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Checklist nieuwe speellijst maken 

1. Schermindeling 
Welke schermindeling past bij het doel van de uitzending? 
 
Basis: 3 vakken + achtergrond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Futuristisch: 4 vakken + achtergrond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modern: 5 vakken + achtergrond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modern alternatief: 6 vakken + achtergrond 
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2. Huisstijl 
Kleuren 
Huisstijl 1: basis huisstijl 
Achtergrondkleur = wit 
Titel kleur = huisstijlkleur 
Tekstkleur = huisstijlkleur 
(Achtergrondtransparantie op 50% of 0% zetten) 
 
Huisstijl 2: alternatieve huisstijl 
Kies hier een contrasterende kleur of kies een andere achtergrondtransparantie 
 
Huisstijl 3: voor tekstberichten 
Titelkleur = zwart of donker grijs 
Tekstkleur = zwart of donkergrijs 

 

Logo 
Organisatielogo (liggende of rechthoekige variant), indien mogelijk transparant 
 

Achtergrond 
Kies een achtergrond met een thema (medisch) of patroon (lijnen, overgang/uitgevaagde kleuren) 

3. Lengte van de speellijst 
Lengte is afhankelijk van: 

• Gemiddelde wachttijd 

• Aantal tekstberichten/mededelingen (ca. 20% van de speellijst om genoeg variatie te houden) 
 

4. Informatie 
Hieronder een aantal checklists met suggesties. 
 
Welke (praktijk) informatie dient er getoond te worden?  

 (praktijk)berichten en mededelingen 

 Contactgegevens 

 Medewerkers voorstellen met foto en biografie 

 Aanwezigheid tonen 

 Wachttijden tonen 

 Patiënten oproepen of volgnummers 

 Bewegwijzering (locaties) 

 Foto’s van de praktijk/instelling 

 Berichten van de social media accounts (Twitter, Facebook of Instagram) 
 
Welke overige informatie dient er getoond te worden? 

 Datum en/of tijd 

 Nieuws via feed (bewegende nieuwskrant) 

 Weerbericht 
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Voorlichting: Welke gezondheids- en zorg gerelateerde thema’s dienen aan bod te komen? 

 Algemene informatie over klachten en aandoeningen (Thuisarts, Patiënteninformatie, NTR 
animaties, Gezondheid & wetenschap, Wat te doen bij….) 

 Seizoensgebonden informatie over klachten en aandoeningen (griep, hooikoorts, processierups, 
teken, stoptober, etc.) 

 Medicatie en medicijngebruik (Apotheek.nl, werking pijnstiller, medicijnen op reis, gebruik, etc.) 

 Voeding en beweging (Voedingscentrum, KNGF fysiotherapie informatie, bewegen = gezond) 

 Toestemming en uitleg delen van medische gegevens (LSP, DUPP, animaties, afbeeldingen, etc.) 

 De Huisarts en huisartsenpraktijk (LHV informatie) 

 Gesprek met de arts (gesprek opnemen, 3 goede vragen, goed gesprek) 

 Uitleg omtrent zorgverzekering (onverzekerd, wat wordt er vergoed, etc.) 

 Laaggeletterdheid (uitleg begrepen?, hulp voor laaggeletterden) 

 Wetgeving (WMO, WLZ) 

 Huisartsenpost (uitleg spoedgevallen, triage, etc.) 

 Mondzorg informatie (Ivoren Kruis, Allesoverhetgebit.nl, animaties met uitleg over behandelingen, 
tandartsangst, etc.) 

 Fysiotherapie informatie (KNGF informatie, specialisaties fysiotherapie, behandelmethoden) 

 Zwangerschap (stoppen met roken, gezond zwanger worden) 

 Patiëntenfederatie ‘samen de zorg beter maken’ (veiligheid, klachten, rechten, zorg regelen, etc.) 
 
 
Ontspanning: Welke ontspannende beelden/niet zorg gerelateerde informatie mag aan bod komen? 

 Medisch nieuws uitgelegd (DokterMedia, Gezondheid & Wetenschap ‘onder de loep’) 

 Gezondheidsnieuws (Gezondheidsnet, Nu.nl gezondheid) 

 Pollennieuws (pollenkalender) 

 Nieuws (berichten, nieuwsfoto’s, nieuwsvideo’s, landelijk, regionaal, internationaal) 

 Sport nieuws (algemeen sportnieuws, nieuws per discipline) 

 Wandelroutes in Nederland 

 Natuur en dieren (National Geographic, natuurvideo’s, dierenvideo’s) 

 Historische feiten en achtergronden uitgelegd 

 LICG Dierennieuws 

 Educatieve NTR video’s en Nu.nl legt uit (taal & spelling, sport, maatschappij, etc.) 

 Humor (Loesje, Fokke en Sukke) 

 Vertrektijden treinen (NS informatie) 

 Seizoenen (winter, lente, zomer, herfst, Pasen, Kerst, etc.) 
 
 
Welke eigen media wilt u toevoegen? 

 Video’s/animaties/foto’s over eigen organisatie (positief imago) 

 Video’s/animaties/afbeeldingen over gezondheid en andere thema’s die u belangrijk vindt 

 Informatie over uw organisatie (zoals werkwijze, huisregels, verzoeken, etc) 

 Overige: ……. 
 


