
WIJ ZETTEN UW
ZORGORGANISATIE 

OP DE KAART!



DE EERSTE VRAAG DIE 

MIJ VAAK WORDT GESTELD IS: 

“HOEVEEL GAAT HET MIJ KOSTEN?” 

DE VRAAG DIENT TE ZIJN: 

“HOEVEEL GAAT HET MIJ OPLEVEREN?”

- KIRSTEN BAANE, ZORGPROMOTOR

Beste zorgspecialist… 

De eerste stap is gezet. Door deze brochure te openen laat u blijken 
dat u de communicatie van uw praktijk serieus neemt!

Patiëntbeleving begint niet pas op het moment dat een patiënt bij u op 
consult komt. Zorgconsumenten laten zich van te voren goed informeren, 
willen weloverwogen keuzes maken en vrij zijn om zelf te bepalen welke 
zorg ze op welk moment afnemen. Hoe doet u dat in uw praktijk? Hoe 
zichtbaar bent u voor (nieuwe) patiënten? En hoe presenteert uw praktijk 
zich in uw regio en op het wereldwijde web? 

Als zorgspecialist is het belangrijk om uw onderscheidend vermogen 
ook online te laten zien. Tegenwoordig is er online zoveel keuzemogelijk-
heid uit verschillende zorgoplossingen. Het is daarom belangrijk dat  
u op Google goed vindbaar bent en dat de boodschap op uw site  
vervolgens uitnodigt om contact op te nemen. Hoe beter u online 
zichtbaar bent, hoe meer u hiervan profiteert!

Uiteindelijk zal de zorgconsument, na zich goed georiënteerd te hebben 
op het web en in zijn of haar omgeving, zelf kiezen welke zorgoplossing 
het meeste aanspreekt. Nu denkt u natuurlijk, “wij zijn de beste keuze!”, 
maar ervaart uw beoogde nieuwe patiënt dat ook zo? Of kwam hij uw 
praktijk niet eens tegen toen hij aan het googelen was?

ZorgPromotor biedt u de oplossing! Ons team van ZorgPromotors helpt u 
om uw praktijk duurzaam op de (online) kaart te zetten!

Benieuwd wat ZorgPromotor voor u kan betekenen en wat onze Zorg-
Promotors al voor praktijken hebben gedaan? Leg deze brochure dan 
niet op de stapel van ‘dat komt nog wel’, maar lees snel verder… 

See you online & offline! 



KLANTERVARING HEALTHTRAIN

ONS WERK VOOR HEALTHTRAIN
LOGO ONTWERP - BRANDING - NIEUWE WEBSITE - NIEUWSBRIEVEN - 
LEADGENERATIE -TEKSTEN OPSTELLEN

“ZORGPROMOTOR VERZORGT DE MARKETING EN 

COMMUNICATIE VOOR DE HEALTHTRAIN, WAARONDER 

BIJVOORBEELD MIJNZORGAPP VALT. EN DAAR ZIJN WE 

ZEER TEVREDEN MEE. HET IS FIJN DAT HET TEAM VAN 

ZORGPROMOTOR ALTIJD BESCHIKBAAR EN FLEXIBEL IS, 

MEDE DAARDOOR BOEKEN WE STEEDS VOORUITGANG. 

ER WORDT ECHT GOED SAMENGEWERKT!”

- JELLE JOUWSMA (OPRICHTER HEALTHTRAIN)



ONS WERK VOOR PSYCHOLOGIE PRAKTIJK JIPP
LOGO - WEBSITE

“WIJ HEBBEN EEN NIEUW LOGO EN EEN NIEUWE 

SITE DOOR ZORGPROMOTOR LATEN ONTWIKKELEN. 

WE VERHUISDEN NAAR EEN NIEUWE LOCATIE EN 

VONDEN HET BELANGRIJK DAT ONZE HUISSTIJL EN 

SITE OOK EEN MODERNE EN FRISSE UITSTRALING 

ZOU KRIJGEN. ZORGPROMOTOR HEEFT GOED NAAR 

ONZE WENSEN GELUISTERD EN MEEGEDACHT. 

WE ZIJN HEEL BLIJ MET HET EINDRESULTAAT.”

