
 
 

Op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws? Je kunt natuurlijk congressen 

en beurzen bezoeken of je abonneren op de vakbladen. En natuurlijk, je kunt 

ook websites bezoeken. Maar er zijn ook andere digitale mogelijkheden. We 

laten er hier even vier de revue passeren. 

 

Digitale nieuwsbrieven 

Bijna geen website meer zonder digitale nieuwsbrief. Je hoeft dan zo'n website 

niet meer te bezoeken maar je abonneert je op de nieuwsbrief. Vervolgens kijk je 

alleen even in de toegezonden nieuwsbrief of er een relevant artikel verschenen is. 

Kan handig zijn. In een aparte 'Do-It-Yourself-Communicatie'-paper doen we 

daarom een aantal suggesties. 

Nadeel is natuurlijk wel dat je mailbox wel erg vervuild kan raken door al die 

nieuwsbrieven. En heb je nog wel tijd om ze dan allemaal door te nemen. Dit 

middel moet je dus spaarzaam inzetten. 

De nieuwsbrieven moeten overigens altijd een duidelijke link bevatten om je weer 

uit te schrijven. 

 

Mailnotificaties 

Veel mensen kennen de functie niet: een alert als er een bericht of document over 

een door jou gekozen onderwerp gepubliceerd is. Belangrijke aanbieders hiervan 

zijn Google en de Rijksoverheid. 

Meer hierover vind je in de aparte 'Do-It-Yourself-Communicatie'-papers 'Informatie 

van de Rijksoverheid' en 'Google Alerts'. 
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RSS-Feeds 

Ook dit is een relatief onbekende optie, terwijl die toch gewoon in Outlook 

ingebouwd is. RSS is een makkelijke manier om automatisch op de hoogte te 

blijven van nieuws op je favoriete sites, blogs of nieuwssites. Zo'n rss-feed toont je 

de titel van een nieuw item, vaak ook met een korte samenvatting en een link naar 

de website als je het volledige artikel wilt lezen. 

 

Hoe werkt het?  

Veel websites bieden rss-feeds aan. Je herkent ze vaak aan het rss-icoontje  

Het zijn eigenlijk webpagina's die niet bedoeld zijn om te openen in een browser 

maar in een rss-reader. Outlook bevat zo'n reader. Het enige dat je hoeft te doen 

is de url (het webadres) van die rss-pagina in Outlook te kopiëren. Hoe dat precies 

werkt lees je in de 'Do-It-Yourself-Communicatie'-papers 'Informatie van de 

Rijksoverheid'. Dat is gelijk een belangrijke aanbieder van RSS-feeds, niet alleen 

voor nieuws, maar ook voor belangrijke documenten. 

Is RSS Simpel? De eerste twee letters van RSS staan voor 'Realy Simple'… dus ja! 

 

Twitter 

Je moet ervan houden… van Twitter en social media. Maar je kunt er niet omheen: 

Twitter is op dit moment het snelste medium bij de verspreiding van nieuws. Waar 

ook ter wereld iets gebeurt, je leest het altijd het eerste op Twitter. Zo ook met 

zorgnieuws. Als je dus over de drempelvrees heen bent: meld je dan (gratis) aan 

om de belangrijke key-players in het zorgveld te volgen. De minister bijvoorbeeld, 

of Vilans of noem maar op. Zelf Twitteren hoeft dan niet eens, volgen is 

voldoende. 

Hoe? Dat lees je in een eerdere uitgebrachte uitgave van deze 'Do-It-Yourself-

Communicatie'-papers over social media. 

 

 

 

 

 

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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