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We stellen ons graag eerst
even voor.

Wij zijn Medici Online, een online marketing bureau die gespecialiseerd is in de zorgsector.
Wij hebben kennis van marketing en van de zorgsector. Met onze data gedreven aanpak

hebben we inmiddels tientallen zorgverleners geholpen met de online positionering van hun
praktijk. Meer nieuwe consulten, meer zichtbaarheid, constante groei.

 
Medici Online is er voor ondernemers in der zorgsector die hun onderneming willen laten

groeien. Die op zoek zijn naar een betere online aansluiting tussen zorgverlener en
zorgvrager. Die beter bereikbaar willen zijn en hun online zichtbaarheid en positionering

willen verbeteren. Dit doen wij onder andere met onderstaande diensten.
 

Direct zichtbaar zijn boven in Google met grip op je
eigen advertentiebudget.

Google ads

Zichtbaar zijn voor nieuwe én bestaande klanten
met professionele campagnes op maat.

Social ads

Maatwerk websites, gericht op de zorg. 

E-mail marketing
Bestaande én nieuwe patiënten informeren met
professionele en verzorgde mailings.

Webdesign op maat
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Medici-Online bestaat uit een team van gedreven marketing-experts.
Met een gedeeld pakket aan kwaliteiten en expertises en een data
gedreven aanpak hebben wij de afgelopen jaren online succes weten te
realiseren voor meerdere grote en kleine zorginstanties. 

Over 
Medici Online

Robin Buzink
Zorgmarketeer

Ons team.
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Bastiaan
Stedehouder
Zorgmarketeer

Robin Sonsma
Zorgmarketeer

Marco Kroon
Hostingpartner

Chiel Oude 
Breuil
Grafisch- en
webdesign

Lory Rave
Grafisch- en
webdesign

Els Lorie
Grafisch
vormgever



1. Observatie

2. Advies

Marketingscan
TB Medical
Met deze persoonlijke zorgmarketingscan voor TB Medical scannen
we de marketingactiviteiten van uw organisatie. We brengen in kaart
waar u staat, wat goed gaat en, misschien wel hét belangrijkste
onderdeel, waar er nog kansen liggen. 

Na het lezen van deze scan weet u precies waar u staat én ontvangt u
direct toepasbare tips. Leest u mee?
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De marketingscan bestaat uit
2 onderdelen:

In de observatie gaan onze zorgmarketingexperts onderzoek doen naar de online
presentatie van uw zorgpraktijk. Hoe scoort uw website in Google, wat valt ons op in
uw online campagnes. Wat ziet er in onze ogen goed uit. Maar we kijken ook of we
verbeteringen zien en die delen we graag met u.

Na het observeren van uw online presentatie vertalen we deze naar concrete
adviezen. Wij zorgen voor duidelijke adviezen en op te volgen punten, zo kunt u
desgewenst direct aan de slag!



Robin Sonsma: 

Inhoudsopgave
Social media

5. Observatie
7. Advies

Website/Google

8. Observatie
10. Advies
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Zorgvragers en
zorgverleners verbinden,
daar krijg ik energie van!
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  Veel volgers
  Regelmatige plaatsingen
  Relevante content
  Nauwelijks betrokkenheid
  Geen consistente huisstijl

  Professionele omslagfoto
  Logo goed uitgelijnd
  Consistente plaatsingen
  Weinig tot geen likes
  Beperkt relevante teksten

Observatie
Social media

Instagram Facebook
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  Professionele omslagfoto
  



Observatie
Social media

1

2

3

We zien dat er regelmatig stockfoto's
worden gebruikt in de content

De kliniek zelf is erg weinig zichtbaar en
wordt nauwelijks weergegeven

Gebruik pakkende en niet te lange
teksten bij de content.
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Door 'echte' foto's te gebruiken die of zelf
zijn genomen of eventueel zijn
aangekocht creëer je een professionelere
uitstraling.

Wissel informatieve content af met
persoonlijke content zoals medewerkers,
behandelruimtes en de kliniek. Dit zorgt
voor vertrouwen wat een belangrijke
factor is om op te bouwen binnen de
doelgroep voor een cosmetische kliniek.

De tijd dat een volger de aandacht bij een
plaatsing op social media kan houden is
kort. Het is daarom belangrijk om in één
oogopslag de aandacht te pakken met
beeld en tekst. Maak deze niet te lang en
zorg voor een duidelijke call-to-action in
sommige plaatsingen. Wees in andere
enkel informatief. Dit zorgt voor
afwisseling en houdt volgers betrokken
en geïnteresseerd. 