- INEZ DE MEESTER (PSYCHOLOGIE PRAKTIJK JIPP)

Offline 
zichtbaarheid

OFFLINE AANBOD HET ORGANISEREN VAN STRATEGISCHE 
MARKETING SESSIES

LOGO EN HUISSTIJLONTWIKKELING

COMMUNICATIEMIDDELEN ONTWERPEN ZOALS: FOLDERS, AFSPRAKENKAARTJES, MUURBESTICKERING, BUITENRECLAME, 
RAAMSIGNING, FIETS- EN AUTOBESTICKERING EN NOG VEEL MEER...

HET OPSTELLEN VAN EEN STRATEGISCH 
MARKETINGPLAN

HET OPSTELLEN EN VERSTUREN VAN 
POSTMAILINGS

ONTWERP EN REALISATIE VAN EEN 
RELATIEMAGAZINE OP MAAT

90%
VAN DE BESLISSINGEN 
WORDT OP BASIS VAN 
GEVOEL GENOMEN

Op basis van dit percentage kunt u vast wel inschatten hoe belangrijk het is dat mensen 
een goed gevoel krijgen bij uw praktijk: Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Waarom moet 
een patiënt voor ons kiezen? Een goed bedrijfsresultaat begint met een duidelijke DNA 
en een goede strategie! Alle communicatie-uitingen zijn een vertaalslag van uw praktijk 
identiteit. Als uw identiteit goed staat, dan krijgt u vanzelf herkenning en uniformiteit in 
alle communicatie-uitingen. 



KLANTERVARING MEDCENTRIC
ONS WERK VOOR PLASTISCHE CHIRURGIE KLINIEK MEDCENTRIC
BRANDING - WEBSITE - SOCIAL MEDIA BEHEER - CONTENT CREEËREN

“WIJ ZIJN HEEL TEVREDEN MET DE ADVIEZEN 

EN BEMIDDELING VAN ZORGPROMOTOR. 

ZE HEBBEN ZICH SNEL VERDIEPT IN ONZE 

DIENSTVERLENING EN DE KORTE LIJNEN 

SCHAKELEN SNEL EN MAKKELIJK.”

- MURIEL (MEDCENTRIC)



80%
VAN DE NEDERLANDSE 
ZORGCONSUMENTEN ZOEKT 
ONLINE NAAR OPLOSSINGEN 
VOOR HUN KLACHTEN.

Er zijn maar weinig zorgpraktijken die zich goed online profileren. Hier valt dus nog 
een hele nieuwe patiëntenkring voor uw praktijk te winnen!

Uw online zichtbaarheid start met een goede website!  

Bent u  wel eens goed door uw  eigen praktijkwebsite heen- 
gelopen? Heeft u dit ook gevraagd aan uw collega’s, vrienden, familie, 
kennissen en patiënten? Als u  bedenkt dat 80% van de zorg- 
consumenten zich online oriënteren bij het maken van een keuze 
voor de beste zorgverlener, dan moet uw online ‘visitekaartje’ wel  
goed op orde zijn. Hoe is de  online uitstraling van de praktijk? En hoe 
duidelijk en onderscheidend is uw boodschap?

Laat uw site door ZorgPromotor bouwen! 

Bij ons is het geen dertien in een dozijn website. Wij denken samen 
met u goed na over het concept, de online doorvertaling van uw 
identiteit, de doelgroepen die u wilt bedienen en de doelen die u 
wilt  bereiken met de site. Aan de hand daarvan bouwen en ontwer-
pen wij  een site die helemaal aansluit bij uw behoeftes! 

Online 
zichtbaarheid

WEBSITE CHECK  
Bij ZorgPromotor kunt u eenvoudig uw
huidige website laten checken op de
volgende punten:

WAAR LIGGEN DE VERBETER-
PUNTEN VOOR UW WEBSITE?

HOE KUNT U EEN HOGERE 
GOOGLE POSITIE BEREIKEN?

HOE BEDIENT U (POTENTIËLE)
KLANTEN NOG BETER VIA 
UW WEBSITE?

VOLDOET UW HUIDIGE SITE AAN
ALLE TECHNISCHE EISEN?



Hoe is de online 
zichtbaarheid van 
uw praktijk? 

