FORMAT 1: TIPS

HOE GEBRUIK IK DIT FORMAT?
Kies de gewenste assets uit de map. In de tabel hieronder lees je wat voor afbeelding en wat voor tip er zichtbaar is. 
De tips zijn te gebruiken als Instagram of Facebook post als video.
Let op: dit format verleend zich niet voor Instagram of Facebook stories, omdat het formaat 1:1 is. Gebruik voor stories format 2. 


TOELICHTING PER BESTAND
BESTANDSNAAM, 
AFBEELDING
TIP
Format1_1_BelangrijkVertellen
Een patiënt in ziekenhuisbed met gewichten
Vertel wat je belangrijk vindt om te doen
Format1_2_DossierTeruglezen
Computers op een stapel medische dossiers
Lees thuis in je online medisch dossier terug wat jullie hebben besproken
Format1_3_MedicijnenMee
Een wachtende met haar medicijnen mee
Neem je medicijnen mee of maak er een foto van
Format1_4_Nadenken
Een patient met een rood ‘stop’ bord
Vraag om meer tijd als je nog even wilt nadenken
Format1_5_VoordelenNadelen
Dokter met een duim omhoog en een duim naar beneden
Vraag naar de voordelen en nadelen van een behandeling of medicijn
Format1_6_MeerTijd
Zandlopers
Vraag om meer tijd als je nog even wilt nadenken
Format1_7_AlleMogelijkheden
Een dienblad met oplossingen
Vraag altijd naar alle mogelijkheden 
Format1_8_StelVragen
Een patiënt met een vraag
Stel alle vragen. Geen enkele vraag is fout
Format1_9_Samenvatting
Het voorschrift wordt gefotografeerd
Vraag na het gesprek om een samenvatting
Format1_10_IemandMeenemen
Een wachtende heeft iedereen meegenomen
Neem iemand mee naar je afspraak, als je dat fijn vindt
Format1_11_SecondOpinion
Twee doktors die hetzelfde schrijven
Durf om een second opinion te vragen; een andere dokter kijkt dan opnieuw naar jouw klachten
Format1_12_InvloedZorg
Betraande tissues
Vertel hoe de zorg jouw leven verandert, ook als dit moeilijk voor je is
Format1_13_DigitaleAfspraak
Een stethoscoop op een computer
Vraag om een digitale afspraak, als je dat liever wilt
Format1_14_VragenOpschrijven
Alle vragen worden opgeschreven
Schrijf voor je afspraak je vragen op
Format1_15_PassendeZorg
Een mitella wordt omgedaan
Vraag welke zorg het beste bij jou past
Format1_16_DossierBekijken
Computers op een stapel medische dossiers
Bekijk jouw medisch dossier via de website van je behandelaar
Format1_17_Vertel
Een patient met een rood ‘stop’ bord
Vertel ook wat je niet wilt
Format1_18_Informatie
Er wordt informatie opgezocht 
Zoek voor je afspraak alvast informatie over je klachten of situatie