Advies
Social media

Start met een strategie
Gebruik enkele hashtags onder posts, niet te veel
Doe een hashtag onderzoek
Haak in op actualiteiten in de branche
Plan posts vooraf in

Advies 1:
Boost organische vindbaarheid

TB Medical kan goed vindbaar zijn zonder geld te hoeven besteden aan advertenties of
promoties. Organische vindbaarheid is belangrijk voor de uitstraling en kan belangrijk
zijn voor de online vindbaarheid voor al bestaande klanten of potentiële klanten.

Hoe kan TB Medical dit aanpakken?

Stuur elke client een persoonlijke uitnodiging per mail
Geef een korting of iets anders weg om mensen over te halen reviews achter te laten
Reageer vanuit TB Medical altijd op elke review, zo ziet men dat er waarde wordt
gehecht door TB Medical aan elke patiënt. 
Bied een oplossing aan bij een onverhoopte negatieve review

Advies 2:
Verzamel reviews

Verzamel reviews op Facebook om vertrouwen te krijgen van nieuwe bezoekers. Dit
zorgt voor een betrouwbare uitstraling welke voor een kliniek als TB Medical van belang
is.

Hoe kan TB Medical dit aanpakken?
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Algemene tips

  Verzamel reviews én meer volgers
  Maak gebruik van Facebook advertenties en de mogelijke target mogelijkheden
  Bekijk relevante content van gelijksoortige bedrijven in de branche om je doelgroep              
nog meer waarde te kunnen bieden. 
  Bedenk goed wat je uit jouw Social Media strategie wilt halen? Is er een strategie en hoe 
wordt deze opgevolgd?



We zien relevante blogs

Observatie
Website en Google

SEO Website

Vindbaarheid Overig

Mooi design

Organisch is de website 
vindbaar

Het contactformulier kan
duidelijker

Er wordt niet volledig gebruikt
gemaakt van alle
mogelijkheden om pagina's te
optimaliseren voor de
zoekmachines. 

Goede branding en huisstijl
Geen ervaringen van anderen
Geen reviews

De website kan op veel
keywords beter vindbaar zijn

Leuke informatieve filmpjes en
visuals op de website
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Gebruik van stockfoto's

Er wordt niet optimaal gebruik
gemaakt van retargeting



Observatie
Website en Google

1

2

3

We zien dat er goede call to actions zijn
toegevoegd op de website

Op de website van TB Medical kan de
navigatie naar behandelingen beter.

Het contactformulier is volledig en zou
nog verder geoptimaliseerd kunnen
worden.

Door een duidelijke call to action
meerdere keren toe te voegen aan de
website kan men snel navigeren naar het
uiteindelijke doel van de website: contact
opnemen of een afspraak maken.

Het is belangrijk dat bezoekers snel hun
behandeling kunnen vinden. Dit zorgt dat
er minder mensen weer wegklikken en op
de website van een concurrent belanden. 

Door teksten als 'wij nemen zo snel
mogelijk contact op' creëer je een
beperkte duidelijkheid. Het is een drempel
voor nieuwe bezoekers om contact op te
nemen. Haal die drempel weg door
duidelijkheid te geven wat er exact
gebeurd als zij contact opnemen en wat
er verder met hun gegevens gebeurd. Dit
kan zowel visueel als met duidelijke
kopteksten.
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Advies
Website en Google
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Doe een zoekwoordenonderzoek via de Google Ads Zoekwoordplanner
Bepaal één keyword per pagina en laat dit keyword meerdere keren terugkomen
Laat het keyword terugkomen in de pagina-url, -titel, en meta-omschrijving
Voeg een alt-tekst toe aan elke foto met het keyword van de pagina waar de foto
op geplaatst is

Advies 1:
Vergroot de organische vindbaarheid van TB Medical in Google

TB Medical kan beter vindbaar zijn in Google door pagina's te optimaliseren voor de
zoekmachines. Hier gaat nu veel verloren en hier mee aan de slag gaan zorgt voor
meer én relevant verkeer naar de website.

Hoe kan TB Medical dit aanpakken?

