Hoe gaan
hulpverlenende organisaties hier momenteel mee om en hoe pakt het netwerk van iemand met een licht verstandelijke
beperking dit op? Om deze omgeving goed te onderzoeken wordt er gebruik gemaakt van een actoren analyse.
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1.5

Actoren Analyse

Een actoren analyse beschrijft het speelveld van actoren, hun belangen en hun mogelijke invloed. (belvedere.nl) Met een
actoren analyse kun je duidelijk weergeven wie van belang zijn voor de organisatie, of in dit geval het persoon. Zo kun je
overzichtelijk kansen en bedreigingen in kaart brengen.

1.5.1

Doel

Een actoren analyse bepaalt welke actoren betrokken dienen te worden. Voor deze scriptie is dit van belang om de cliënt en
zijn omgeving in kaart te brengen. Het doel van een actoren analyse is het tijdig zicht krijgen op partijen of personen die
betrokken dienen te worden. Dit kan zijn omdat zij een belangrijke rol spelen in het leven van de persoon, zowel negatief als
positief.
Daarnaast geeft het ook zicht op de behoeftes van de verschillende actoren, dit hangt samen met de waardecreatie die
belangrijk is om de actoren tot actie aan te zetten.

1.5.2

Het opstellen van een actoren analyse

Het opstellen van een actoren analyse gaat aan de hand van een aantal stappen zoals die terug te vinden zijn in de bijlage.

1.5.3

Community Care

Tijdens mijn onderzoek naar de omgeving van de licht verstandelijke beperkten stuitte ik meerdere malen op de term
community care .Community care staat voor het ondersteunen van mensen met een beperking – inclusief hun sociale
netwerk – bij het leven in en deelnemen aan de (lokale) samenleving. Deze omschrijving is afgeleid van de definitie die de
Beraadsgroep Community Care in 1997 formuleerde (Beraadsgroep Community Care, 1997).
De essentie van community care is dat mensen met een beperking binnen de samenleving hun eigen leven inrichten, net
zoals mensen zonder beperking. Waar nodig moeten zij gecompenseerd worden voor hun handicap in de vorm van
ondersteuning die het mogelijk maakt volwaardig deel te nemen aan de samenleving op alle gebieden zoals scholing, arbeid,
huisvesting en sociale contacten. Waar social media een rol in kunnen spelen door de mogelijkheid van informatie
overdracht en kennisdeling via verschillende platformen.
De Raad van Volksgezondheid en Zorg (RVZ) kent 4 actoren in de community care, kennende (Samen in de samenleving,
RVZ 2002):
-

De cliënt en zijn omgeving: familieleden, belangrijke anderen zoals lotgenoten en het sociale netwerk.
De samenleving: levensbeschouwelijke organisaties, verenigingen, club- en buurthuiswerk, burgers.
De aanbieders: huisvesters, werkgevers, onderwijsinstellingen, zorgverleners, andere dienst verleners.
De overheid en zorgverzekeraars.

Het RVZ heeft dus 4 hoofd actoren waaronder veel losse onderdelen zitten die het een groot geheel maken. Omdat de 4
actoren die het RVZ aanwijst niet relevant zijn voor mijn scriptie heb ik hier in gesneden. Ik onderzoek hoe hulpverlenende
organisaties de interactie kunnen verbeteren met licht verstandelijke gehandicapten en hun omgeving ik heb een keuze
moeten maken in de 4 actoren die het RVZ onderscheid. De cliënt en zijn omgeving spelen hier een belangrijke rol alsmede
de zorgverlener ofwel de aanbieder. De cliënt omdat deze centraal staat in dit onderzoek en zijn omgeving omdat zij een
belangrijke rol innemen voor de zelfredzaamheid van de cliënt. De zorgverlener of aanbieder omdat zij juist de
mogelijkheden willen zien die interactie met nieuwe media voor hun kan betekenen.
Voor een goede actoren analyse moet bepaald worden wie er welke belangen hebben en wie er de meest belangrijke rol
spelen in het leven van de actor, of de licht verstandelijk beperkte. Het sociale netwerk van iemand met een licht
verstandelijke beperking zal hier een beter en helderder zicht op geven.
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1.5.4

Sociale netwerken van mensen met een beperking

In een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) (Van Weert, de Boer en Kwekkeboom 2007) wordt stilgestaan
bij het zorgpotentieel van mensen met een beperking. Zij hebben onderzoek uitgevoerd onder mensen die over weinig of
geen reserves in hun sociale netwerk beschikken. Het gaat om de informele zorg dat wordt opgevat als „persoonlijke
verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp en (activerende en ondersteunende)begeleiding. Informele zorg omvat de
onbetaalde hulp door familie en vrienden aan mensen met gezondheidsproblemen‟
De onderzoekers hebben gevonden dat familieleden vaak de belangrijkste personen zijn in het leven van mensen met een
beperking zijn. Ongeveer 80% krijgt enige vorm van zorg van familie of vrienden. Het gaat om sociaal-emotionele sturen,
fysieke zorg en begeleiding. De persoonlijke begeleider speelt een belangrijke rol bij 95% van de mensen met een
verstandelijke beperking.
Informele helpers voeren klussen in en om het huis uit en persoonlijke begeleiders geven ondersteuning bij alle andere
onderscheidende taken. Ook voor vrijetijdsbesteding spelen zij een belangrijke rol.
Het merendeel (57%) denkt niet dat de familie de taken van de persoonlijke begeleider kan overnemen. Ongeveer een derde
denkt dat ze hulp van verwanten zouden kunnen krijgen, als ze dit zouden vragen.
De onderzoekers trekken de conclusie dat 29% van de mensen met een verstandelijke beperking een goed functioneren
netwerk hebben met voldoende mogelijkheden om de beperkingen te compenseren. Één op de vijf heeft weinig zorg
potentieel in het sociale netwerk; zij wonen alleen, krijgen geen of nauwelijks hulp van vrienden of familie en ziet daar ook
geen mogelijkheden toe.
Van Weert, de Boer en Kwekkeboom merken op dat bij maximaal één derde van de mensen met beperkingen
mogelijkheden zijn om de informele zorg uit te breiden. De vraag is echter, hoe dit te doen? Zij merken op dat er
waarschijnlijk veel te winnen is door in taken van de persoonlijk begeleider meer nadruk te leggen op het in stand houden en
ondersteunen van het sociale netwerk. Zij dienen zich niet alleen te richten op de hulpvraag, maar op de sociale omgeving
van mensen met beperkingen. Probleem daarvan is echter dat deze begeleiders nog weinig vertrouwd zijn met dergelijke
vormen van netwerkontwikkeling. Daarom maakt dit mijn scriptie relevant. Mensen met een licht verstandelijke beperking
dienen niet te afhankelijk te worden van een hulpverlenende organisatie. Formele begeleiding vanuit een hulpverlenende
organisatie is vaak tijdelijk, het zijn passanten die komen en gaan. Mensen met een licht verstandelijke beperking hechten
meer waarde aan informele begeleiding die voor langere tijd zorg kan verlenen.
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1.5.6

Landelijk onderzoek onder mensen met een verstandelijke beperking.

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) heeft een onderzoek gedaan naar de participatie
van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving.
Momenteel telt Nederland tussen de 110.000 en 120.000 verstandelijk gehandicapten. Zij participeren op allerlei terreinen
minder dan mensen zonder beperking. Het huidige overheidsbeleid wil hier verandering in brengen. Hierdoor zijn er de
afgelopen jaren twee belangrijke wetten in werking getreden; de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of
chronische ziekte (Wgbhz/cz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Beide wetten zien erop toe dat mensen
met een beperking op dezelfde manier kunnen deelnemen aan de samenleving als mensen zonder beperking.
Het rapport gaat in op de knelpunten, wensen en behoeften op het gebied van wonen, werk, vrije tijd en sociale contacten.
Het onderzoek is verricht onder 500 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking. In persoonlijke gesprekken is
gevraagd naar hun deelname in de samenleving. Omdat voor mijn scriptie alleen de sociale contacten van belang zijn zal ik
deze uitlichten.
Het is de onderzoekers (Cardol, Speet en Rijken 2007) opgevallen dat ongeveer 44% van de mensen met een verstandelijke
beperking zich wel eens eenzaam zegt te voelen. Mensen die alleen wonen, voelen zich niet vaker eenzaam dan mensen
die met anderen met een verstandelijke beperking wonen. De sociale netwerken van mensen met een verstandelijke
beperking zijn over het algemeen niet groot. Deze bestaan vooral uit anderen met een licht verstandelijke beperking,
familieleden en zorgverleners of begeleiding. Verder wil een klein deel (6%) van de mensen met een verstandelijke
beperking graag omgaan met mensen zonder verstandelijke beperking, om erbij te horen en nieuwe ervaringen op te doen,
terwijl één derde graag meer mensen zou willen zien. Ook uit dit onderzoek blijkt dat de familieleden, zorgverleners en
begeleiding bestaan uit de belangrijkste actoren in de omgeving van iemand met een licht verstandelijke beperking. Er is nu
genoeg informatie verzameld om de actoren die voor belang zijn van iemand met een licht verstandelijke beperking te
kunnen organiseren.

1.5.7

Actoren.

Uit bovenstaande onderzoeken kan geconcludeerd worden dat de belangrijkste actoren voor iemand met een licht
verstandelijke beperking met betrekking tot de interactie bestaan uit;
-

Cliënt (persoon met een licht verstandelijke beperking)
Familie/Vrienden (informele zorgdragers ook wel bekend als mantelzorger)
Begeleiders/Consulenten
Hulpverleners/Huisarts/Dokter

Hieronder staan kort de behoeften van de verschillende actoren beschreven ten aanzien van de interactie. De bron die hier
is gebruikt voor de behoeften van de informele zorgdrager komt uit het eigen onderzoek. Er zijn geen relevante onderzoeken
en literatuur te vinden over de tevredenheid van interactie tussen de verschillende actoren. Het onderzoek dat gedaan is
kunt u terug vinden in hoofdstuk 5.
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1.5.7.1 Cliënt
De cliënt is niet volledig zelfredzaam. Voor de cliënt is het belangrijk dat hij of zij normaal mee kan komen in de samenleving
en dat hem of haar niets te kort komt. Er is behoefte aan sociale contacten maar het is moeilijk om deze aan te gaan en te
onderhouden. Door zijn achterstand in cognitieve ontwikkeling en lage IQ is het moeilijk om zich aan te passen en nieuwe
dingen aan te leren. Het toepassen en volledig benutten van social media is moeilijk en wellicht niet haalbaar. Door de
naïviteit is de cliënt ook vaak vatbaar voor de gevaren, denk hierbij aan loverboys, online gokken en het vrijgeven van
privacy gegevens. Hoe deze gevaren te bestrijden en de veiligheid te waarborgen is echter weer een heel ander onderzoek.

1.5.7.2 Familie/Vrienden (informele zorgdrager)
De familie, ouders, vrienden, in andere woorden de informele zorgdrager zijn diegene die het initiatief nemen voor de eerste
stap naar een hulpverlenende organisatie. Het is voor hun belangrijk dat de informatie die zij zoeken beschikbaar is en
makkelijk te vinden. Zij willen dat diegene waar zij de zorg voor dragen niets te kort komt en dat zij gecompenseerd worden
in dat wat hun onderscheid met normaal begaafde mensen. Wanneer er zich een probleem voor doet willen zij hier gelijk
mee geholpen kunnen worden, dit kan via contact met een hulpverlenende organisatie of informatie die beschikbaar is via
het internet. Centraal hierin staat wel een korte reactie tijd. De informatie die zij zoeken dient wel waarheidsgetrouw te zijn,
dit dient dus door de hulpverlenende organisatie geleverd te worden. Daarnaast wordt er veel waarde gehecht aan contact
met lotgenoten om ervaringen en kennis te delen.

1.5.7.3 Begeleider/consulent
Voor de begeleider/consulent is efficiëntie belangrijk. Zij willen zo efficiënt mogelijk en kostenbesparend het contact kunnen
onderhouden. Kennis en ervaring delen speelt ook een rol. Wanneer er te maken is met een moeilijke of lastige kwestie
zouden zij graag van elkaars expertise gebruik willen maken. Social media en internet lenen zich bij uistek om deze deling
plaats te laten vinden. De begeleiders en consulenten houden wel graag hun privé en zakelijk gescheiden. Wanneer zij
contact zouden willen onderhouden met cliënten via bijvoorbeeld social media doen zij dit liever onder een profiel vanuit hun
organisatie dan met hun privé profiel.

1.5.7.4 Hulpverleners/doktor/arts
Voor deze actor speelt ook efficiëntie een belangrijke rol. Wanneer een cliënt en zijn netwerk geïnformeerd zijn met
betrekking tot het probleem heeft dit een positieve invloed op het behandelproces.

Op basis van deze bevindingen heb ik een visuele actoren analyse opgesteld;
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1.6

Deel conclusie

Gevolgen van het lage IQ waar verstandelijk gehandicapten mee kampen uiten zich onder andere in het niet toepassen van
het geleerde en een beperkt geheugen. Het is voor hen ook moeilijk om een nieuw patroon aan te leren. Dit betekent dat het
gebruik van een nieuw medium, zoals social media, moeilijk is om eigen te maken voor iemand met een verstandelijke
beperking.
Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen dit geeft problemen in
het opbouwen en onderhouden van sociale contacten (Smit en Van Gennep 1999). Hierdoor bestaat het sociale netwerk
vaak uit familieleden en vrienden.
Van Weert, de Boer en Kwekkeboom merken op dat er veel te winnen is in de sociale netwerken wanneer de persoonlijk
begeleider hier meer nadruk op weet te leggen, zij concluderen ook dat deze vaak nog weinig vertrouwd is met dergelijke
vormen van netwerkontwikkeling. Hier dient dus meer aandacht aan besteed te worden. De cliënt mag niet te afhankelijk
worden van de organisatie en diens begeleider omdat dit vaak passanten zijn die komen en gaan. Wanneer de eigen
omgeving van de cliënt deze rol op zich kan nemen is dat heel waardevol.
Mensen met een verstandelijke handicap zijn niet volledig zelfredzaam en hebben hulp nodig uit hun omgeving. Er bestaat
grote behoefte aan sociale contacten. Omgeving is van groot belang. Familieleden zijn hierin de belangrijkste. Begeleiders in
het algemeen nemen echter ook een heel belangrijke rol in het sociale netwerk van mensen met een verstandelijke
beperking. Uit een landelijk onderzoek van Research voor Beleid gedaan voor MEE Nederland blijkt ook dat ruim tweederde
(67%) ondersteuning aan heeft gevraagd voor iemand met een beperking. Concluderend kan dus gezegd worden dat niet de
cliënt als doelgroep moet worden genomen maar juist de omgeving en dan specifiek de informele zorgdragers. Iets speciaal
ontwikkelen voor de cliënt zal dus niet direct bijdragen aan de interactie tussen de hulpverlenende organisatie de cliënt en
het netwerk.
De verschillende actoren hebben verschillende behoeften en belangen. De cliënt wil deel uitmaken van de samenleving
maar vind dit moeilijk door zijn lage IQ en de achterstand in cognitieve ontwikkeling. De informele zorgdrager wil graag in
contact komen met lotgenoten om hier kennis en ervaring te delen. Daarnaast willen zij informatie zo beschikbaar mogelijk
hebben en deze makkelijk kunnen toepassen. Voor de consulenten en begeleiders speelt efficiëntie een belangrijke rol en
ook het delen van ervaring en kennis met collega‟s.
Er is momenteel nog niet veel online interactie. Dit komt voort uit gebrek in kennis bij zowel de hulpverlener als de informele
zorgdrager. Terwijl dit wel bij kan dragen aan een betere netwerkontwikkeling wat weer bijdraagt een betere en kwalitatieve
inzet van de informele zorgdrager. Zo kunnen de bezuinigingen omtrent de zorg worden tegemoet gekomen.
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2

Interactie

2.1

Wat is interactie?

