
 

 

 

 

1. Gebruiksvriendelijke communicatie in een digitale wereld 

Communicatie is meer dan het aanbieden van informatie. Het gaat om het begrijpen van 
je doelgroep en om het aanpassen van je informatie naar de behoeften en mogelijkheden 
van je doelgroep. Om dit te kunnen doen moet je luisteren en je doelgroep eerst 
begrijpen. Daarna is het belangrijk om je communicatiestrategie toe te spitsen op je 
doelgroep en te bepalen welke media je wanneer, hoe en waar inzet.  

Als patiëntenorganisatie is het belangrijk om een goede relatie met de pers te hebben. 
Maar hoe doe je dat precies, een goede relatie aangaan en behouden? 

 Laat journalisten zien wat de meerwaarde is het van plaatsen van jouw persbericht 
 Zorg voor één contactpersoon binnen je patiëntenorganisatie die contact heeft met de 

media. Het moet een contactpersoon zijn die: 
o vriendelijk is 
o 24/7 beschikbaar kan zijn 
o Snel kan reageren 
o Bijhoudt wat er door de media wordt gedeeld op het gebied van reuma 

 Gebruik online tools om je persbericht aantrekkelijker te maken voor journalisten 
zoals: 

o Multimedia archives (afbeeldingen, video’s, infographics ) 
o Links voor aanvullende informatie 
o Links naar social networks 

 Een duidelijk en aantrekkelijk ‘Over ons’ gedeelte op je website is belangrijk. 
Journalisten kunnen zo makkelijk zien wie je bent en wat je doet.  

 80% van de mensen onthoudt wat ze zien, 30% van de mensen onthoudt was ze 
lezen. 

 68% van de best gelezen persberichten bevat naast tekst nog extra afbeeldingen of 
video’s 

 Persberichten met afbeeldingen en video’s krijgen meer views 
 Persberichten moeten actueel zijn 
 Maak een perslijst van journalisten die je voor specifieke thema’s van persberichten 

kunt benaderen. 
 Toon oprechte interesse in de journalisten met wie je wil gaan samenwerken.  
 Wees duidelijk in je mailverkeer met een journalist 
 Wees snel bij een verzoek om verduidelijking door een journalist 

 


