Totaal 265 berichten in online kranten en op social media waarin de termen dementie en/of
alzheimer zijn gebruikt. Positief: bijvoorbeeld ontroering / negatief: bijvoorbeeld verdriet.

Een overzicht van de belangrijkste relevante berichten van media (zonder paywall) en
social media kanalen met veel volgers.

Telegraaf

Video met Hans Klok, monoloog. Telegraaf heeft veel volgers, bericht krijgt weinig reactie.

Volkskrant

Recensie documentaire Garden of Life: 3 sterren. Mooie termen om te gebruiken in
berichten over de docu: slowdocumentary en ‘de film laat zien dat het loont te filmen in
plaats van na te vertellen’. Let op: er wordt genoemd dat Alzheimer Nederland bedankt
wordt in de aftiteling.

Aanbeveling: vraag de video van de alzheimertuin op voor bericht op Facebook

Een overzicht van de belangrijkste berichten van met name social media kanalen waar veel
reacties op kwamen.

Twitter

28 reacties (inclusief retweets) op een tweet van een dementieverpleegkundige met 600
volgers. Ze krijgt veel bijval. Hoge werkdruk leeft.
Aanbeveling: jolanda de mooij toevoegen aan lijst influencers / afdeling belangenbehartiging
hier op wijzen.

Forum

Oproep op een forum, 24 reacties, nog niet naar ons overzicht verwegen.
Beleidsvraagstuk: richten we onze webcare ook in buiten onze eigen kanalen?

Waardigheid & Trots

Dagbesteding voor mensen met ernstige dementie in verpleeghuiscentra: namaste care.
Wordt veel geretweet. Lijkt een nieuw programma in Nederland, wordt onderzoek naar
gedaan. Wellicht mooi voor artikel op dementie.nl, om daarna op social media te plaatsen.

Een overzicht van de reacties op berichten van Alzheimer Nederland. Daarnaast relevante
berichten waar Alzheimer Nederland genoemd wordt, buiten onze kanalen.

Eigen kanalen






Facebook: bericht over poes op de afdeling uit omgevingsanalyse van gisteren doet
het goed! 1600 likes, 90 keer gedeeld en 194 opmerkingen. Mensen vinden dat het
op meer plekken zouden moeten mogen. “Zou standaard moeten zijn.” En veel
mensen vertellen al over een kat of hond op de afdeling.
Twitter: best scorende tweet was een inhaker op #codeoranje. 6 Likes en 6 retweets,
geen reacties.
LinkedIn: felicitatie bronzen zinnige zorg award: 23 likes, 1 reactie.
Instagram: gedicht fluister het in mijn oor... 55 likes, smileys als reactie.

Radio 1

Blijkt een serie te zijn die elke dag terug komt. Julie zit in de uitzending. Hij vindt dat ook
Alzheimer Nederland een te rooskleurig beeld schetst, bv op de Facebookpagina en leest een
gedicht voor.
NB: in Coosto > Engagement > kun je de berichtwisseling over dit onderwerp met Jeroen
vinden. Ik heb bij ‘memo’ gemeld dat hij deze serie heeft gemaakt. Ik heb een memo met
link naar deze uitzending toegevoegd.
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/457706-vragen-van-spraakmakers

Reactie op Facebook Spraakmakers, ik vermoed nav uitzending van gisteren:

Facebook

NB: Ik heb deze zojuist al geliked als Alzheimer Nederland




Momentum: nieuwe twitteraar die vrijwilligers koppelt aan mensen met dementie.
Tweet veel op het moment. Aanbeveling: volgen.
VenV vakgroep dementieverpleegkundigen: retweet ons regelmatig: aanbeveling:
volgen & toevoegen aan lijst dagelijks volgen.

Chinese man neemt moeder elke dag mee naar zijn werk:
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