In hoofdstuk 1 wordt duidelijk dat het sociale netwerk van iemand met een verstandelijke beperking heel belangrijk is. Niet
alleen vanwege de behoefte maar ook omdat iemand met een verstandelijke beperking minder zelfredzaam is zonder
sociaal netwerk. Het gaat in deze scriptie om de interactie tussen de omgeving en de hulpverlenende organisatie. De focus
ligt op de hulpverlenende organisatie en de patiënt/cliënt en zijn omgeving. Social media bezit de mogelijkheden om licht
verstandelijk gehandicapten te helpen in hun sociale omgeving maar daar gaat deze scriptie niet over.
Momenteel denken aan sociale media bij het horen van een sociaal netwerk. Waar sociale media voor veel meerwaarde
hebben gezorgd in de levens en de sociale netwerken van de normaal begaafde mensen is er weinig tot niets bekend over
het gebruik van mensen met een beperking. Wel is er bekend wat de invloed van internet is op de relatie tussen patiënt en
arts. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) brengt in zijn advies Gezondheid 2.0 de veranderingen in kaart en
roept alle betrokken partijen op om de grote mogelijkheden van sociale media te benutten. De term gezondheid wordt later in
dit hoofdstuk nader besproken.
Het internet heeft ervoor gezorgd dat de informatiekloof tussen burger en professional is verkleind. Waar web 1.0 zich
kenmerkte door eenrichtingsverkeer van informatieleverancier naar internetgebruiker kenmerkt web 2.0 zich door de
interactie die plaatsvindt tussen gebruiker en aanbieder. Interactie is een belangrijk begrip in web 2.0 en social media.
Maar wat is interactie nu eigenlijk? De auteurs Liu en Shrum (2002) zijn in een onderzoek op zoek gegaan naar de
verschillende vormen van interactiviteit. Hieruit blijkt dat interactiveit een evolutionair proces is waarbij drie fases zijn te
onderscheiden. De eerste fase bestaat uit user-machine interaction hierin staat de interactie tussen mens en computer
centraal. De tweede fase staat in het teken van user to user communicatie, hier communiceren gebruikers met elkaar. De
laatste fase gaat in op user-message, hier wordt de mate waarin een gebruiker de controle heeft over de totstandkoming en
verspreiding van digitale berichten centraal. Op basis van deze drie fases hebben hebben Liu en Shrum een definitie van het
begrip interactie opgesteld:
‟The degree to which two or more communication parties can act on each other, on the communication medium, and on the
messages and the degree to which such infuences are synchronized.‟ (Liu en Shrum 2002)
Interactie bestaat dus uit 3 lagen. De eerste bestaande uit communicatie tussen twee partijen. De tweede bestaat uit actieve
controle waar de gebruiker actief op eigen initiatief informatie kan opvragen bij een organisatie of persoon. Denk hierbij aan
een surfende gebruiker die een website bezoekt van een organisatie of het Facebook profiel van iemand anders bekijkt. De
gebruiker heeft hier de volledige controle over wat hij wil zien en wanneer. De laatste laag bestaat uit gelijktijdigheid, dit
speelt in op de mogelijkheid om direct reactie te kunnen krijgen. Denk hierbij aan een Twitter conversatie met een
organisatie waar je per direct geholpen kunt worden. Interactie kan maar hoeft geen combinatie te zijn van de lagen. Één
laag is voldoende om interactie te hebben. Hoewel één laag voldoende is om interactie te laten plaatsvinden is een mix van
de drie lagen wel waardevoller. Social media leent zich hier goed voor doordat deze vaak de lagen combineren. Denk aan
een Facebook pagina van een organisatie. Hier kan de gebruiker de gewenste informatie vinden op eigen initiatief, mits deze
aanwezig is, maar ook reageren en dus een conversatie aangaan. Wanneer een ouder van iemand met een
lichtverstandelijk kind informatie zoekt over een probleem en zodoende op een forum of een Hyves pagina komt waar gelijk
de dialoog kan worden aangegaan met de organisatie is dit heel waardevol voor de ouder.
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2.2

Zorg 2.0

Nu we voorzichtig hebben verkend wat interactie is kunnen we gaan kijken hoe de interactie momenteel plaats vind tussen
mensen met een verstandelijke beperking en hulpverlenende organisaties. Social media kan bijdrage aan de interactie in de
zorg rondom iemand met een licht verstandelijke beperking. Maar hoe gaat dit momenteel? Om dat nader te onderzoeken
wordt er eerst gekeken naar de gezondheid.

Omdat er weinig bekend is over de invloed van internet op de relatie tussen mensen met een verstandelijke beperking en
hun zorgvraag zal er eerst gekeken worden naar andere soortgelijke gebieden zodat er wel nagedacht kan worden over het
nut of de noodzaak hiervan. De RVZ heeft in 2010 een advies uitgebracht wat dit goed weergeeft. Het advies, gezondheid
2.0 geeft een duidelijk beeld van de invloed van internet op patiënt arts relatie. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste
kenmerken en oorzaken van gezondheid 2.0 uitgelegd alsmede ook het verschil met zorg 2.0

Het internet heeft een belangrijke plaats gekregen in de huidige samenleving. Tussen 2000 en 2011 is het percentage van
de wereldbevolking dat gebruik maakt van het internet toegenomen met 353.1% (Internet World Stats 2011). In Nederland
gebruikt 88.3% van de bevolking internet. De Nederlandse burger raadpleegt het internet hoofdzakelijk voor informatie, zo
ook voor informatie met betrekking tot de gezondheid en zorg. De meest gangbare stap wanneer er zich een
gezondheidsprobleem voordoet is even „Googlen‟ via internet. 84% van de mensen bezoekt „Dr. Google‟ voordat hij of zij
een arts bezoekt. (Zorg2.0 Lucien Engelen 2010)
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2.2.1

Web 1.0 en Web 2.0

Om een goed duidelijk beeld te krijgen wat gezondheid 2.0 en zorg 2.0 nu precies inhouden is het van belang om te kijken
waar de term „2.0‟ vandaan komt. 2.0 is afkomstig van web 2.0 een aanduiding voor de verandering van het internet gebruik
gedaan door O‟reilly. Centraal hierin staan eigenschappen als interactiviteit, gebruiker staat centraal en co-creatie.

Het web 1.0 kenmerkte zich door eenrichtingsverkeer van informatieleverancier naar internetgebruiker. De afgelopen jaren is
het voor iedereen mogelijk geworden om informatie „op het web te zetten‟. Iedereen kan immers tekst, gesproken woord,
muziek, foto‟s en filmpjes plaatsen via onder meer blogs, wiki‟s en online discussieplatforms. Hyves, Facebook, Twitter en
YouTube zijn bekende voorbeelden van dergelijke social media. Internetprogrammatuur en eenvoudige, goedkope
technische hulpmiddelen, zoals webcams en mobieltjes met camera maken het de burger steeds meer mogelijke om op elk
tijdstip te reageren op wat er om hen heen gebeurt. Deze nieuwe vorm van internetgebruik staat bekend als web 2.0.

Web 2.0 kenmerkt zich dus door de verandering in de relatie tussen gebruiker en leverancier. Deze zelfde verandering is
terug te vinden in de zorg, in de relatie tussen arts en patiënt. Deze term wordt ook wel aangeduid als Gezondheid 2.0.

2.2.2

Gezondheid 2.0

Maar liefst een kwart van de internet gebruikers gebruikt fora of discussiegroepen op het gebied van gezondheid en zorg.
Aanvankelijk gebeurde dit via websites van patiëntenvereniging, nu in toenemende mate via online communities als Hyves
en Facebook. Vooral chronisch zieken onderhouden lotgenotencontact. Ongeveer de helft van degenen die
lotgenotencontact heeft, wisselt ervaringen over hun contacten met hun arts uit, bespreekt internetinformatie met hun
zorgverlener en zoekt via internet naar informatie om de kwaliteit van artsen en ziekenhuizen te vergelijken.

Consumenten hechten dus veel meer waarde aan de mening van elkaar dan bijvoorbeeld aan een advertentie in
massamedia, 90% van de consumenten geeft als de #1 reden voor een aankoop de positieve

online aanbevelingen van andere consumenten (Connect, Menno Lanting 2010). Dit geldt
ook voor zorgvragers en zorgzoekers. Zorg er dus als hulpverlenende organisatie voor dat er
goed over je wordt gesproken zowel offline en online.

Gezondheid 2.0 kenmerkt zich door de participatie tussen patiënten onderling, tussen professionals onderling en tussen
patiënten en professionals. Nieuwe technologieën, als wiki‟s en online communities ondersteunen daarmee zowel
persoonlijke als professionele besluitvorming over gezondheid en zorgaangelegenheden, informatie-uitwisseling,
samenwerking en community building, gericht op het verbeteren van het eigen functioneren en het zorgsysteem als geheel.
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2.2.3

Impact

Gezondheid 2.0 houdt in dat de patiënt niet passief is, maar participeert en daarmee echt centraal staat. Dit laatste wordt
niet langer met de mond beleden maar is de realiteit. De patiënt krijgt meer mogelijkheden tot en ondersteuning bij
zelfmanagement en door zijn deelname aan sociale netwerken komt er meer aandacht voor preventie, hetgeen de last van
de individu verlicht. Hij heeft de mogelijkheid regie over zijn eigen gezondheid te voeren, daarbij ondersteund door een
netwerk van professionals en lotgenoten. Dit leidt tot een arts-patient relatie waarbij beide baat hebben. De arts krijgt een
geïnformeerde patiënt tegenover zich aan wie hij niet meer de basale zaken hoeft uit te leggen, hetgeen zijn werk inhoudelijk
aantrekkelijker maakt. Deze informatie heeft de patiënt voorafgaand aan het consult via het internet tot zich kunnen nemen.
De patiënt kent in het begin zijn gezondheidsdossier, weet welke behandelingen mogelijk zijn en wat deze inhouden, en is
op de hoogte van ervaringen van patiënten die in dezelfde situatie verkeren of verkeerd hebben. Naar aanleiding hiervan zal
de patiënt vragen hebben die andere uitleg noodzakelijke maken, welke vervolgens leidt tot een gezamenlijke beslissing
over het meest geschikte behandelplan.

Een goed geïnformeerde zorgdrager van iemand met een licht verstandelijke beperking kan waardevol zijn voor een sneller
diagnose van de beperking. Wanneer de ouders of familie het vermoeden hebben dat hun kind of familielid een beperking
heeft kunnen zij onderzoek doen via social media of het internet om symptomen vast te stellen zodat een diagnose sneller
wordt aangevraagd en eventueel kan worden vast gesteld.

2.2.4

Voor wie is gezondheid 2.0

Motivaction heeft voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een doelgroep onderzoek gedaan naar
zorgcliënten. Zij vertellen dat dé patiënt niet bestaat. Zij segmenteren de zorgcliënten in acht verschillende types kennende;
-

Volgzame zorgcliënten (16%)
Consumptiegerichte zorgcliënten (22%)
Gemaksgerichte zorgcliënten (10%)
Luxegerichte zorgcliënten (8%)
Resultaatgerichte zorgcliënten (13%)
Kwaliteitsgerichte zorgcliënten (10%)
Eigenzinnige zorgcliënten (11%)
Maatschappijkritische zorgcliënten (10%)
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Om de hoofdlijnen duidelijker zichtbaar te maken zijn de acht typen zorgcliënten teruggebracht tot drie op zorggebied sterk
onderscheidende segmenten. Deze segmenten komen voort uit een eerder onderzoek van Motivaction voor VWS. De
segmenten zijn als volgt;
1.
2.
3.

Minder zelfredzame zorgcliënten
Pragmatische zorgcliënten
Maatschappijkritische zorgcliënten

2.2.4.1 Minder zelfredzame zorgcliënten
Tot deze groep behoren de volgzame, consumptiegerichte en de gemaksgerichte zorgcliënten. De minder zelfredzame zijn
het minst tevreden met hun eigen gezondheidstoestand. De zorgvraag is in het algemeen relatief hoog en informatie over
zorg moet eenvoudig zijn. Zij hebben een wat passieve houding ten aanzien van de zorg.
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2.2.4.2 Pragmatische zorgcliënten
De kerngroepen binnen dit segment zijn de luxegerichte, de resultaatgerichte, de kwaliteitgerichte en in iets mindere mate de
eigenzinnige zorgcliënten. Men is hier over het algemeen meer tevreden over hun huidige gezondheidstoestand dan de
minder zelfredzame zorgconsument. Dit segment is zelfredzaam en veeleisend en wil gebruik kunnen maken van de
nieuwste technologieën. Zij zijn zelf ook actief op zoek naar betrouwbare informatie op zorggebied en heeft weinig moeite
met keuzemogelijkheden in de zorg.

2.2.4.3 Maatschappijkritische zorgcliënten.
Het segment van de maatschappijkritische zorgcliënten kan worden geplaatst tussen de twee bovengenoemde segmenten.
Dit segment is kritischer en mondiger dan de minder zelfredzame zorgconsument, maar is tegelijk een tegenstander van
teveel individualisering. Zij zijn minder technologische en materialistisch ingesteld dan de pragmatische zorgcliënt.
Maatschappijkritische zorgcliënten hebben doorgaans een gezonde levensstijl en zijn tevreden over hun zorgtoestand. Zij
zoeken naar betrouwbare en verdiepende informatie, en willen graag veel keuzevrijheid en inspraak hebben ten aanzien van
zorginstellingen en behandelaars.
Gezondheid 2.0 is voornamelijk interessant voor pragmatische en maatschappijkritische zorgcliënten. In andere woorden,
volledig zelfredzame zorgcliënten, die op zoek gaan naar informatie en niet schromen om nieuwe technologieën toe te
passen. Wanneer je dus social media en internet wil inzetten ten behoeven van de interactie met de doelgroep richt u dan op
de pragmatische en maatschappijkritische zorgcliënten.

2.2.5

Verschil tussen gezondheid 2.0 en zorg 2.0

Gezondheid 2.0 is de meest letterlijke vertaling van Health 2.0. Health 2.0 wordt op verschillende manieren gedefinieerd, zo
is er de meest traditionele definitie;
"The use of social software and light-weight tools to promote collaboration between patients, their caregivers, medical
professionals, and other stakeholders in health" (Jane Sarasohn-Kahn 2008)
Waarbij het gebruik van internet toepassingen de relatie tussen patiënten en hun omgeving in de zorg verbetert. Dan heb je
ook nog het concept van Health 2.0 als participerend proces tussen arts en patiënt.
Health 2.0 defines the combination of health data and health information with (patient) experience through the use of ICT,
enabling the citizen to become an active and responsible partner in his/her own health and care pathway.(Patiënt 2.0
Empowerment 2008)
Hier staat de participatie van de patiënt meer centraal en de manier hoe hij deze informatie tot zich kan nemen. Gezondheid
2.0 kenmerkt zich dus voornamelijk door de participatie van de patiënt in zijn eigen gezondheid.
Zorg 2.0 kenmerkt zich juist door de participatie van de omgeving. Lucien Engelen noemt ook in zijn boek zorg 2.0 de term
Participatory Medicine : op basis van informatie, interactie en een gezamenlijk proces tussen zorgverlener en patiënt komt
een „aanvalsplan‟ voor diagnostiek, behandeling en mogelijke nazorg. Een uiterst belangrijke rol wordt hier gespeeld door
familie en mantelzorg. De patiënt heeft de ziekte niet alleen, zijn omgeving is onderdeel van het proces hieromheen. Dit
betekent dus dat zorg 2.0 een belangrijk onderdeel is voor de interactie tussen de verschillende actoren. Het internet en
social media kunnen een belangrijke rol spelen in de communicatie tijdens het proces en de informatie voorziening.
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2.2.6

Kanttekening

Hulp- en zorgverleners hebben vaak hun twijfels bij de manier waarop de patiënt gebruik maakt van de mogelijkheden van
zorg 2.0. Kan de zorg consument wel met een paar vage klachten de juiste weg vinden in het oerwoud dat internet heet? En
hoe betrouwbaar is de gevonden informatie? Wat als iemand een diagnose mist of voor de verkeerde behandeling kiest?
Websites van veel ziekenhuizen en patiëntenverenigingen zijn daar nog niet op ingericht, al is elke patiënt anders en is dus
specifieke informatie nodig. Veel zorg- en hulpverleners beschouwen het als een probleem als patiënten elkaar gaan
„bedokteren‟. Maar: “Daar gaat u niet over” zou je kunnen stellen. Zorgvragers doen wat ze willen en dat is hun goed recht.
Zorg- en hulpverleners kunnen daar hooguit op anticiperen. Zo is de informatie die zij aanbieden op internet vaak incompleet
en niet geschreven vanuit het perspectief van de zorgvrager, en vaak nog uitsluitend omsloten in traditionele
patiëntenfolders. Uiteraard zijn deze folders belangrijk, maar het ontsluiten van de informatie via (mobiel) internet lijkt in deze
tijd meer noodzaak. Bekijk dus meerdere kanalen om de informatie over te brengen.
Medici zijn terughoudend met het gebruik van internet als informatie- en communicatiemiddel. De patiënt loopt wat dat
betreft voor op de beroepsgroep. Waar zorgvragers informatie over hun aandoening en beperking uitwisselen met
gebruikmaking van 2.0-technologien, staan zorgverleners aan de kant.
Uiteraard gebruiken ze wel internet , bijvoorbeeld voor het zoeken van wetenschappelijke artikelen. Maar voor contacten met
(internationale) collega‟s worden social media amper gebruikt. Kennisuitwisseling vind nog altijd hoofdzakelijk plaats via
congressen, bij- en nascholingen. En dat terwijl zorgvragers onderling wel – wereldwijd – contact hebben. In termen van 2.0
staat de zorg- en hulpverlener nog mijlenver van de zorgvrager af. Dit betekent dus dat voor een verbetering van interactie
tussen de organisatie en de omgeving er aan de kant van de organisatie veel moet gebeuren. De tekst hieronder is een
duidelijk voorbeeld van de invloed van social media wanneer de organisatie achterblijft. Zorg er dus als organisatie altijd voor
dat je via eigen kanalen waarheidsgetrouwe informatie beschikbaar stelt. Of plaats deze op kanalen waar de doelgroep zich
bevint maar wel vanuit de eigen naam om de kwaliteit van de informatie te kunnen bewaken.

