Inzending publieksprijs NVKC
Saltro, Laboratorium Klinische Chemie
Vlogs door laboratoriumspecialist klinische chemie
Altijd al willen weten wanneer zaad lui is en hoe je het weer fit krijgt of wat er met je bloed gebeurt
op een laboratorium? Saltro deelt het door de vlogs!
Sinds maart vorig jaar is Saltro gestart met een nieuw communicatiemiddel om kennis over te brengen
aan patiënten, zorgconsumenten en aanvragers. Het nieuwe middel is de vlog. Onze arts klinische
chemie, Tjin Njo, bespreekt in een vlog een aandoening, bijvoorbeeld allergieën of lui zaad. In de vlog
legt Tjin uit hoe een en ander werkt, wat er met je bloed gebeurt op het laboratorium en wat je vervolgens
zelf kunt doen.
Doelstelling
Met de vlogs willen we een zo breed mogelijke doelgroep informeren en inspireren over uiteenlopende
diagnostische onderwerpen. We willen het laboratorium en de klinische chemie op een toegankelijke
manier onder de aandacht brengen bij patiënten en hun omgeving. Mensen in het laboratorium en
klinisch chemici werken veel achter de schermen, en worden vaak niet door patiënten gezien. Via een
vlog maken we zichtbaar hoe leuk en betekenisvol het vak is.
Het afgelopen jaar zijn de volgende vlogs verschenen:
• Hatsjie, ik heb een allergie
• Nieren
• Lui zaad
• Wat gebeurt er met je bloed?
Voor wie?
De vlogs zijn te zien op ons eigen Youtube kanaal, worden via social media verspreid en in onze
nieuwsbrief richting aanvragers. De doelgroep is breed; de vlog is bedoeld voor zowel voor patiënten,
zorgconsumenten en aanvragers.
Resultaten
Saltro is het eerste diagnostische centrum dat via dit communicatiemiddel haar kennis overbrengt. En dit
is niet onopgemerkt gebleven:

Vlogs op social media periode 24 mei 2017 tot en met 6 februari 2018
LinkedIn
- 2927 weergaven
- 17 interessant
- 19 sociale acties
- 68 klikken

Twitter
-

24 januari
2018

Vlog Saltro Experience
POCT

27 november
2017

Vlog Tjin Njo - Lui zaad

-

1231 weergaven
8 interessant
11 sociale acties
13 klikken

-

434 impressions
2 retweets
7 engagements
2 likes

30 oktober
2017

Vlog Tjin Njo - Nieren

409 impressions
2 retweets
6 engagements

Vlog Tjin Njo - Bloed

2753 weergaven
17 interessant
20 sociale acties
19 klikken
3528 weergaven
21 interessant
24 sociale acties
22 klikken

-

15 augustus
2017

-

-

666 impressions
4 retweets
17 engagements
4 likes

24 mei 2017

Vlog Tjin Njo – Allergie

-

5180 weergaven
26 interessant
34 sociale acties
26 klikken

-

1068 impressions
4 retweets
16 engagements
2 likes

1501impressions
8 retweets
42 engagements
6 likes

LinkedIn:
Weergaven
aantal vertoningen bij LinkedIn gebruikers
Klikken
aantal keer op de link in het bericht geklikt
Sociale acties aantal keer interessant/deel/commentaar
Twitter
Impressions
Het aantal keer dat mensen de tweet hebben gezien
Engagements som van alle sociale engagements zoals het aantal link clicks, retweets, detail expands,
likes, media engagements, profile clicks en replies
Retweet
Het aantal keer dat mensen de tweet hebben doorgestuurd

Toekomst
In de toekomst gaan we nog meer vlogs opnemen en gaan ook andere laboratorium specialisten vloggen.
Tevens hebben we een vlog gemaakt over de POCT apparaten in onze expericence room.
We zullen dus ook in de toekomst onze kennis en collega’s inzetten om te informeren en vooral te
inspireren!