Installeer Hotjar (betaald) of Microsoft Clarity (gratis) op de website
Kijk in Google naar de top-10 bezochte pagina's en stel hier de tracking op in
Analyseer bij elke 100 bezoekers het gedrag vanuit de schermopnames die
bovenstaande software voor jullie maakt
Verbeter de pagina's en verhoog je conversie percentage

Advies 2:
Bestudeer waar bezoekers afhaken

Door analytische gegevens van de website te analyseren kun je ontdekken waar
bezoekers afhaken en daarop inspelen. Zie je dat mensen die kijken naar alle
behandelingen snel weg gaan, dan kan die pagina verbeterd worden. Zo kun je het
percentage mensen die een aanvraag doen telkens met een paar procent verhogen.

Hoe kan TB Medical dit aanpakken?

Algemene tips

  Zorg voor duidelijke reviews op de website
  Vermijd het gebruik van stockfoto's
  Probeer visueel te maken welke stappen er volgen na een contact moment
  Voorkom te veel vaktermen in de teksten bij behandelingen



 Samen met het 
team zorgen voor 
online groei. Dat is 
onze missie!

~ Robin Sonsma
Marketing specialist
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Strategisch:
Analytisch:
Creativiteit:

Chiel Oude Breuil

Strategisch:
Analytisch:
Creativiteit:

Strategisch:
Analytisch:
Creativiteit:

Strategisch:
Analytisch:
Creativiteit:

Strategisch:
Analytisch:
Creativiteit:

Strategisch:
Analytisch:
Creativiteit:

Strategisch:
Analytisch:
Creativiteit:

Een team vol  
met kwaliteiten

Robin Buzink

Bastiaan Stedehouder

Robin Sonsma

Marco Kroon

Els Lorie

Lory Rave
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Een greep uit 
onze projecten

30% meer online aanmeldingen 
voor Tandartsenpraktijk 
Mondzorg Brabant.
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Mondzorg Brabant
Tandartspraktijk
Mondzorg Brabant is een
tandartsenpraktijk in Breda 
die gespecialiseerd is in 
tandheelkundige zorg en 
mondhygiëne. Net zoals vele 
zorgprofessionals in 
Nederland, willen ze graag 
hun expertise gebruiken om 
mensen te helpen. 
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+78% Organisch Verkeer
In het eerste jaar van de samenwerking 
is het organische verkeer met meer dan 
78% toegenomen ten opzichte van de 
voorgaande periode.

€ 25.000+ Bespaard
Dankzij meerdere nr.1 posities 
bespaart Mondzorg Brabant jaarlijks 
duizenden euro’s aan 
advertentiekosten. 

+20 nr. 1 posities in Google
We hebben het portfolio aan 
zoekwoorden voor Mondzorg Brabant 
uitgebreid naar meer dan 20 nummer 1 
posities in Google. Zo zijn ze (bijna) altijd 
te vinden voor hun cliënten die graag een 
afspraak willen maken.



30% meer online conversies 
voor webwinkel Cleantooth.

+62% Meer website 
bezoekers
In de eerste 3 maanden van de 
samenwerking zijn de website bezoekers 
met meer dan 78% toegenomen ten 
opzichte van de voorgaande periode.

+79% Organisch verkeer
Door consistent organisch te posten 
hebben we de interesse kunnen 
wekken bij onze doelgroep en voor 
een toename in organisch verkeer 
kunnen zorgen.

€12.500+ bespaard
Dankzij meerdere nr.1 posities bespaart 
Cleantooth duizenden euro’s aan 
advertentiekosten. Dit budget wordt nu 
efficiënter ingezet.
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Cleantooth
Webwinkel

Cleantooth is een merk met 
sonische tandenborstels. Deze 
sonische tandenborstels 
verkopen ze op hun online 
webshop. Geen praktijk, maar 
net zoals andere 
zorgverleners wilt Cleantooth 
met deze tandenborstels de 
mond- & algehele gezondheid 
van mensen verbeteren. 
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Testimonials

Fijne partij. Reageert snel en weet de 
opdrachten goed op te volgen en bij te 
sturen.

Wij werken al een tijdje samen met Medici 
Online. Online campagnes, vormgeving en 
tekstontwikkeling leggen wij met een 
gerust hart bij hun neer. Een professionele 
partij om mee samen te werken.

Erg goed geholpen, zeer professioneel. Zij 
maken mooie online advertenties voor je.

Nicole Hoefsmit

Diewertje Reekers

Emiel Kant
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Bedankt Ralph!
We houden graag contact!

Groeten team:
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