Inenten? No Way!
Ruim 380.000 meisjes van 13 tot 16 jaar kregen begin 2011 een oproep voor een HPV-inenting tegen
baarmoederhalskanker. Al snel nadat de campagne van start ging, stond het internet vol met discussies over het
nut en vooral de veiligheid van de vaccinatie. De wildste verhalen deden de ronde en er kwamen
bijvoorbeeld anti-HPV-Hyves. RIVM en GGD Nederland ondervonden: op internet is iedereen expert. Je kunt niet controleren
wat er gezegd wordt en of het klopt. Laat staan dat je op alle berichten kunt reageren. Maar voor de meiden was de
(foutieve) informatie die ze vonden vaak wel doorslaggevend. Door het rumoer dat ontstond kwam maar 50 procent van de
meisjes opdagen, een stuk lager dan verwacht. De gang van zaken heeft de ogen geopend bij de zorgverlener. Je moet
beter aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep die je wilt bereiken, bijvoorbeeld zelf een interactieve site
opzetten. Maar daarmee voorkom je niet dat er discussie ontstaat op sites en vriendennetwerken als Hyves. Een pasklaar
antwoord is er nog lang niet. Maar de eerste stap van bewustwording is inmiddels gezet.
Bron: een heel klein boekje over zorg 2.0.
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2.3

Huidige interactie

Momenteel vindt de interactie tussen hulpverlenende organisaties en licht verstandelijk gehandicapten en diens omgeving
veelal plaats via offline middelen. Er is veel telefonisch contact wat opgevolgd wordt door persoonlijke consulten. De
informatie wordt overgedragen in de vorm van cursussen en persoonlijk contact. Cursussen zijn vaak initiatief vanuit de
organisatie en informele zorgdragers organiseren veel activiteiten waar zij vaak steun krijgen van hulpverlenende
organisaties. Onderwerpen die hier centraal staan tijdens de cursussen hebben betrekking op de ontwikkeling van licht
verstandelijk gehandicapten. De activiteiten zijn enerzijds voor de licht verstandelijke gehandicapten in de vorm van
vrijetijdsbesteding zoals sportdagen en spelletjesmiddagen. Anderzijds zijn deze voor de informele zorgdrager waar
eveneens informatie ten behoeven van de licht verstandelijk gehandicapten centraal staat.

2.3.1

Voorbeelden

Er zijn echter ook organisaties die 2.0 toepassingen inzetten ten behoeven van de interactie met hun cliënten, sommige
zitten nog in de test en pilot fase waar andere deze al hebben afgerond. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van 2.0
toepassingen ten behoeven van de interactie die waardevol blijken te zijn. Voor de volledige artikelen verwijs ik u graag door
naar de bijlagen.

2.3.1.1 Blue Call Phone
Blue Call Phone is een applicatie voor de iPhone. De app is ontwikkeld door de Belgische organisatie Ithaka en is bedoeld
om mensen met een beperking te helpen om zelfstandiger te functioneren. Blue Call Phone heeft vier functionaliteiten:
fotograferen, bellen, agenda beheren, en – de belangrijkste – het blauwe scherm. Dit blauwe scherm kunnen begeleiders
online vullen met cliëntspecifieke vragen aan de buitenwereld. Bijvoorbeeld voor aan de buschauffeur: „Wilt u mij
waarschuwen als we bij de halte Zwanenburg zijn? Dank u wel!‟ Of aan de medewerker van een winkel: „Wilt u vier
pistoletjes voor mij pakken? Dank u wel!‟ Cliënten hoeven in de winkel of de bus alleen maar het blauwe scherm te laten zien
aan de medewerker, en de rest gaat vanzelf. Zo kunnen ook cliënten die niet zo goed uit hun woorden kunnen komen, of
dingen niet zo goed kunnen onthouden, alleen op pad. Zeker omdat het blauwe scherm voorzien is van een knop: „bel mijn
coach‟. Als een cliënt in een winkel staat en bijvoorbeeld zijn pincode niet meer weet, kan de kassamedewerker met één
druk op de knop overleggen met de begeleider van de cliënt.
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2.3.1.2 Zorg op Afstand
Zorginstelling de Cordaan deed twee jaar lang ervaring op met Zorg op Afstand, zorg via beeldschermcommunicatie. In Zorg
op Afstand werd gezocht naar meerwaarde van de zorg via beeldschermcommunicatie voor cliënten en zorgmedewerkers.
Het gaat hier om een touchscreen apparaat dat cliënten toegang verleent tot email, spelletjes en filmpjes, maar de
hoofdcomponent is het beeldcontact met begeleider of met een informele zorgdrager.
In het begin werd er te weinig rekening gehouden met de gebruiker, dit leidde tot frustratie en stress omtrent het gebruik van
het apparaat. Toen een half jaar later het project stil kwam te liggen is er besloten een doorstart te maken. Hierbij werd
nadrukkelijk gelet op de wensen van de gebruiker. Het scherm werd vereenvoudigd in zowel vormgeving als gebruik. Ook
werd het gebruik ervan goed begeleid, hierdoor leerde de gebruiker op een goede manier om te gaan met het scherm.
Wanneer de gebruiker een vraag had stond de begeleider direct paraat, ditzelfde gold ook voor foutmeldingen vanuit het
systeem.
Nu de gebruikers in de Cordaan gewend zijn aan het apparaat willen ze niet meer zonder. Ze voelen zich minder eenzaam
en veiliger. Ze zijn er tevens trots op dat ze meedoen in de moderne wereld. En het is voor de instelling nog goedkoper ook
dan een begeleider die langs moet gaan bij een cliënt.
Naast initiatieven vanuit organisaties zijn er veel initiatieven vanuit particulieren. Mensen die zelf met een licht verstandelijke
beperking leven of informele zorgdragers die vanuit een gemis in de zorg iets hebben opgestart. Zo ook Saskia Vermeulen.

2.3.1.3 ShareCare
Saskia Vermeulen is is zelfstandig ondernemer en heeft ShareCare opgezet. Sharecare.nl ondersteunt
mantelzorgnetwerken en geeft tools voor het makkelijker verdelen en organiseren van zorgtaken door bijvoorbeeld centraal
inroosteren en het delen van informatie over de zorgvrager. Vaak is er één persoon die het leeuwendeel van de zorg en
coördinatie op zich neemt en daarmee veel tijd aan rondbellen en regelen besteedt. ShareCare neemt een deel van dit werk
uit handen en geeft anderen in het informele zorgnetwerk de gelegenheid om zelf „in te tekenen‟ op de taken die nog
openstaan.
Naast berichten en informatie rondom de zorgvrager is er ook ruimte voor fotos, kindertekeningen en dergelijke. Ervaringen
met de website leren dat vooral zorgnetwerken de acuut nodig zijn, de dienst gebruiken: bijvoorbeeld wanneer iemand
binnen afzienbare tijd komt te overlijden.

Rodney de Grave

Page 26

ONLINE SOCIALE INTERACTIE

2.3.1.4 PatientsLikeMe
In 2004 richtten Jamie Heywoord, Benjamin Heywood en Jeff Cole een community op voor patiënten met ALS (Amyotrophic
Lateral Sclerosis). Vanuit hun eigen ervaringen met deze ziekte zochten ze naar een platform waar patiënten, dokters en
organisaties in een community hun kennis konden delen.
Het platform biedt meerwaarde voor alle partijen die eraan meewerken. Patiënten kunnen er in contact komen met
lotgenoten om hier kennis en ervaring te delen. Er is ook informatie beschikbaar over medische publicaties en informatie met
betrekking tot de farmaceutische industrie. Op basis van de gegevens van de patiënten worden er ook statistieken gemaakt.
Data over de behandelingen en symptomen worden daar op een geaggregeerd niveau beschikbaar gesteld. Dat maakt het
platform ook zeer interessant voor medisch onderzoek.
Toch lijkt er een prijs te zijn voor dit alles. De privacy van gebruikers staat flink onder druk. De site hanteert een zeer open
privacy beleid, hoewel gebruikers zelf kunnen kiezen of ze hun input inzichtelijk willen maken of enkel voor leden van de
community. Maar ook de afgeschermde data zijn weinig beschermd. De site maakt hierin een bewuste keuze. Naar hun
mening worden de gebruikers voldoende geïnformeerd over de consequenties van het privacy beleid. Daarnaast wegen de
risico‟s niet op tegen de meerwaarde die dit open model biedt. Gezien de grote hoeveelheid mensen die hier participeert lijkt
de meerwaarde van openheid inderdaad groter te zijn dan het verlies aan privacy.
Bovenstaande artikelen wijzen uit dat 2.0 toepassingen ten behoeven van de interactie een positieve werking hebben.
Beeldcommunicatie geeft minder stress bij de gebruiker en is efficiënter voor de begeleider of de consulent.
Beeldcommunicatie kan ook goed ingezet worden voor de ondersteuning die de informele zorgdrager nodig kan hebben.
Online communities zijn waardevol voor het organiseren in de zorg rondom een zorgvrager daarnaast kunnen ze ook
bijdrage aan alle verschillende actoren door de informatie en kennis die wordt opgedaan. PatientsLikeMe heeft zelfs laten
zien dat de meerwaarde van openheid groter is dan het verlies van privacy. Er zijn dus veel mogelijkheden voor
hulpverlenende organisaties om de interactie te verbeteren via 2.0 toepassingen.
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2.4 Deelconclusie
Interactie bestaat uit 3 lagen waarmee partijen met elkaar kunnen communiceren, interactie kan maar hoeft geen combinatie
te zijn van de drie lagen. Één laag is voldoende om interactie te hebben. Echter is een combinatie wel waardevoller. Social
media lenen zich hier voor omdat deze vaak de mogelijkheid beschikbaar stellen om van een combinatie van de lagen
gebruik te maken.
Internet krijgt een steeds belangrijkere plaatst in onze huidige samenleving. Zo gaat ook een groot gedeelte van de
Nederlandse bevolking naar Google toe voordat zij een arts bezoekt.
Internet en de communicatie die via dit kanaal plaatsvindt biedt vele mogelijkheden voor de interactie tussen hulpverlenende
organisatie en licht verstandelijke beperkte en omgeving.
Dit uit zich in termen als „Gezondheid 2.0‟ „Health 2.0‟ „Zorg 2.0‟ en „e-Health‟ waar internet een toegevoegde waarde heeft
voor de communicatie tussen patiënt en arts, patiënten onderling en artsen onderling. Kenmerkend in deze termen is de
participatie van de zorgvrager in het zorgproces. Deze wordt, door de middelen die internet beschikbaar stelt, beter
geïnformeerd en draagt bij aan zijn eigen gezondheid. Gezondheid 2.0 is er voor mensen die volledig zelfredzaam zijn en die
zelf op zoek gaan naar informatie en niet schromen om nieuwe technologieën toe te passen. Wanneer je dus de interactie
online wil aangaan let er dan op dat de focus ligt op het volledige zelfredzame persoon of wel de maatschappijkritische en
pragmatische zorgcliënt.
Gezondheid 2.0 kenmerkt zich door de participatie van de patiënt in zijn eigen gezondheid waar zorg 2.0 zich kenmerkt door
de participatie van de omgeving. De omgeving die zo van belang is voor mensen met een verstandelijke beperking. Tevens
is er een kloof tussen zorgaanbieder en zorgvrager. Waar de zorgvrager al actief is op social media en gebruik maakt van
2.0-technologien met betrekking tot zijn beperking of aandoening, doet de zorgaanbieder dit nog niet. Hier liggen dus kansen
voor de zorgaanbieder. Waar zorg 2.0 en gezondheid 2.0 zich heel erg richten op de gezondheid en zorg van een cliënt
richten hulpverlenende organisaties zich meer op het meekomen van de cliënt in de samenleving, ik wil daarom spreken van
hulpverlening 2.0 wanneer het gaat om hulpverlenende organisaties en de interactie met licht verstandelijke gehandicapten
en diens omgeving.
Hoewel nog lang niet elke zorgaanbieder of hulpverlener gebruik maakt van de mogelijkheden die internet met zich
meebrengt zijn er wel uitzonderingen op de regel. Online communities en 2.0 toepassingen als beeldcommunicatie blijken
waardevol voor zowel de gebruiker als de hulp- en zorgverlener. Zij dragen bij aan de efficiëntie en de behoeften om kennis
en ervaringen te delen. Online communities en beeldcommunicatie via bijvoorbeeld Skype wordt gezien als social media. Is
social media dan een goede drager om de interactie te verbeteren? Dat zal in het volgende hoofdstuk worden onderzocht.
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3 Social Media
3.1

Wat is social media

Hulpverlening 2.0 kenmerkt zich door de participatie van de omgeving in dienstverlening van de cliënt en de toepassing van
internet technieken ten behoeven van de interactie. Één van deze manieren om de online sociale interactie te verwezenlijken
is via social media. Maar wat is sociale media precies en hoe kunnen we dit het best inzetten om de interactie te verbeteren
tussen zorgvrager en instelling. In dit hoofdstuk wordt social media nader besproken alsmede de inzet momenteel.
Social media is niet meer weg te denken uit ons leven. Het is een goede manier om contacten te onderhouden en om
informatie te delen. In de marketing wordt social media niet langer meer gezien als een hype of trend maar is het een
waardevol middel geworden.
Er zijn heel veel definities te vinden van social media maar hieronder geef ik de twee definities die voor mij het meest dichtbij
komen.
Social media volgens Patrick Peterson uit Handboek Online Marketing;
Social media kunnen we omschrijven als interactie, nieuws en uitingen zonder geredigeerde boodschap. Social media vraagt
vaak interactie, participatie en lokt reacties uit. Aan de andere kant is social media zeer invloedrijk binnen en buiten internet.
Een ander veel voorkomende definitie is die van social-media.nl;
Social media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te
delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Het betreft niet alleen informatie in de vorm van tekst (nieuws,
artikelen). Ook geluid (podcast, muziek) en beeld (fotografie, video) worden gedeeld via social media websites. Met andere
woorden, social media staat voor ‘Media die je laten socialiseren met de omgeving waarin je je bevindt’.
Social media zijn dus eigenlijk communicatie kanalen waar mensen ervaringen kunnen delen, hun mening kunnen uiten en
met elkaar in contact kunnen komen te staan. Voorbeelden van social media zijn;
-

Weblogs zoals marketingfacts.nl, geenstijl.nl en mashable.com
Sociale netwerken zoals Facebook, Hyves en LinkedIn
Microblogs zoals Twitter en Plurk
Sociale nieuwssites zoals Nujij
Wiki’s zoals Wikipedia
Podcasts zoals drumcode.se
Videosites zoals Youtube,

Voor een volledig overzicht verwijs ik u graag door naar de bijlages waar u de conversation prism kunt vinden van Brian
Solis en JESS3.
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3.2

Social Media gebruik in de zorg

Hulp – en zorginstellingen zijn instelling die zorg en hulp verlenen aan hen die daar behoeften aan hebben. Exacte definities
zijn vaak vaag en onduidelijk, de kwaliteitswet heeft een definitie die enigszins duidelijk is.
Instellingen die verantwoorde zorg bieden en de kwaliteit van de zorg systematisch bewaken, beheersen en verbeteren.
Er zijn heel veel verschillende zorginstellingen, in het social media monitor zorg rapport van iZovator en Redmax, uitgevoerd
onder 579 zorginstellingen, worden er 7 categorieën onderscheiden, kennende:
-

Gehandicaptenzorg
Revalidatiezorg
GGZ
GGD
Verpleeghuizen
Ziekenhuizen
Thuiszorg

Het rapport laat zien in welke mate de zorg gebruik maakt van social media en dan met name de „big 5‟ (Hyves, Facebook,
Youtube, LinkedIn, Twitter). De „big 5‟ wordt in dit rapport benoemd als de kanalen. Zij hebben de inzet op sociale media
gemeten via drie gebieden: aanwezigheid, populariteit en activiteit.
-

Aanwezigheid staat voor de aanwezigheid op de verschillende media.
Populariteit staat voor het aantal volgers of vrienden.
Activiteit geeft de activiteit weer op de verschillende media.