95% 85%
VAN ONZE KLANTEN STAAN 
IN HUN REGIO OP DE 1E GOOGLE 
PAGINA MET MINIMAAL 
10 RELEVANTE ZOEKWOORDEN

STAAN ZELFS MET DE TOP-5 
ZOEKWOORDEN IN DE EERSTE 
3 ONBETAALDE ZOEK-
RESULTATEN VAN GOOGLE 

ADVANCED ABONNEMENTGET PERSONAL ABONNEMENTINSTAP ABONNEMENT

€399,-EXCL BTW P. M. €199,- EXTRA PER MAAND PRIJS SPECIAAL VOOR U OP MAAT

Meer diepgang in social media

Uitgebreide SEO-werkzaamheden

Betaalde google campagnes (SEA)

Technisch website beheer en onderhoud

Verwerken van administratieve verzoeken

Business2Business communicatie naar bedrijven, 
huisartsen en medisch specialisten

Persoonlijke content

26 weken lang, iedere week een persoonlijke 
social media post

Uw praktijk in beeld 
d.m.v.: video’s, boomerangs en foto’s

Uw praktijk toppers in de spotlights

Oprechte meningen & verhalen

Interessante blogs & interviews

Social media beheer

E-mailmarketing

google-vindbaarheid (SEO)

Digitale wachtkamer presentatie

6-maandelijkse rapportage

Uw persoonlijke zorgpromotor

ZorgPromotor Instap Abonnement

Wilt u op een duurzame manier aan de slag 
gaan met uw online communicatie en kunt u 
wel wat hulp gebruiken om dit goed en als vast 
onderdeel in de praktijk te implementeren?  
Dan biedt het ZorgPromotor Instap Abonne-
ment een hele mooie basis. Binnen het Zorg-
Promotor Instap Abonnement helpen wij eerste- 
lijns praktijken om de online communicatie 
goed en gestructureerd in te zetten en zijn wij 
de uitvoerende online communicatie handjes. 

 

ZorgPromotor Get Personal Abonnement

Ontbreekt het u in de praktijk geheel aan tijd 
om zelf te voorzien in de persoonlijke content, 
weet u niet wat aansprekende content is of 
weet u gewoon niet waar u moet beginnen? 
No worries, ook daar kunnen wij in faciliteren! 
Naast de faciliteiten van het ZorgPromotor 
Instap abonnement kunt u dit verwachten 
als praktijk in het ZorgPromotor Get Personal 
abonnement. 

ZorgPromotor Advanced Abonnement
 
Niet alles valt in een ‘standaard’ abonnement 
te gieten. Heeft u een hulpvraag die u niet 
kwijt kunt in 1 van bovenstaande opties, dan 
kunnen wij op maat kijken wat de ‘Advanced’ 
mogelijkheden zijn in het ZorgPromotor Ad-
vanced abonnement. 

Zorgpromotor abonnementen



KLANTERVARING TANDARTSPRAKTIJK WOLVENSTRAAT

“INMIDDELS WERK IK TWEE JAAR 

MET ZORGPROMOTOR EN ONZE ALGEHELE 

ONLINE SITUATIE IS DOOR ZORGPROMOTOR 

GEGROEID TOT EEN PROFESSIONEEL 

BEDRIJF.” 

- ROSALIE TIDEMAN (TANDARTSPRAKTIJK WOLVENSTRAAT)

ONS WERK VOOR TANDARTSPRAKTIJK WOLVENSTRAAT
LOGO  - NIEUWE WEBSITE -  SOCIAL MEDIA BEHEER - E-MAIL 
MARKETING - SEO



085 2738487www.zorgpromotor.nl info@zorgpromotor.nl Stationsplein 21, 4461 HP Goes

LATEN WE AFSPREKEN…

Het begint met koffie, thee, iets lekkers en een goed gesprek. Immers willen wij 

alles over uw praktijk DNA weten! Wat is de huisstijl? Of mogen wij deze voor 

de praktijk ontwerpen? Wat wilt u vertellen aan een nieuwe zorgconsument 

die uw website bezoekt? Praat u over klachten? Of biedt u juist oplossingen?  

Alles draait om onze eerste ontmoeting… Hoe sneller onze ZorgPromotors u 

echt leren kennen, hoe sneller wij samen de vruchten van onze samenwerking  

kunnen plukken!

085 2738487www.zorgpromotor.nl info@zorgpromotor.nl Stationsplein 21, 4461 HP Goes


