
 
 

Op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws? Dan is het handig om je te 

abonneren op nieuwsbrieven. We geven hier een aantal suggesties. Lees ook de 

'do-it-yourself'-paper over Google-Alerts en informatie van de Rijksoverheid. 

 

Aanbevolen nieuwsbrieven/notificaties: 

 

Skipr.nl 

Skipr bevat niet alleen onafhankelijke berichtgeving maar ook wat subjectievere 

blogs door meer dan honderd invloedrijke 'influencers'. Zij duiden het nieuws of 

voeren een maatschappelijk debat. 

Abonneren op de nieuwsbrief: www.skipr.nl/nieuwsbrief.html 

 

Vilans.nl 

Hét kenniscentrum voor de langdurende zorg. Vilans beheert ook veel 

kennispleinen zoals zorgvoorbeter.nl. Ook voert Vilans belangrijke programma's uit 

zoals 'in voor zorg' en 'waardigheid en trots'. Die hebben vaak weer een eigen 

website. 

Abonneren op de nieuwsbrief kan vanaf iedere pagina op www.vilans.nl (onderaan 

de pagina) 

 

Zorgvoorbeter.nl 

betrouwbare en actuele informatie die zorgmedewerkers in de praktijk kunnen 

gebruiken om de ouderenzorg en zorg aan chronisch zieken te verbeteren. Naast 

een nieuwsbrief biedt zorgvoorbeter ook een rss-feed aan. 

Abonneren op de nieuwsbrief: www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/nieuwsbrief-

langdurige-zorg 
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Rijksoverheid/Ministerie van VWS 

Warm aanbevolen. Zie hiervoor de aparte paper 'Do-It-Yourself-Communicatie Info 

Rijksoverheid'. 

 

Zorgvisie.nl 

Zorgvisie biedt gratis artikelen aan maar is in principe een betaalde dienst. Net als 

Skipr is deze site in handen van uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum 

Aanmelden voor de nieuwsbrief: www.zorgvisie.nl/aanmelden-nieuwsbrief 

 

Zorgkrant.nl 

Ooit een gewaardeerde website, maar inmiddels links en rechts ingehaald. 'Het 

meeste nieuws is afkomstig van derden en beperkt (door ons) gecontroleerd op 

waarheid' staat er op de website. Geen echte reclame voor deze website dus… 

Aanmelden voor de nieuwsbrief: www.zorgkrant.nl/nieuwsoverzicht/e-nieuwsbrief 

 

Actiz.nl 

Leden van ActiZ ontvangen de ActiZ-nieuwsbrief automatisch na het aanvragen van 

een inlogcode. Daarna kun je zelf de nieuwsbriefabonnementen wijzigen. 

Meer info via: www.actiz.nl/aanmelden-mailing 

 

Nursing.nl 

Net als Skipr en Zorgvisie is deze website van uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. 

Abonneren op de nieuwsbrief kan via elke pagina op www.nursing.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze 'Do-it-Yourself-handleiding wordt aangeboden door Careyn Communicatie. 

Nog vragen? Neem gerust contact op met onze online specialist: 030-2588263 of 

j.oudshoorn@careyn.nl 
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