Omdat deze scriptie zich richt op verstandelijk gehandicapten en hun omgeving filter ik de gehandicaptenzorg en laat alleen
hier de resultaten van zien. Voor een uitgebreid verslag van het rapport verwijs ik u graag door naar de bronnenlijst
daarnaast heb ik een selectie gemaakt van relevante statistieken in de bijlage.

3.2.1

Aanwezigheid op social media

Instellingen voor gehandicaptenzorg scoren op alle social media net onder het landelijke gemiddelde. Van de instellingen is
68% actief op Hyves. Daarmee is dat net iets populairder dan LinkedIn, let wel dat het met LinkdeIn personeel betreft en
zich richt op interne communicatie.

3.2.3

Aantal kanalen

Slechts 6% van de instellingen zijn actief op alle 5 de kanalen. 26% van de instellingen is actief op 1 kanaal. Het gaat hier
vervolgens vaak om besloten kanalen die niet toegankelijk zijn voor patiënten.

3.2.4

Populariteit en activiteit

De gehandicaptenzorg scoort niet goed op LinkedIn en op Youtube, met de uitzondering van één organisatie op Youtube.
Op beide kanalen hebben zij in vergelijking met de andere instelling weinig populariteit en vertonen zij weinig activiteit. Op
Hyves, Facebook en Twitter doet de gehandicaptenzorg het al beter maar geen een keer schieten zij er als topper bovenuit .
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3.2.5

Conclusie

De gehandicaptenzorg is wel aanwezig in de social media maar is nog geen koploper in vergelijking met andere
zorginstellingen. LinkedIn lijkt geen geschikt medium wegens afwezigheid van de doelgroep alsmede weinig enthousiasme
om discussies in groepen aan te maken en te onderhouden. Hyves loopt als koploper voor op de andere „big 5‟ en ook
Youtube doet het goed in de vorm van visuele informatie. Wat ook opvalt is dat in de top 10 van de onderzochte instellingen
er twee vanuit de gehandicapten zorg in zitten. Amerpoort en Steinmetz de Compaan. Amerpoort vanwege haar goede en
professionele Hyves pagina en Steinmetz dankzij het goede youtube kanaal, zoals de afbeelding hieronder duidelijke maakt.
Het rapport laat echter nog niet het effect zien van het social media gebruik van de instellingen, we weten nu dus alleen wat
er door wie wordt toegepast en hoe populair dit valt.

Rodney de Grave

Page 31

ONLINE SOCIALE INTERACTIE

3.3

GHZ 2.0 top 25

Naast de Social Media Monitor Zorg heeft Markant ook een onderzoek gedaan om te zien welke instellingen 2.0 zijn. Wie
werken er met zorg op afstand door middel van digitale techniek, wie de pioniers met social media zijn en wie beeldcontact
verkiezen boven een belletje. Het resultaat: De gehandicaptenzorg 2.0 top 25. Hoewel dit zich weer voornamelijk richt op de
zorg en niet zo zeer de hulpverlening wil ik dit toch graag meenemen omdat hulpverlenende organisaties hier wel van
kunnen leren, de criteria die zij hebben gebruikt zijn ook waardevol om een hulpverlenende organisatie 2.0 te maken om
zodoende de interactie te kunnen verbeteren.
Wanneer is een organisatie 2.0? Markant kwam hier tot drie criteria: e-inclusie, interactie en zorg op afstand.




E-inclusie: maakt een instelling internet toegankelijk voor cliënten? Hebben zij daarbij als doel de sociale
contacten en zelfredzaamheid vergroten?
Interactie: kunnen cliënten deel uitmaken van de ondersteuning, bijvoorbeeld door zorgplannen digitaal in te
zien? En communiceren instellingen met hun klanten of (potentiële) medewerkers via social media?
Zorg op afstand: worden internet en digitale techniek ingezet bij de ondersteuning van de cliënt, om
zelfredzaamheid te vergroten en werkdruk te verminderen?

Ik noem hier vervolgens de top 3, voor de volledig top 25 verwijs ik u graag door naar de bijlage .
1. Bartiméus
Waar anderen nog over praten, brengt Bartiméus in praktijk: e-inclusie, interactie en zorg op afstand. Bartiméus ademt 2.0
en deelt zijn ervaringen ook met anderen via eigen initiatief Link4all. De complete opsomming van alle 2.0-initiatieven is te
lang om hier te noemen. Uitspringers zijn: het digitale levensboek, de website Schriftje.nl en de Heartbeat, een apparaat dat
met trilling aangeeft hoever een begeleider van een cliënt af staat.
2. ’s Heeren Loo
Nederlands grootste (en sportiefste) zorginstelling neemt 2.0 uiterst serieus. Ze nam dit jaar zelfs een medewerker in dienst,
die een online mediastrategie ontwikkelt. Nu vooral in de planfase, maar we verwachten veel van hen. Wat? Bijvoorbeeld
een cliëntenportaal, online inzage in cliëntdossiers en beeldtelefonie. Natuurlijk zorgt de sportiefste instelling ook voor online
beweging: hiervoor gebruiken ze de Xbox Kinect.
3. Pameijer
Bij Pameijer staat 2.0 hoog op de agenda van directeur Jan Alblas. „Laten ervaren in plaats van afschermen‟, is het motto.
Daarom praten cliënten en medewerkers met elkaar op Yammer en komen ze met elkaar in contact op Facebook. Hoewel
Pameijer zelf ook nieuwe digitale ontwikkelingen uittest, zoals de Blue Call Phone, wil zij ook graag van andere organisaties
leren. Want kennis delen is zó 2.0!
Het is dus de combinatie van de drie criteria en de mate van inzet waardoor organisaties goed scoren in deze top 25.
Hulpverlenende organisaties kunnen hier van leren. Het verschil is alleen de doelstelling. Zorginstelling hebben de zorg
rondom de patiënt en diens omgeving centraal staan waar het bij hulpverlenende organisaties juist gaat om alles naast de
zorg.
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3.4

Hoe ziet het social media gebruik eruit van de doelgroep?

Social media blijkt een geschikt middel te zijn om in te zetten ten behoeve van de interactie tussen zorginstelling en
zorgvrager. Social media wordt al toegepast in de gehandicapten zorg echter lopen ze nog wel achter wanneer er wordt
gekeken naar het landelijke niveau. Maar hoe past de doelgroep social media toe en in welke mate?
Volgens een onderzoek van Brandwatching.nl zijn er momenteel 15 miljoen Nederlanders online. Dat is 90.1% van de
Nederlandse bevolking en daarmee nemen we een tweede plaats in de top van landen met de meeste burgers online.

In de bovenstaande afbeelding ziet u het gebruik van de „Big Four‟ (Facebook, Hyves, Twitter en Youtube). Hyves heeft de
meeste leden namelijk meer dan 9 miljoen en is goed voor een bereik van 66% onder de Nederlandse internetters. De
gemiddelde leeftijd is 30 jaar. Facebook kent in Nederland 4.3 miljoen leden en Twitter 400 duizend. Youtube heeft bijna 9
miljoen bezoekers per maand en is goed voor een bereik van maar liefst 86% in de leeftijd 15 tot en met 34 jaar.
Naast de „Big Four‟ zijn er nog tal van andere media waar in Nederland van gebruik wordt gemaakt zoals eigen online
communities, blogs en wiki‟s. Volgens Onno van Rijen (Senior Adviseur bij de RVZ) zijn er in Nederland ongeveer 1.5
miljoen mensen die gebruik aangemeld zijn bij één of meerdere online communities die betrekking hebben op gezondheid en
ziekte. Zoals Hyves of Facebook of dus communities die zijn ingericht door patiëntenorganisaties. Discussies over hoe een
ziekte behandeld moet worden zijn hier aan de orde van de dag.
Voor mensen met een licht verstandelijke beperking en diens omgeving speelt de informatie en ervaring deling een grote rol.
Zo zijn er bijvoorbeeld heel veel vragen met betrekking tot de ontwikkeling van diegene waar zij zorg voor dragen. Waar
ouders van normaal begaafde kinderen makkelijk een gesprek kunnen aangaan met lotgenoten over de ontwikkeling van
hun kind is dit voor informele zorgdragers een stuk moeilijker. Dit terwijl de behoefte voor het delen van ervaring en
informatie groter is.
Op online communities kan deze behoeften worden verzorgd. Let er wel op dat dit onder naam van een organisatie gaat om
de kwaliteit te bewaken.
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3.5

Deelconclusie

Social media zijn communicatie kanalen waar mensen ervaringen kunnen delen, hun mening kunnen uiten en met elkaar in
contact kunnen komen.
Het nut en de mogelijkheden van social media worden langzamerhand steeds duidelijker in de gehandicapten zorg. Het
toepassen ervan laat echter nog wel wat te weten over. De gehandicapten sector in tegenstelling tot andere sectoren in de
zorg loopt nog achter in gebruik.
Het goed toepassen van e-inclusie, interactie en zorg op afstand maakt een organisatie 2.0. Centraal hierin staan de
mogelijkheden om de communicatie en interactie tussen de verschillende actoren te verbeteren.
Wanneer er wordt gekeken naar het gebruik van social media in Nederland en ook het bereik via dit medium wordt duidelijk
dat het een cruciaal element is voor elke organisatie. Online communities blijken een middel om informatie te delen en op te
halen. Zo bleek al in hoofdstuk twee. Online communities in de vorm van een Hyves pagina of een forum vanuit een
organisatie zijn goede wegen om de interactie aan te gaan met de doelgroep. Hier kunnen zij zelf hun weg in vinden maar
hier kunnen hulpverlenende organisaties ook goed gebruik maken om te kijken wat er speelt en in te spelen op de
behoeften.
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4 Conclusies
4.1

Deelvragen

In dit laatste hoofdstuk probeer ik door middel van het theoretisch onderzoek de deelvragen te beantwoorden om zo een
antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag. Dit wordt gedaan door de conclusies die zijn getrokken.

4.1.1

Met wie moet de interactie worden aangegaan?

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben, onder andere, moeite met het aanleren van een nieuw patroon door
hun lage IQ. Dit houd in dat het gebruik van een nieuw medium, zoals social media, moeilijk is voor hen om toe te passen.
Tevens hebben mensen met een verstandelijke beperking vaak een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen dit geeft
problemen in het opbouwen en onderhouden van sociale contacten (Smit en Van Gennep 1999). Hierdoor bestaat het
sociale netwerk vaak uit familieleden en vrienden.
De belangrijkste spelers in het sociale netwerk van iemand met een verstandelijke beperking zijn de cliënt zelf,
familie/vrienden, begeleider/consulenten en zorgverleners/huisarts.
Van Weert, de Boer en Kwekkeboom merken op dat er veel te winnen is in de sociale netwerken wanneer de persoonlijk
begeleider hier meer nadruk op weet te leggen. Wanneer een persoonlijk begeleider of consulent er op kan toe zien dat de
informele zorgdrager taken succesvol over kan nemen is dit zeer waardevol. Zij concluderen ook dat deze vaak nog weinig
vertrouwd zijn met dergelijke vormen van netwerkontwikkeling.
Ondanks dat zij niet goed zijn in het onderhouden van bestaat er wel grote behoefte naar sociale contacten. Omdat mensen
met een verstandelijke handicap niet volledig zelfredzaam zijn hebben zij hulp nodig uit hun omgeving dit is in deze context
de informele zorgdrager uit de actorenanalyse. De omgeving is hier van groot belang. Familieleden zijn hierin de
belangrijkste. Begeleiders nemen echter ook een heel belangrijke rol in het sociale netwerk van mensen met een
verstandelijke beperking. Uit een landelijk onderzoek van Research voor Beleid gedaan voor MEE Nederland blijkt ook dat
ruim tweederde (67%) ondersteuning aan heeft gevraagd voor iemand met een beperking. (hier iets over deze interactie)
Concluderend kan dus gezegd worden dat een zorginstelling als het gaat om hulpverlenende organisaties en de interactie
met licht verstandelijk gehandicapten en diens omgeving, niet de cliënt als doelgroep moet worden genomen maar juist de
omgeving en dan specifiek de informele zorgdragers.
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4.1.2

Wat is interactie en hoe verloopt deze momenteel?

Interactie bestaat uit 3 lagen waarmee partijen met elkaar kunnen communiceren, interactie kan maar hoeft geen combinatie
te zijn van de drie lagen. Één laag is voldoende om interactie te hebben. Echter is een combinatie wel waardevoller. Social
media lenen zich hier voor omdat deze vaak de mogelijkheid beschikbaar stellen om van een combinatie van de lagen
gebruik te maken.
Het internet krijgt een steeds belangrijkere plaatst in onze huidige samenleving. Zo gaat ook een groot gedeelte van de
Nederlandse bevolking naar Google toe voordat zij een arts bezoekt. Internet en de communicatie die via dit kanaal
plaatsvindt biedt vele mogelijkheden voor de interactie tussen hulpverlenende organisatie en licht verstandelijke beperkte en
omgeving. Het biedt ruimte voor online communities en nieuwe vormen van interactie zoals beeldcommunicatie wat
waardevol is voor zowel gebruiker als begeleider omdat het efficiënter werkt.
Hoewel nog lang niet elke zorgaanbieder of hulpverlener gebruik maakt van de mogelijkheden die internet met zich
meebrengt zijn er wel uitzonderingen op de regel. Online communities en 2.0 toepassingen als beeldcommunicatie blijken
waardevol voor zowel de gebruiker als de hulp- en zorgverlener. Zij dragen bij aan de efficiëntie en de behoeften om kennis
en ervaringen te delen.
Interactie tussen hulpverlenende organisaties en licht verstandelijk gehandicapten en diens omgeving vind momenteel nog
veel plaats via de traditionele wegen als telefonisch, persoonlijk contact en via de mail. Wegen die weinig interactiviteit met
zich mee brengen. Hoewel steeds meer organisaties het nut van 2.0 toepassingen inzien kan er hier nog veel gewonnen
worden. Er zal moeten worden gewerkt aan het kennis niveau bij de organisatie. Hoewel de gebruiker de organisatie een
stap voor is in gebruik van 2.0 toepassingen kunnen beide kennis ten behoeve van de interactie op doen.

4.1.3

Wat zijn de mogelijkheden van social media ten behoeven van de interactie?

Social media als online communities kunnen bijdragen aan de interactie tussen hulpverlenende organisaties, licht
verstandelijk gehandicapten en diens omgeving. Via deze media kan ingespeeld worden op de behoeften die er is naar het
delen van kennis en ervaring. Ook het in contact komen met lotgenoten kan hier worden verzorgd. Het is hier wel van belang
dat dit wordt gedaan onder de naam van de organisatie om de kwaliteit te bewaken. Met de komst van web 2.0 is iedereen
een dokter en kan iedereen elkaar van advies voorzien betreffende allerlei problemen. Het is daarom aan de organisatie om
dit goed te handhaven en een platform te bieden waar bezoekers terug kunnen komen.
Het contact met lotgenoten en delen van ervaring en kennis wil ik nogmaals benadrukken. De social media die zich hier met
uitstek voor lenen zijn de social netwerken als Hyves en Facebook. LinkedIn is geen geschikt middel, bij LinkedIn ligt de
nadruk op de carrière van de gebruikers, dit is voor mensen met een licht verstandelijke beperking een obstakel en ook voor
diens omgeving is het niet waardevol ten behoeven van de interactie. Twitter kan ingezet worden om gebruikers met vragen
te woord te staan en de directe interactie kunnen bieden. De vraag bij Twitter is echter of de doelgroep dit ook zal gebruiken
met haar korte tekst berichten, waar de informele zorgdrager toch meer behoefte heeft aan volledige informatie.
De mogelijkheden liggen dus in het beschikbaar stellen van informatie via deze kanalen. Het verzorgen van een veilige
omgeving waar de doelgroep met elkaar in gesprek kan om kennis en ervaring te delen en ondersteund kan worden door de
organisatie. Online communities lenen zich hier het best voor. Dit kan in de vorm van een forum of een sociaal netwerk.
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4.2

Conclusie hoofdvraag

Met de beantwoording van de deelvragen zal er nu conclusie komen op de hoofdvraag van deze scriptie. De hoofdvraag
luidde als volgt:
Hoe kan een hulpverlenende organisatie m.b.v. social media de interactie verbeteren met licht verstandelijke gehandicapten
en diens omgeving?
De conclusie is dat de interactie in de eerste instantie moet worden verplaatst naar de digitale wereld waar online interactie
kan plaatsvinden. Het kennisniveau bij de hulpverlenende organisatie moet opgeschroefd worden zodat de mogelijkheden
van 2.0 toepassingen via social media duidelijk en inzichtelijk worden. Cursussen omtrent het gebruik hiervan zijn hier een
goede oplossing voor.
Om de interactie aan te gaan en te verbeteren moet de cliënt, diegene met de licht verstandelijke beperking niet de
doelgroep zijn, maar juist zijn omgeving, de informele zorgdrager. Zij zijn degene die contact zoeken en met vragen zitten en
geholpen willen worden.
Om hen goed van dienst te kunnen zijn is het van belang om op beschikbaar te zijn en duidelijke informatie op een
makkelijke en eenvoudige manier te kunnen geven. Naast de informatie speelt ook het contact met lotgenoten een
belangrijke rol voor de doelgroep alsmede het delen van kennis en ervaringen. Dit kunnen hulpverlenende organisaties
verzorgen door een website met een forum of een sociaal netwerk op te zetten. Het is hier van groot belang dat de kwaliteit
wordt bewaakt en dat dit goed wordt gestuurd vanuit de organisatie. Naast het delen van kennis en ervaringen zijn ook het
organiseren van leuke uitjes voor de doelgroep een belangrijk punt.
Onderzoek dus eerst de doelgroep goed om te kijken waar zij zich bevinden op het internet. Wanneer dit duidelijk is kunnen
de juiste middelen ingezet worden om in te spelen op de behoeften. Het onderhouden is ook van groot belang dus zorg voor
een moderator die alles netjes in de gaten houd.
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5. Case Studie MEE Plus Groep
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5.1

Inleiding

Deze case studie wordt gedaan voor de MEE Plus Groep (MPG).In dit hoofdstuk bespreek de MPG, de probleemstelling en
de onderzoeksmethodiek. Aan de hand van het gedane onderzoek stel ik een advies op over hoe de MPG social media kan
inzetten ten behoeve van haar dienstverlening.

5.1

Achtergrond organisatie

MEE is een organisatie die klaar staat voor mensen met een beperking, ontwikkelingsachterstand of chronische aandoening
en hun omgeving. Zij voorzien de doelgroep van informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning. Dit heeft betrekking op
alle terreinen van het dagelijks leven, van arbeid tot vakantie, van financiële regelingen tot onderwijs. Deze case studie is
voor de MEE Plus Groep, verenigd onder MEE Nederland.
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De MEE Plus Groep is één van de 22 MEE-organisaties die zijn verenigd in de vereniging MEE Nederland. De MEE Plus
Groep bestaat uit 5 MEE-regio‟s:
-

MEE Midden-Holland (MH)
MEE Drechtsteden (DS)
MEE Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE)
MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (AV)
MEE Brabant Noord (BN)

Het advies zal vooral invloed hebben in de eenheid Marketing en Communicatie. Deze eenheid faciliteert en voert waar
nodig alle communicatie uitingen en marktbewerkingsactiviteiten van de stichting MEE Plus Groep uit.

5.1.1 Missie en dienstverlening
De missie van de MEE Plus Groep luidt als volgt;
De MEE Plus Groep ondersteunt het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers met een beperking vanuit
hun eigen kracht en buurt.
Mensen met een beperking en hun sociale netwerk kunnen vaak meer dan cliënten zelf denken. De MPG richt zich op het
versterken van de eigen kracht van de cliënt en de mogelijkheden van het sociale netwerk. De individuele ondersteuning van
de MPG bestaat uit tijdelijke begeleiding voor clienten en hun sociale netwerk om hen weer weer op weg te helpen of om het
ontstaan van problemen te voorkomen. Ook met trainingen en cursussen wordt de zelfredzaamheid vergroot. Zo wordt
voorkomen dat er een zwaarder beroep op ondersteuning of zorg nodig is.
De MPG geeft ondersteuning op verschillende vraagprofielen die zijn voortgekomen uit een analyse van de vragen die de
afgelopen jaren zijn gesteld. De vraagprofielen zijn;
-

Opvoeding en ontwikkeling
Leren en werken
Samenleven en wonen
Omgeving en geldzaken
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5.1.2

Doelgroep van de MEE Plus Groep.

De doelgroep van de MEE Plus Groep bestaat voor het grootste gedeelte uit mensen met een verstandelijke beperking
(52%), gevolgd door de groep met een lichamelijke beperking (16%, uitgezonderd mensen met een Niet Aaangeboren
Hersenaandoening of zintuigelijke beperking). Hierboven ziet u een visuele afbeelding van de doelgroep.

De cliënten verschillen van elkaar in hun gemiddelfde leeftijd. De cliënten van de MEE Plus Groep zijn gemiddeld 26 jaar
oud. Zoals de afbeelding hieronder laat zien.
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5.1.3

SWOT

In het Marktbewerkingsplan van 2011 is een interne analyse gedaan met betrekking tot de sterktes en de zwaktes van de
MEE Plus Groep ten behoeven van de positionering en de marktbewerking. Ik heb hier de sterkes en zwaktes uitgehaald die
relevant zijn voor de deze case studie.
Sterktes
-

Deskundigheid op het gebied van mensen met een beperking.
Algemene bekendheid is hoog.
Een redelijk goed imago en netwerk in drie regio‟s (BN, DS, MH).

Zwaktes




Imagoproblemen door slechte prestatie in het verleden en matig netwerk ik 2 regio‟s (AV, ZHE).
Communicatie-uitingen: nadruk op tekst, weinig beeldend en roept o.a. hierdoor weinig beleving op. Geringe inzet
op o.a. interactie bijvoorbeeld door de inzet van social media.
Geen Customer Relationship Management (CRM) systeem of alternatief.
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5.4

Probleemstelling

Uit de sterktes en zwaktes van de MPG komt naar voren dat er geringe inzet is op interactie met bijvoorbeeld social media.
Dit terwijl uit het theoretisch gedeelte is gebleken dat social media een goede drager is om de interactie met het grootste
gedeelte van de MPG doelgroep, licht verstandelijke gehandicapten en diens omgeving, te verbeteren. De hoofdvraag van
deze case studie is vervolgens:
Hoe kan de MEE Plus Groep social media inzetten ten behoeve van de dienstverlening.
Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er enkele deelvragen opgesteld, de deelvragen zijn als volgt;
Hoe ziet het social media gebruik eruit van de doelgroep?
Wat zijn de behoeften van de doelgroep op het gebied van interactie met de MPG?

5.4

Onderzoeksmethodiek

Uit het theoretische onderzoek blijkt dat social media een goed middel is om de online sociale interactie tussen de cliënt en
zijn omgeving en hulpverlenende organisaties aan te gaan. Met deze case studie ga ik onderzoeken of de doelgroep wel
echt gebruik maakt van social media en welke behoeften er zijn op dit vlak.
Om het gebruik te achterhalen maak ik gebruik van een enquête die wordt uitgezet in het cliënten bestand van de MPG. Om
een goede enquête op te stellen hebben er ook oriënterende gesprekken plaatsgevonden. Deze gesprekken zijn gehouden
met personen die veel met de doelgroep te maken hebben om zo meer feeling met de doelgroep te krijgen en de juiste
invulling voor de enquête te verzamelen. Er zijn twee begeleiders en twee paar ouders geïnterviewd.
De behoeften worden vervolgens bepaald via diepte interviews bij een select aantal dat de enquête heeft ingevuld.
Bestaande uit een consulent en twee paar ouders van kinderen met een beperking. Alle variërend van leeftijd om een zo
goed mogelijk beeld te krijgen. Er is voor een consulent gekozen om goed inzichtelijk te krijgen waar social media een
toegevoegde waarde kunnen hebben in de interactie met de cliënt en zijn omgeving en collega‟s. Voor ouders is gekozen
omdat zij de meest toegankelijke bron waren vanuit de omgeving van iemand met een licht verstandelijke beperking, er is
wel gekeken naar volledig zelfredzame personen die de zorg dragen van een cliënt. Ook hier om inzichtelijk te krijgen waar
social media een toegevoegde waarde kunnen hebben.

5.5

Het Onderzoek.

De enquête is verstuurd naar 1278 mensen waarvan er 292 de enquête hebben ingevuld. Hier zaten 39 test reacties in dus
het totaal aantal goed ingevulde enquêtes bedraagt 253. Dit is een respons van 19.8%. Bij veel vragen waren meerdere
antwoorden mogelijk hierdoor kan het geheel aan percentages de honderd overschrijden. Hoewel de respons niet heel groot
is zijn 253 ingevulde enquêtes wel representatief.

5.5.1

respondenten

Onder de respondenten bevonden zich 117 mannen en 175 vrouwen, respectievelijk 40% en 60%. De leeftijd varieerde van
10 tot 51 jaar of ouder waar de meerderheid (40%) 51 jaar of ouder was. De beperkingen die het meest voorkwamen onder
de respondenten waren een lichamelijke beperking (51%) en een verstandelijke beperking (21%) daarnaast heeft ook een
groot gedeelte van de ouders/zorgdragers de enquête ingevuld (34%). Dit komt niet overeen met de doelgroep zoals deze in
het marktbewerkingsplan staat. Hier kan uit opgemaakt worden dat het gebruik van internet meer door mensen met een
lichamelijke beperking en door ouders wordt gebruikt.

5.5.2

internet gebruik

95% van de respondenten heeft aangegeven internet te gebruiken. Hiervan zit 72% 0-2 uur per dag op het internet, de
overige zitten langer op het internet. Het internet wordt het meest gebruikt om te surfen via Google (70%) en om informatie
op te zoeken (75%). Spelletjes (44%) worden ook veel gespeeld alsmede contact met familie en vrienden (40%). De
computer of laptop is het meest gebruikte apparaat waar het internet mee wordt gebruikt (99%).
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5.5.3 Social Media
Hyves (63%) wordt het meest gebruikt door de respondenten met Facebook als goede tweede (46%) en Youtube als derde
(30%). Twitter wordt iets meer gebruikt als LinkedIn maar beide zijn nog niet erg in gebruik. Het bloggen wordt het minst
gedaan (3%).
Op de vraag of de respondent MEE zou willen tegenkomen op een social media website antwoorden 54% met ja. Zij gaven
aan dat zij graag via deze middelen informatie tot zich zouden willen nemen en dat zij zo contact met MEE moesten konden
verwezenlijken. 40% antwoorden met nee, als motivatie gaven zij aan dat zij social media en MEE als privé en zakelijk zien
of het niet gebruiken van social media.
35% van de respondenten gebruikt social media vooral om foto‟s, video‟s van anderen te zien, dit is groter dan het zelf delen
van foto‟s en video‟s (25%). Ook worden er veel spelletjes gespeeld (32%) en veel informatie gezocht (47%).
Op social media wordt er veel gesproken met familie en vrienden (55%) maar ook over hobby‟s (33%) en actualiteiten (26%).
Op de vraag hoeveel vrienden de respondenten hadden op een social media site antwoorden het merendeel (47%) dat zij 0
– 50 vrienden hadden. Deze kenden ze vervolgens via familie (78%) en kennissen (75%).

5.5.4

Social netwerk

Het merendeel (55%) van de respondenten heeft 0-5 vrienden die zij in het echt zien. Van de respondenten zit het grootste
gedeelte (33%) hun vrienden één keer per maand. Praten (78%) is hetgeen wat de respondenten doen met hun vrienden er
wordt weinig gedaan aan hobby of sport. Van de respondenten woont het merendeel samen zonder kinderen (22%) of bij
hun ouders (19%).

5.5.5

contact met MEE

Op de vraag op welke manier de respondent contact zou willen hebben met een MEE consulent antwoordde de meerderheid
persoonlijk en via het internet (39%) alleen persoonlijk of alleen via het internet lagen dicht bij elkaar met 33 % en 28%. Het
contact zouden respondenten het liefst willen onderhouden via de e-mail (83%) met een forum (24%) als tweede keuze.
Skype (9%) en chat (18%) waren minder favoriete keuzes.
Op de vraag of de respondenten lid wilde worden van een platform vanuit MEE antwoordde 53% met nee wat hiermee de
meerderheid heeft. De reden blijkt voornamelijk gebrek aan kennis van toepassing van een dergelijk platform. Bij diegene die
met ja hebben geantwoord (43%) blijkt dat contact met lotgenoten een grote rol speel alsmede informatie en kennis deling.
Met wat ze op dit platform dan wilden doen antwoordden de meeste contact met andere MEE cliënten (47%) of contact met
een MEE consulent (44%).
De respondenten willen graag meer ondersteuning op de volgende diensten van MEE via het internet, vrienden en relaties
(38%), vrije tijd en sport (39%), opvoeding en ontwikkeling (24%), leren en werken (23%), regelgeving en geldzaken (37%)
en wonen en samenleven (31%).

5.6

Diepte Interviews.

Hieronder volgen samenvattingen van de interviews die zijn gehouden. De volledige interviews kunt u terugvinden op de
bijgevoegde cd-rom als audio bestanden.

Rodney de Grave

Page 44

ONLINE SOCIALE INTERACTIE

5.6.1

Consulent – Miriam Letterman.

Miriam Letterman werkt als communicatie adviseur en consulent voor de MEE Plus Groep. Als consulent zijnde begeleid zij
cliënten en diens omgeving bij het vinden van een juiste oplossing voor het probleem dat zich voordoet. Denk hierbij aan het
traject tot het vinden van een juiste zorginstelling, begeleiding tijdens de diagnose wanneer deze nog niet is gedaan of
begeleiding tijdens belangrijke momenten in de ontwikkeling van iemand met een licht verstandelijke beperking zoals het
vinden van een juiste school.
Tijdens de begeleiding bestaat er momenteel nog geen behoefte aan de inzet van social media. Miriam zegt er wel een
toegevoegde waarde in te kunnen zien maar het is niet nodig omdat alles omtrent de interactie goed verloopt.
Wanneer er zich een probleem bij een cliënt voordoet en deze contact heeft gezocht met MEE wordt dit opgevolgd door een
persoonlijk bezoek nadat duidelijk is geworden op welk vlak het probleem zich voordoet en de juiste consulent is gevonden.
Na het eerste gesprek wordt er een behandelplan opgesteld. In de tussentijd vind er telefonisch contact en via de email
contact plaats. Er zou wanneer de cliënt en diens omgeving gebruik maken van social media communicatie kunnen verlopen
via deze weg. Miriam geeft wel aan dat ze dit dan via een account vanuit de organisatie wil doen omdat ze niet met haar
privé account het contact zou willen onderhouden. Om privé en zakelijk gescheiden te houden en ook omdat de begeleiding
niet levenslang is. Er zou geen reden zijn om na het traject contact te onderhouden via social media onder haar privé naam.
Dit kan wel vanuit de organisatie om de drempel laag te houden en extra beschikbaarheid te bieden voor de cliënten van
MEE.
Middelen om contact via social media liggen aan het gebruik van de cliënt. Wanneer deze geen Hyves heeft is het nutteloos
om het via dit kanaal te doen. Wel ziet zij de efficiëntie van beeldcommunicatie via bijvoorbeeld Skype in. Omdat dit kosten
besparend is in tijd en geld.
Momenteel is er een intranet vanuit MEE waar discussies en vraagstukken kunnen worden neergelegd. Hier zijn wel
mogelijkheden van 2.0 toepassing ten behoeven van de interactie. Miriam zou het fijn vinden om makkelijker en
gebruiksvriendelijker gebruik te kunnen maken van de expertises van haar collega‟s.
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5.6.2

Ouder – Ans van Houten

Ans is de moeder van David, een jongen van 22 met het syndroom van Down en een verstandelijke beperking. Zij heeft
sinds David zijn geboorte met MEE te maken gehad. MEE heeft haar geholpen met alle vragen die zij had omtrent de
ontwikkeling van haar zoon.
Het syndroom van Down uit zich ook in de uiterlijke kenmerken waardoor al op zeer vroege leeftijd duidelijk werd dat er hier
sprake was van een beperking. Hierdoor was een diagnose om te kijken wat er speelde al snel gedaan.
Er waren in die tijd veel vragen omtrent de ontwikkeling van David. Vragen die elk ouder heeft bij de ontwikkeling van zijn of
haar kind. Echter kunnen de ouders van een normaal begaafd kind vaak bij mensen in zijn of haar sociale netwerk terecht
voor vragen. Ouders van een kind met een beperking niet omdat kinderen met een beperking minder vaak voorkomen dan
normaal begaafde kinderen. De behoefte om in contact te komen met lotgenoten was heel groot bij Ans. Om ervaringen en
kennis te delen maar ook om een luisterend en begrijpend oor te hebben.
In de tijd dat David opgroeide was er wel internet maar niet zoals we dit nu kennen. Ans heeft alles omtrent de interactie met
hulp- en zorginstellingen telefonisch en via de post gedaan. Ook veel persoonlijke contact was aan de orde. Zij ziet wel hoe
online communities hier een meerwaarde kunnen bieden voor ouders anno nu die kinderen krijgen of hebben met een
verstandelijke beperking. Deze plekken lenen zich er perfect voor om te praten met lotgenoten en elkaar te helpen.
Ans zelf is geen voorstander van social media. Maar ze beseft wel dat ze er aan moet geloven.

5.6.3 Ouder – Petra van der Mast
Petra is de moeder van Marieke, een meisje met een verstandelijke beperking dat zich uit in een beperking van de sociale
vaardigheden. Marieke zelf heeft een IQ van 120 waardoor zij ook gewoon naar school en niet beperkt is in de
zelfredzaamheid buiten de sociale vaardigheden. Haar beperking uit zich in het niet zien van gevaren, heel naïef en met
iedereen contact willen zoeken.
Petra gaf aan dat ze het moeilijk vind om voor haar dochter leuke dingen te organiseren. Daarnaast is zij alleen maar positief
te spreken over het contact en de interactie met MEE. Zij heeft geen problemen ondervonden met de begeleiding die zij
kreeg omtrent haar dochter. Toch zou zij graag in contact willen komen met lotgenoten en wenst dit ook voor haar dochter.
Het zou voor haar mooi zijn als MEE dit kon faciliteren. Zij zou een dergelijk platform dagelijks bezoeken en blijven voorzien
van content.
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6 Conclusies case studie.
6.1

Deelvragen.

6.1.1

Hoe ziet het social media gebruik eruit van de doelgroep?

De doelgroep van de MPG maakt wel degelijk gebruik van internet en social media. Van de gevraagde social media maakt
het merendeel gebruik van Hyves, Facebook en Youtube. De doelgroep heeft aangegeven MPG terug te willen zien op
social media. Om informatie tot zich te kunnen nemen en om in contact te kunnen komen met lotgenoten.
Het sociale netwerk bestaat ook hier voornamelijk uit ouders en familie. Social media wordt het meest gebruikt om te praten
en om profielen van andere te bekijken, dit ligt hoger dan het delen van informatie.

6.1.2

Wat zijn de behoeften van de doelgroep op het gebied van interactie met de MPG?

Uit de enquête en de interviews kwam naar boven dat de behoeften om kennis en ervaring te delen heel groot is. Ook het in
contact komen met lotgenoten speel voor veel een belangrijke rol. Dit is in samenhang met het delen van kennis en ervaring.
Er is dus behoeften naar een platform waar lotgenoten bij een kunnen komen om met elkaar in gesprek in te kunnen gaan
en waar zij elkaar kunnen steunen en helpen. MPG kan hier een begeleidende rol in spelen door de kwaliteit te bewaken en
in te springen in de gesprekken die hier worden gevoerd.

6.2

Conclusie hoofdvraag en aanbevelingen.

Hoe kan de MEE Plus Groep social media inzetten ten behoeven van de dienstverlening?
De conclusie op deze case is dat de MEE Plus Groep niet zo zeer moet inzetten op social media ten behoeven van de
dienstverlening maar juist de andere behoeften van de doelgroep moet faciliteren via social media.
Consulenten zien momenteel nog geen noodzaak in de inzet van social media in het werk dat zij verrichten. Ook is de cliënt
en zijn omgeving tevreden over de dienstverlening van MEE. Zo bleek uit een klanttevredenheid onderzoek dat de MPG
gemiddeld een 7.9 krijgt voor de ondersteuning die zij bieden.
Door het faciliteren van een smartphone of een iPad kan de interactie ook verbeterd worden. Deze middelen maken het
mogelijke om altijd en overal online te zijn. Om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van de doelgroep moeten
medewerkers van de MPG meer online actief zijn. Door online beter bereikbaar te zijn kunnen cliënten zelf bepalen wanneer
en hoe ze hun vragen stellen.
Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden die de MPG verricht is het opbouwen en behouden van een netwerk
rondom een cliënt. Hier zijn mogelijkheden om social media in te zetten die de efficiëntie en effectiviteit positief kunnen
beïnvloeden. Omdat dit nog niet wordt gedaan en omdat de MPG nog geen social media inzet is het eerst van belang dit te
doen.
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6.2.1

Social media gebruik

Omdat de MPG nog geen social media inzet is het van belang hier een begin in te maken. Het doel van deze middelen is
niet om de dienstverlening te ondersteunen maar om de behoeften van kennis en ervaring delen alsmede het contact met
lotgenoten te faciliteren. Wanneer een gebruiker om ondersteuning vraagt moet de MPG deze gebruiker wel van dienst zijn.
Hieronder volgen enkele richtlijnen ten behoeven van het opzetten van de meest belangrijke social media. In de bijlage kunt
u richtlijnen vinden over het gebruik van social media.

6.2.1.1 Hyves
Zet een professionele Hyves pagina op vanuit MEE. Een goed voorbeeld is de Hyves pagina van Amerpoort. Amerpoort
heeft een branded Hyves pagina waardoor zij de pagina zelf in kunnen delen. Hierdoor is de pagina overzichtelijk en
aangepast op de wensen van de gebruiker. Ik adviseer daarom om ook een branded pagina voor MEE. Ga met een aantal
cliënten (cliënten en hun netwerk) rond de tafel om te achterhalen wat hun wensen zijn met betrekking tot de Hyves pagina
om deze zo gebruiksvriendelijk te maken.

6.2.1.2 Facebook
Net als Hyves is een Facebook pagina vanuit MEE een goede manier om de interactie aan te gaan met de doelgroep. Zorg
ook hier voor bedrijfspagina en maak deze met applicaties overzichtelijk voor de doelgroep. De bezoeker moet in één opslag
zien wat MPG doet en hoe MPG de bezoeker van dienst kan zijn.

6.2.1.3 Overige social media
Naast het opzetten van een Facebook pagina en een Hyves pagina is het ook verstandig om te beginnen met een Twitter
account. Hier ligt de nadruk vooral op andere stakeholders die interesse hebben in de ontwikkelingen binnen de MPG. Het
Youtube kanaal zal worden ingezet om de dienstverlening van de MPG visueel over te brengen.

6.2.2

Opzetten van een webcare team.

Het opzetten van verschillende social media is maar een gedeelte van het werk, het onderhouden en blijven interacteren met
de doelgroep is net zo belangrijk. Ik adviseer daarom om een webcare team samen te stellen binnen de MPG die de social
media beheren. Een webcare team is een online klantenservice waar snel en inhoudelijk op het individu of meerdere
mensen tegelijk kan worden gereageerd. Naast het beheren is het ook van belang dat dit team zich mengt in gesprekken
waar de MPG van dienst kan zijn. Om zo de rol van online ambassadeur op zich te kunnen nemen.

6.2.2.1 Taken van het webcare team.






6.2.3

Opzetten en onderhouden van de ingezette social media (naar aanleiding van het gedane onderzoek en de
aanbevelingen zijn dit Hyves, Twitter, Facebook en Youtube)
Actief en pragmatisch zoeken naar discussies die relevant zijn aan de dienstverlening van mee en hierop inspelen
( bv. een moeder die op een forum een vraag post over de ontwikkeling van haar jonge kind met beperking)
Ten alle tijden beschikbaar zijn, dit kan worden verwezenlijkt wanneer het gebruik van een smartphone of
bijvoorbeeld een iPad wordt gefaciliteerd vanuit de MPG (wanneer een cliënt met een probleem zit op vrijdagavond
is het van belang hier direct op te reageren in plaats van de maandag erop waar de kans bestaat dat het probleem
is geëscaleerd).
Tools inzetten om te monitoren wat er over de MPG wordt gezegd ten behoeven van de reputatie maar ook om
sneller discussies te vinden (tools zijn bijvoorbeeld: Socialmention.com en Tweetdeck, voor een volledig overzicht
van tools verwijs ik u graag door naar de bijlage).

Ontwikkeling van een online platform.

Uit de enquête en de interviews alsmede de oriënterende gesprekken die plaatsvonden voor de invulling van de enquête is
gebleken dat er vraag is naar een veilige omgeving waar mensen met een beperking en diens omgeving samen kunnen
komen. Dit is mogelijk via de bovengenoemde social media. Echter de ultieme uitkomst zou een online platform vanuit MPG
zijn. Hier heeft MPG alle regie over het platform en kan zij volledig de kwaliteit bewaken. Het online platform zou mooi
gecombineerd kunnen worden met een CRM. Aan de voorkant heb je dan de online community waar cliënten en
diensomgeving met elkaar in gesprek kunnen gaan en waar de MPG zich ook in het gesprek kan mengen. En aan de
achterkant kun je het klantrelatiebeheer digitaal onderhouden alsmede de interactie met de cliënt aangaan.
Om echter een succesvol online platform in te richtten en te ontwikkelen is een verdiepend onderzoek nodig. Er zal
onderzoek moeten worden gedaan naar de kosten om te kijken of het budgetmatig mogelijk is en er zal met alle betrokken
actoren om de tafel moeten worden gegaan om het perfect aan te laten sluiten op de behoeften en gebruiksvriendelijkheid.
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6.2.4

Hoe verder?

Het integreren van social media binnen het al bestaande en blijvende contact, vraagt om een duidelijke vormgeving en
afbakening. Wil de MPG zich innovatief profileren dan zal er een verandering moeten plaatsvinden in het huidige beleid. De
MPG zal haar medewerkers de ruimte moeten geven om met social media te experimenteren en medewerkers zullen zich
hiervoor open moeten stellen. Alleen dan kan het een bijdrage leveren aan de effectiviteit van de hulpverlening en zal er voor
de hulpverlener en de cliënt en diens omgeving een nieuwe wereld opengaan.
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Bijlages
Bijlage 1 vragen diepte interviews
Meten:

Behoeften op het gebeid van de MEE Plus Groep?

Vraag:

Wat heeft MEE voor u betekend? (ijsbreker)

Vraag:

Wat zou u anders willen zien van MEE?

Vraag:

Waarom dan?

Doel:

Inzicht in de behoeften van de doelgroep die zij hebben met betrekking tot de dienstverlening en de
huidige online communicatie, mening website, wat zou u willen vinden op de website en wat zoekt u nu
wanneer u de website bezoekt.

Meten:

Behoeften op het gebied van social media?

Vraag:

Waar gebruik je nu social media voor?

Vraag:

Waarom dan?

Doel:

Achterhalen waar social media momenteel voor wordt gebruikt en wat de achterliggende gedachten
hiervan zijn. Waar zitten knelpunten en wat zijn juist kansen.

Vraag:

Waarom gebruik je geen social media?

Doel:

Doorvragen naar de motivatie waarom social media niet wordt gebruikt. Achterhalen waarom er geen
behoefte is aan online sociale interactie.

Vraag:

Zou u social media gebruiken ten behoeven van de communicatie met de verschillende actoren?

Vraag:

Waarom dan?

Doel:

Motivatie achterhalen.
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Bijlage 2 Gehandicapten zorg 2.0 top 25
GHZ 2.0 Top 25
1. Bartiméus
Waar anderen nog over praten, brengt Bartiméus in praktijk: e-inclusie, interactie en zorg op
afstand. Bartiméus ademt 2.0 en deelt zijn ervaringen ook met anderen via eigen initiatief
Link4all. De complete opsomming van alle 2.0-initiatieven is te lang om hier te noemen.
Uitspringers zijn: het digitale levensboek, de website Schriftje.nl en de Heartbeat, een
apparaat dat met trilling aangeeft hoever een begeleider van een cliënt af staat.
2. ‟s Heeren Loo
Nederlands grootste (en sportiefste) zorginstelling neemt 2.0 uiterst serieus. Ze nam dit jaar
zelfs een medewerker in dienst, die een online mediastrategie ontwikkelt. Nu vooral in de
planfase, maar we verwachten veel van hen. Wat? Bijvoorbeeld een cliëntenportaal, online
inzage in cliëntdossiers en beeldtelefonie. Natuurlijk zorgt de sportiefste instelling ook voor
online beweging: hiervoor gebruiken ze de Xbox Kinect.
3. Pameijer
Bij Pameijer staat 2.0 hoog op de agenda van directeur Jan Alblas. „Laten ervaren in plaats
van afschermen‟, is het motto. Daarom praten cliënten en medewerkers met elkaar op
Yammer en komen ze met elkaar in contact op Facebook. Hoewel Pameijer zelf ook nieuwe
digitale ontwikkelingen uittest, zoals de Blue Call Phone, wil zij ook graag van andere
organisaties leren. Want kennis delen is zó 2.0!
4. Talant
Nu nog een beetje huiverig: is Hyves wel veilig genoeg? Maar met een veilige site absoluut
doordrongen van de waarde van social media en beeldcontact met begeleiders. Een snelle
beweger op de 2.0-markt.
5. Pluryn
De organisatie verkoopt zich goed via Twitter, Hyves en LinkedIn. Gelukkig hebben de
cliënten ook een eigen social mediaplatform: het Pluryn Plein, voor en door cliënten.
6. Abrona
Van WiFi op alle locaties tot een begrijpelijke website voor cliënten: Abrona scoort op einclusie. Wel veilig natuurlijk, daar zorgt de training Safe Surfen wel voor.
7. Koraal Groep
Koraal Groep brengt vrijheid bieden in praktijk op het gebied van internet en social media.
Het cliëntenportaal CL!CT helpt hen hierbij.
8. Amerpoort
Slim bezig. Cliënten van Amerpoort kunnen naar de computerschool. Straks twitteren zij net
zo fanatiek als medewerkers van de zorgorganisatie.
9. Tjallingahiem
Tjalingahiem, Ambiq en Driever‟s Dale bouwen samen met MEE Friesland aan een integraal
pakket van online hulp aan cliënten. Met daarin zorg op afstand, interactie en e-inclusie.
10. Philadelphia
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Van maatwerk (een spraakcomputer op een rollator) tot geïntegreerd in de hele instelling
(Yammer): Philadelphia‟s 2.0-toepassingen variëren enorm. Interactief is het digitale
cliënttevredenheidsonderzoek: een online vragenlijst vol verduidelijkende pictogrammen.
11. Baalderborg Groep
Overdag veilig internetten op Bbox, ‟s nachts veilig slapen dankzij het nachtzorgsysteem dat
geluiden en bewegingen registreert. Clienten op de locaties Ommen en Hardenberg boffen
maar.
12. Dichterbij
Dichterbij combineert leuk met nuttig. Cliënten kunnen de digitale snelweg en de digitale
arbeidsmarkt op. Met gratis internetaansluiting en les op de Multimedia Werkplaats.
13. Siza
Waarom allerlei toepassingen ontwikkelen als je ook 2.0 kunt zijn met slechts een
internetomgeving vol met veilige en eenvoudige sociale media?
14. Cordaan
Beeldcontact gaat snel en makkelijk en kan vaak even tussendoor. Die voordelen ziet
Cordaan ook in haar ambulante begeleiding. U vraagt, wij verschijnen.
15. Steinmetz de Compaan
Vergeet Klokhuis, check Kijk Nou, het Youtubekanaal van Steinmetz de Compaan. Leuk, fris
en interactief.
16. Tragel Zorg
Vrijwilligers die cliënten wegwijs maken op het internet. Dat is inventief. Straks skypen zij met
begeleiders en kunnen ze online dossiers inzien.
17. Driestroom
Muziek luisteren, spelletjes spelen, films bekijken: cliënten van de Driestroom vermaken zich
prima via het toegankelijke cliëntensysteem Ikkies.
18. Kempenhaeghe
Een gezicht zegt meer dan duizend woorden, vindt Kempenhaeghe. Daarom kunnen cliënten
skypen met hun webcam.
19. Doenn begeleiding
MeXtra is het programma voor het maken van online zorgplannen. Het leverde Doenn
begeleiding een nominatie op voor de Duim 2011.
20. Arduin
Het traditionele zorgplan werd ingeruild voor een digitaal zorgplan. Cliënten kunnen hierdoor
hun plannen inzien wanneer ze maar willen.
21. De Lichtenvoorde
Verbindt mens met techniek. Daaruit komen mooie dingen voort: bijvoorbeeld een
beeldhorloge. Te laat komende cliënten zijn verleden tijd.
Rodney de Grave

Page 54

ONLINE SOCIALE INTERACTIE

22. Syndion
Waarom zou je elke dag een schriftje meenemen om de vorderingen van een kind in te
beschrijven? Dat kan toch ook digitaal? Bij Syndion in elk geval wel.
23. Heliomare
Vanaf januari 2012 hoeven clienten met niet-aangeboren hersenletsel niet uren te reizen om
hun behandelaar te spreken. Een webspreekuur maakt contact sneller en makkelijker.
24. Sint Maartenskliniek
Alles wat je altijd al hebt willen weten (of zien) over dwarslaesies. Dat staat op de
dwarslaesieportal.
25. Koninklijke Visio
Facebook, Twitter, LinkedIn en Youtube. Koninklijke Visio zet zichzelf goed op de kaart via
social media.
Bron: Markant Themanummer gehandicaptenzorg 2.0 (2011)
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Bijlage 3 Stappenplan Actorenanalyse
Stap 1 In kaart brengen van de betrokkenen partijen.
Stap 2 Definieer van elke actor zijn of haar belang.
Stap 3 Bepaal de posities die zij zullen innemen.
Stap 4 Stel vast of er basis is tot samenwerking tussen actoren.
Stap 5 De mate van macht of invloed bepaald de omvang van een kans of de bedreiging.
Stap 6 Selecteer de belangrijke en relevante actoren.
Bron: Belvedere.net

Rodney de Grave

Page 56

ONLINE SOCIALE INTERACTIE

Bijlage 4 artikelen
PatientsLikeMe
In 2004 richtten Jamie Heywood, Benjamin Heywood en Jeff Cole een community op voor
patiënten met ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis). Vanuit hun eigen ervaringen met deze
ziekte zochten ze naar een platform waar patiënten, dokters en organisaties in een
community hun kennis konden delen.
De eerste stap op weg naar dat doel was een website waar patiënten onderling ervaringen
konden uitwisselen over het verloop van hun ziekte, de effectiviteit van medicijnen en
behandelingen, maar ook elkaar mentale steun konden bieden. In 2006 werd de site
commercieel en uitgebreid naar nieuwe patiëntengroepen. Inmiddels zijn er communities
voor 16 verschillende ziektebeelden, waaronder MS, de ziekte van Parkinson, HIV,
depressie en Fibromyalgie. Het doel van de site is: “to provide a better, more effective way to
capture valuable results and share them with patients, healthcare professionals, and industry
organisations that are trying to treat the disease”. PatientsLikeMe wordt hoofdzakelijk
gefinancierd met private middelen. Ook wordt een deel van de verzamelde informatie over
patiëntengroepen verkocht aan partners.
Via de zoekfunctie kunnen patiënten zoeken naar lotgenoten op verschillende criteria zoals
locatie, leeftijd, behandeling en symptomen. Zij kunnen een persoonlijk profiel aanmaken dat
informatie bevat over de diagnose, behandelplan en ziektebeeld. Die profielen zijn zichtbaar
voor andere leden van PatientsLikeMe. De gebruiker kan zelf kiezen of de informatie ook
voor andere bezoekers toegankelijk is. Ook biedt PatientsLikeMe de mogelijkheid om elkaar
onderling berichten te sturen en via een forum met andere leden in contact te komen.
Op de onderzoekspagina worden publicaties over de website, maar ook informatie van de
farmaceutische industrie inzichtelijk gemaakt. En niet in de laatste plaats worden op basis
van de gegevens van patiënten statistieken gemaakt. Data over behandelingen (zoals ook
medicijngebruik en bijwerkingen) en symptomen (soort symptomen maar ook tips om ermee
om te gaan) worden daardoor op een geaggregeerd niveau beschikbaar gesteld. Dat maakt
deze site ook zeer interessant voor medisch onderzoek.
De impact van PatientsLikeMe zien we op verschillende niveaus. Patienten vinden
lotgenoten waar ze eerder geen contact mee hadden. Dit kan iemand zijn die bij hen in de
buurt woont, maar ook iemand die dezelfde zeldzame klachten heeft en aan de andere kant
van de wereld woont. De leden van de communities bieden veel mentale steun aan leden die
de moed even lijken te verliezen. Op die manier krijgen de patienten steun van mensen die
weten wat zij doormaken. De kennis die patienten opdoen op de site maakt dat zij beter
geinformeerd zijn in de contacten met hun behandelend artsen. Vaak leren patienten online
al welke medicijnen
in welke dosering een uitkomst zouden kunnen bieden. Maar de grootste, en misschien ook
meest waardevolle, impact komt voort uit de dataverzameling die de site oplevert. De
informatie die de patienten delen over hun condities, klachten, medicijnen etc. worden op
geaggregeerd niveau beschikbaar gesteld en aan tijd gerelateerd. Hoewel het hier geen
objectieve onderzoeksresultaten betreft, maakt de omvang van de beschikbare gegevens dat
de effectiviteit van medicijnen en behandelplannen verbeterd kunnen worden. De leden zijn
daarmee een waardevolle bron van informatie voor de medische research en industrie. De
input is niet langer anekdotisch van aard, maar kan worden gekwantificeerd, waardoor de
uitkomsten meer impact hebben op zowel de medische als farmaceutische industrie. Dit
wordt onderstreept door de samenwerking die onlangs bekend werd gemaakt tussen het
biopharma bedrijf UCB en PatientsLikeMe30, die samen een community voor patienten met
epilepsie gaan opzetten.
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Toch lijkt er ook een prijs te zijn voor dit alles. De privacy van gebruikers staat flink onder
druk. De site hanteert een zeer open privacy beleid, hoewel gebruikers zelf kunnen kiezen of
ze hun input voor iedereen inzichtelijk willen maken of enkel voor leden van de community.
Maar ook de afgeschermde data zijn weinig beschermd. De site maakt hierin een bewuste
keuze. Naar hun mening worden gebruikers voldoende geïnformeerd over de consequenties
van het privacybeleid. Daarnaast wegen de risico‟s niet op tegen de meerwaarde die dit
open model biedt. Gezien de grote hoeveelheid mensen die hier participeert lijkt de
meerwaarde van openheid inderdaad groter te zijn dan het verlies aan privacy.
ShareCare.nl
Sharecare.nl ondersteunt mantelzorgnetwerken en geeft tools voor het makkelijker verdelen
en organiseren van zorgtaken door bijvoorbeeld centraal inroosteren en het delen van
informatie over de zorgvrager. ShareCare is een initiatief van Saskia Vermeulen, zelfstandig
ondernemer die tijdens de ziekte van haar moeder vaststelde dat een tool als ShareCare een
enorme uitkomst zou kunnen bieden. aak is er
n persoon die het leeuwendeel van de
zorg en coördinatie op zich neemt en daarmee veel tijd aan rondbellen en regelen besteedt.
ShareCare neemt een deel van dit werk uit handen en geeft anderen in het informele
zorgnetwerk de gelegenheid zelf „in te tekenen‟ op taken die nog openstaan. Handig is het
stoplicht op de website dat op rood of groen kan staan. Rood betekent: nu liever geen
contact zoeken, waardoor de primaire mantelzorger ook haar rust kan nemen zonder
anderen aan de telefoon te moeten afwimpelen.
Naast berichten en informatie rondom de zorgvrager is er ook ruimte voor foto‟s,
kindertekeningen en dergelijke. Ervaringen met de website leren dat vooral zorgnetwerken
die acuut nodig zijn, de dienst gebruiken: bijvoorbeeld wanneer iemand binnen afzienbare
tijd komt te overlijden.
De ShareCare zorgsite is vorig jaar aangevuld met een buurtsite: oproepen, inroosteren van
klusjes voor elkaar en voor de buurt. Hiermee is het „label‟ zorg van de site af en komt het
neer op gewoon dingen voor elkaar doen, (weer) meer weten van elkaar maar dan op een
veilige afstand, zonder in „jaren 50 gedwongen openheid‟ te geraken. De buurtsite
ondersteunt de gedachte dat zorgnetwerken voortkomen uit „gewone‟ sociale netwerken die
al bestonden toen er nog geen sprake van een zorgvraag was. Daarnaast speelt dat vaak
diegene die het dichtste bij woont, veel mantelzorg op zich neemt: de directe fysieke
omgeving van de zorgvrager is dan dus belangrijk en kan verlichting geven aan de (vaak
overbelaste) mantelzorger.
ShareCare heeft nog geen aansluiting bij de formele of professionele zorg. In de praktijk
betekent dit dat de thuiszorg nog steeds een eigen journaal/logboek in huis aanlegt waar
vervolgens alleen diegenen in het informele zorgnetwerk die daar fysiek toegang toe hebben
in kunnen lezen. Hoewel kleine handheld computers wel steeds meer hun intrede doen in de
thuiszorg is de inzet daarvan vooral gericht op het beheersen van interne processen,
zorghandelingsprotocollen, urenregistratieen dergelijke. Voor communicatie met clienten en
hun omgeving worden deze niet gebruikt. Hier ligt echter wel een belangrijke uitdaging:
alleen door een goede vervlechting van de informele en de formele zorg en de bijbehorende
informatiestromen, is langer zelfstandig wonen in een vergrijzende samenleving mogelijk. De
samenwerking en communicatie tussen deze twee „werelden‟ moet dan veel soepeler gaan
verlopen: juist op dit vlak kan het inzetten van sociale media echt impact hebben.
Voor ShareCare is het moeilijk gebleken om het business model rond te krijgen: betaling
door gebruikers vooraf was geen optie. Zoals met veel software het geval is moeten mensen
ervaren wat het gebruik van de site voor hen betekent, wat ze er mee gaan doen, pas
daarna volgt dan de waardering. De initiatiefnemer kreeg te horen dat “achteraf deelnemers
het minimaal 50€ waard vonden”. In 2008 is ShareCare omgeschakeld van gratis gebruik
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naar partnerships met gemeentes: gemeenten sluiten een contract af met ShareCare om
toegang aan inwoners te bieden, voorlichting te geven, gemeentelijke of
welzijnsmedewerkers als begeleider op te leiden, toegang tot de helpdesk te bieden,
etcetera.
Een dienst als ShareCare draagt bij aan de ontlasting van primaire mantelzorgers door
zorgtaken beter te delen in een breder zorgnetwerk. Door betere transparantie en
informatiedeling zijn alle leden van een zorgnetwerk in principe beter geïnformeerd waardoor
communicatie (nu nog vooral via oude kanalen) beter kan verlopen: zorgverleners kunnen in
de communicatie meteen tot de kern van het gesprek overgaan en hoeven niet meerdere
malen de voorgeschiedenis te herhalen. Meer impact zal gecreeerd kunnen worden wanneer
ook de formele zorg aansluiting vindt op instrumenten als ShareCare: er zal vaker informatie
kunnen worden uitgewisseld, agenda- of roosterwijzigingen zijn voor iedereen snel
inzichtelijk te maken, formele zorg kan waar nodig flexibeler bijspringen bij informele zorg.
Een barri re is de moeite die rijks- en vooral lagere overheden hebben met het bereiken van
de mantelzorgers: slechts een beperkte groep sluit zich momenteel aan bij een lokaal
Steunpunt Mantelzorg dat inmiddels in vrijwel iedere gemeente is gevestigd. Dit zijn vooral
oudere, vrouwelijke partners van chronisch zieken die steun en gelegenheid tot respijtzorg
zoeken.

Blue Call Phone

ZELFSTANDIG MET EEN IPHONE
Rieke Veurink Editie: 10 2011
Bellen, foto’s maken, agenda bijhouden en boodschappen doen. Een aantal cliënten
van Pameijer kan het een stuk zelfstandiger sinds ze gebruikmaken van de Blue Call
Phone.
De vingers van Cliften Antonia glijden vaardig over het schermpje van zijn iPhone. Foto na
foto komt voorbij. En Cliften voorziet ze allemaal van commentaar. „Kijk. Mooie auto h ? Ik
hou van auto‟s. BMW is de mooiste. Nu de volgende. Dit is mijn vriend. Mijn beste vriend. En
dit is mama. En dit is Patricia. Van waar ik werk.‟ Cliften is van zichzelf geen groot spreker.
Maar met de iPhone die hij gebruikt van Pameijer komt hij een heel eind. Hij kan met de
foto‟s letterlijk iets van zijn wereld laten zien. En hij is trots dat hij weet hoe het apparaat
werkt.
‘Bel mijn coach’ Blue Call Phone heet de app die op zijn telefoon geïnstalleerd is. De app
is ontwikkeld door de Belgische organisatie Ithaka en is bedoeld om mensen met een
beperking te helpen om zelfstandiger te functioneren. Blue Call Phone heeft vier
functionaliteiten: fotograferen, bellen, agenda beheren, en – de belangrijkste – het blauwe
scherm. Dit blauwe scherm kunnen begeleiders online vullen met cliëntspecifieke vragen aan
de buitenwereld. Bijvoorbeeld voor aan de buschauffeur: „Wilt u mij waarschuwen als we bij
de halte Zwanenburg zijn? Dank u wel!‟ Of aan de medewerker van een winkel: „Wilt u vier
pistoletjes voor mij pakken? Dank u wel!‟ Cliënten hoeven in de winkel of de bus alleen maar
het blauwe scherm te laten zien aan de medewerker, en de rest gaat vanzelf. Zo kunnen ook
cliënten die niet zo goed uit hun woorden kunnen komen, of dingen niet zo goed kunnen
onthouden, alleen op pad. Zeker omdat het blauwe scherm voorzien is van een knop: „bel
mijn coach‟. Als een cliënt in een winkel staat en bijvoorbeeld zijn pincode niet meer weet,
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kan de kassamedewerker met één druk op de knop overleggen met de begeleider van de
cliënt.
Hamburgers bakken Pameijer deed afgelopen zomer, met ondersteuning van Vilans en
Ithaka, een pilot met de Blue Call Phone. Margareth Basart was projectleider vanuit
Pameijer. „We zijn gestart met vier cliënten die allemaal een andere vraag hadden. Zo was er
een cliënt die moeite heeft met het indelen van tijd. Hij komt hier op het werkcentrum om
allerlei taken uit te voeren. Zodra hij weet wat hij moet doen, wil hij er eigenlijk meteen mee
aan de slag. Staat er hamburgers bakken op het programma? Dan begint hij daar het liefst
om 9.00 uur ‟s morgens mee. oorheen kreeg hij steeds te horen: nee, nog niet. Nog even
wachten. Nee, nu nog steeds niet. Nu weet hij dat zijn telefoon begint te piepen als het zover
is. Hij ziet dan in zijn scherm een foto van hamburgers bakken en weet: ik kan beginnen. Nu
hij zelf zijn tijd kan bewaken, krijgt hij minder negatieve prikkels en kan hij prettiger aan het
werk.‟ Aan de pilot deed ook een cliënt mee die zelfstandig met het openbaar vervoer wilde
reizen, en iemand die meer overzicht wilde hebben over haar taken. Basart: „En Cliften
natuurlijk. Hij ging altijd met een groep onder begeleiding boodschappen doen. En hij wilde
graag leren om alleen te gaan. Maar de begeleiders hadden daar geen tijd voor.‟
Op pad Cliften loopt met zijn iPhone naar zijn begeleider. Hij laat het blauwe scherm zien.
Daarop staat wat hij halen moet bij de winkel. „Twee komkommers? Eens kijken hoeveel geld
je dan nodig hebt.‟ De begeleider pakt haar portemonnee en geeft Cliften geld mee. „Tot
straks h !‟ Cliften grijnst terug en gaat op weg naar de supermarkt. Hij weet inmiddels
precies hoe hij lopen moet. Binnen zoekt hij een winkelmedewerker. „Kun je zien aan de
kleren‟, zegt hij. Breed lachend komt de medewerker op hem af. „H jongen. Mag ik weer wat
voor je halen?‟ Cliften knikt, haalt zijn Iphone uit zijn jaszak, ontgrendelt hem, en laat het
blauwe scherm zien. „Twee komkommers‟, zegt de medewerker. „Dat is deze kant op.‟
Samen lopen ze naar de fruitafdeling. De medewerker pakt de komkommers en legt ze in
Cliftens mandje. „Had je nog meer nodig?‟ Cliften laat het scherm weer zien. „Nee, dit was
het. Tot de volgende keer!‟ Op naar de kassa. Daar wacht Cliften op zijn beurt, legt de
komkommers op de band, geeft het geld en neemt het bonnetje en het wisselgeld aan. Na
de kassa blijft hij stilstaan. Hij doet de rits van zijn jas open en frommelt het geld, het
bonnetje en zijn iPhone er weer in en doet de rits weer dicht. „Zo‟, zegt hij, „dat moet.‟ En hij
loopt terug naar het werkcentrum. Daar telt zijn begeleider het wisselgeld na. „Super gedaan
Cliften. Hartstikke bedankt!‟
Telefoon opladen Basart: „Dit ging niet meteen de eerste keer zo goed. Het is een kwestie
van stapje voor stapje opbouwen. Eerst samen met een coach. Dan terwijl de coach toekijkt
en vervolgens zonder de coach. En je moet echt wel een aantal randvoorwaarden creëren
om de Blue Call Phone met succes te kunnen gebruiken. Het begint al heel simpel: cliënten
moeten leren omgaan met de telefoon. Hoe zet je hem aan? En weer uit? Waar zit het
blauwe scherm? En dan is het natuurlijk ook wel handig dat je de telefoon opgeladen hebt,
dat je hem bij je hebt en dat je er zuinig op bent. Altijd op dezelfde plek bewaren en niet
zomaar meegeven aan anderen.‟ Ook voor de omgeving betekent het iets. Basart: „Dit werkt
alleen als je mensen inlicht. In het geval van Cliften zijn we vooraf gaan praten in de
supermarkt. We hebben uitgelegd wat ons plan was en gevraagd of ze mee wilden doen. We
hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het ruilen van boodschappen als Cliften toch
een vergissing zou maken.‟ Ten slotte moet ook de techniek werken. De Blue Call Phone is
er nu in een bètaversie. Hier en daar zitten nog rafelrandjes in de programmatuur die er in de
volgende versie uitgaan. Basart: „We hebben wel eens gehad dat het synchroniseren tussen
de telefoon en onze online versie niet helemaal goed ging.‟
Intuïtief Is een ouderwets boodschappenlijstje dan niet gewoon veel handiger? Basart:
„Onze ervaring is van niet. Het belangrijkste verschil met een lijstje op papier is, dat er op de
Blue Call Phone een „bel mijn coach‟ knop zit. En die wordt ook gebruikt. Bijvoorbeeld als het
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winkelpersoneel ziet dat een product van het lijstje niet beschikbaar is en wil overleggen over
een alternatief. Daarnaast is Cliften een jongen van in de twintig. Die stuur je toch niet met
een boodschappenlijstje op pad? Een iPhone past veel beter bij zijn leeftijd. Bovendien werkt
een iPhone heel intuïtief. Dus het werkt gemakkelijk.‟De opbrengsten zijn groot. Cliften doet
nu alleen boodschappen in verschillende winkels. Zelfs zonder Blue Call Phone. Dat is op
zich al fijn, maar het heeft hem ook zelfverzekerder gemaakt. Hij durft beter te praten en
vragen te stellen. En hij heeft geleerd hoe je met waardevolle spullen moet omgaan: altijd
eerst netjes in je zakken voor je de straat op gaat. Cliften heeft zijn iPhone inmiddels weer
ingeleverd bij Pameijer. Hij kan zichzelf immers redden. Basart: „Het is geen telefoon voor
eigen gebruik, het is een middel om iets te bereiken in de zelfstandigheid of de ontwikkeling
van de cliënt. Als dat doel gehaald is, is het middel ook niet meer nodig. De pilot is voor ons
een succes. We hebben daarom besloten om hem volgend jaar uit te breiden. Dan kunnen
nog meer cliënten zelfstandiger worden met de Blue Call Phone.‟

Zorg op Afstand.
CONTACT VIA BEELDSCHERM
Carla Desain Editie: 10 2011
Zorginstelling Cordaan deed twee jaar lang ervaring op met Zorg op Afstand, zorg via
beeldschermcommunicatie. ‘Wat nou Zorg op Afstand? Zorg in de woonkamer zul je
bedoelen!’
„Hallo Wil, hoe is het met je? Wat een leuke trui heb je aan. En wat ben je nu aan het doen?‟
Persoonlijk begeleider Brian Twint maakt een babbeltje via het beeldscherm in de
begeleidersruimte op locatie Amsterdam-Westerpark van zorginstelling Cordaan. Cliënte Wil
babbelt terug vanuit haar eigen woonkamer, zwaait even ten afscheid en sluit de verbinding
door de knop op haar scherm aan te raken. „Zie je hoe rechtstreeks dit systeem werkt?‟,
zegt Brian Twint. „Als ik even wil kijken hoe het met iemand is, heb ik direct contact, zonder
eerst op de fiets te hoeven springen. Dat kan natuurlijk ook per telefoon, maar het beeld erbij
geeft een dimensie extra. Dan zie ik rode ogen en vraag of de cliënt erg verdrietig is
vandaag. Via dit scherm heb ik beter zicht op wat er aan de hand is en kan ik daarop
inspelen. De term Zorg op Afstand roept soms – onterecht – associaties op met
onpersoonlijke zorg. Maar het is juist heel direct, ik kom zo de woonkamer binnen.‟
Aanloopperikelen In Zorg op Afstand werd gezocht naar de meerwaarde van zorg via
beeldschermcommunicatie voor cliënten en zorgmedewerkers. Er deden vier verschillende
groepen cliënten mee: verstandelijk gehandicapten, psychiatrische cliënten, Turkse en
Marokkaanse ouderen en Surinaamse ouderen. Na wat aanloopperikelen kwam het project
goed op gang. Zowel het management als de deelnemende begeleiders zijn tevreden. De
meeste cliënten zijn enthousiast.De vijftien verstandelijk gehandicapte cliënten binnen
Cordaan die meedoen met Zorg op Afstand, waaronder de zussen Wil en Ina, zijn inmiddels
helemaal gewend aan het touchscreen in hun kamer. „Het heeft wel even geduurd voor het
zover was. In het begin heeft iemand eens gefrustreerd geroepen: “Ik gooi dat ding in de
gracht!” en dat meende hij serieus. Sommige dingen hadden we in eerste instantie niet
helemaal handig aangepakt‟, lacht Brian Twint. „De grootste fout was dat het scherm veel te
druk was. Alle keuzemogelijkheden waren erop aangegeven, het hele scherm stond vol
knoppen en banners van de deelnemende partijen aan dit project. Onze cliënten werden
daar onrustig van en begrepen niet wat ze moesten doen. Verder vonden ze het een beetje
eng met zo‟n camera, ze waren wat wantrouwig en bang dat ze bespioneerd zouden
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worden.‟ Ook aan de kant van de begeleiders ging het niet meteen goed. Toosje Roel, intern
projectleider voor Zorg op Afstand binnen Cordaan: „Dit vergt een heel andere manier van
werken. Als begeleiders op een ochtend bepaalde bezigheden hebben gepland en een cliënt
belt via het scherm, ligt de planning in de war. Dat is natuurlijk met contact via de telefoon
ook, maar dit beeldbellen werd als ingrijpender ervaren.‟Ook de privacybescherming vergde
een andere aanpak. In de begeleidersruimte is het contactscherm in een afgeschermde hoek
geplaatst en er is een koptelefoon aangeschaft. Nu kan niet iedereen meer meekijken of
meeluisteren in de woonkamer van de cliënt. En – last but not least – het systeem gaf
geregeld Engelstalige foutmeldingen, die iedereen op de kast joegen.
Andere boeg Na een half jaar lag het project Zorg op Afstand min of meer stil. Er werd
besloten een doorstart te maken, gewoon opnieuw te beginnen. Er kwam een nieuw plan
van aanpak, alle begeleiders werden erbij betrokken en Brian Twint werd projectcoördinator.
erder werden drie collega‟s voor een deel van hun werktijd vrijgeroosterd voor dit project.
De vormgeving van het scherm werd drastisch vereenvoudigd. In plaats van een vol scherm,
werd een kaal scherm de uitgangssituatie, waaraan naar behoefte mogelijkheden
toegevoegd konden worden. Per cliënt zijn de wensen opnieuw bekeken. Het beeldcontact
met de begeleiders of met een mantelzorger bleef de hoofdcomponent. Daarnaast behielden
cliënten naar behoefte toegang tot e-mail, spelletjes en filmpjes, maar die toegang werd
beter gestructureerd. Bij technische problemen die niet op afstand opgelost konden worden,
ging Brian Twint (of een van zijn collega‟s) meteen langs. „Op die manier konden we
voorkomen dat de spanning opliep en kregen cliënten meer vertrouwen in het
systeem.‟ Medewerkers werden begeleid in het veranderen van de werkprocessen, vertelt
Toosje Roel. „Natuurlijk moet dit systeem niet al het persoonlijke contact vervangen. Een
medewerker die vroeger bijvoorbeeld een uur per week bij de cliënt thuis afsprak en een uur
op kantoor, kan nu die kantoorafspraak vervangen door meerdere korte gesprekjes per week
via het scherm.‟ Deze intensievere aanpak werkte goed. Zo raakte iedereen gewend aan de
veranderingen in werkwijze en omgaan met elkaar, die de communicatie via de schermen
met zich meebracht. De cliënten liepen daarbij voorop, zij ontdekten al snel de voordelen die
het scherm voor hen had.
Minder stress Inmiddels willen ze bij Cordaan de schermen nooit meer kwijt. Brian Twint:
„Het allergrootste voordeel is dat cliënten veel minder lang in de stress hoeven te zitten.
Hulp, advies, aandacht en zorg zijn onder handbereik. Bijvoorbeeld als er een officiële brief
op de mat ploft. Veel cliënten begrijpen niet goed wat daarin staat en raken gespannen als
ze een paar dagen moeten wachten tot de afspraak met hun begeleider. Nu kunnen ze even
contact opnemen en de brief voor de camera houden. Dan kan de begeleider zien of het
dringend is of dat die brief best kan wachten tot de volgende afspraak. Dat ontstrest enorm.
Veel cliënten voelen zich veiliger en minder eenzaam. Ze zoeken meer contact, ook met
elkaar, en ook als ze zich niet in staat voelen of geen zin hebben om naar buiten te gaan. En
ze maken graag gebruik van de andere mogelijkheden van het scherm: spelletjes doen,
internetten, filmpjes kijken. Ze zijn er trots op dat ze meedoen in de moderne wereld. En het
is voor de instelling nog goedkoper ook.‟
Voorwaarden voor slagen Toosje Roel en Brian Twint hebben – vanuit hun ervaring hoe
het project in eerste instantie mislukte, en daarna alsnog goed van de grond kwam – tips
voor andere instellingen die iets vergelijkbaars willen opzetten. Brian Twint: „Je moet goed
samen met een cliënt uitdenken wat die precies met het scherm kan gaan doen, en dat moet
je dan aanbieden. Zorg dat cliënten het nut ervan zien. Wij zijn nogal gewend om
vraaggestuurd te werken, maar als je wacht tot cliënten vragen om zo‟n scherm – of als je
het aan hen opdringt – gaat het mis. Verder moet je echt zorgen dat het systeem technisch
feilloos werkt, simpel is en aansluit bij je doelgroep. Bereid je voor op de kinderziekten in het
systeem en zorg voor tijd en geld om die aan te pakken. En besteed veel aandacht aan de
intake, wat verwachten cliënten en wat kunnen ze aan? Voor dit doel hebben wij een
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screeningslijst opgesteld. Verder moet je nagaan welke zorgen ze hebben en of je die kunt
wegnemen. Begin met een leeg scherm en bouw de mogelijkheden dan langzaamaan uit,
dat voorkomt faalervaringen bij cliënten en medewerkers.‟ Toosje Roel legt veel nadruk op
het meekrijgen van medewerkers. „Medewerkers hebben het meestal druk en omschakelen
in hun werkwijze kost de meesten nogal wat energie. Neem de tijd er rustig over te praten:
“Wat is het verschil in tijdsdruk tussen een telefoon pakken en het beeldschermcontact?”
Laat medewerkers ook samen praten over de successen. De meeste cliënten ervaren het
beeldschermcontact namelijk als prettig, voor hen heeft dat eigenlijk alleen maar voordelen.
Zorg vooral dat de begeleiders inzien wat het nut van Zorg op Afstand is; de cliënten vinden
het meestal sowieso wel leuk.
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Bijlage 5 Richtlijnen social media gebruik
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Bijlage 6 Conversation Prism
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Bijlage 7 social media monitoring tools
http://socialmention.com/
Social mention is een tool om in één klap te zoeken binnen 80 social media bronnen waaronder Twitter, Facebook,
FriendFeed, Youtube, Digg en Google of een slectie daarvan.
http://www.socialmediacheck.nl/?controller=Content&action=index
Social media check is een tool die alleen zoekt binnen de Nederlandse social media en filtert op Nederlandse zoekresultaten
als het gaat om internationale sites als Flickr.
http://www.tweetdeck.com/
Tweetdeck is een app waarmee je Twitter en Facebook overzichtig kunt bijhouden en waar je gericht kunt zoeken.
http://www.radian6.com/
Radian 6 is een betaalde applicatie waarmee je alles kunt monitoren.
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Bijlage 8 Enquete
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