
Hoe zorg je dat 
jouw website 

goed zichtbaar 
is op Google 

(zonder ervoor 
te betalen)?



Een korte introductie
Kirsten Baane, eigenaar 
ZorgPromotor & FysioPromotor

Logo + Huisstijl ontwikkeling 
Website bouw 
Social Media beheer 
Google Vindbaarheid 
Narrowcasting presentaties
E-mailmarketing 
Regionale promotiecampagnes



Waarom neem je deel aan deze sessie? 
Wat verwacht je eruit te halen?



Wat staat op de agenda?

1. Google facts
2. Uitgangspunten om beter zichtbaar te zijn op 

Google
3. Praktische SEO tips +
4. voorbeelden 



Waarom is een goede Google positie 
belangrijk?



Aantal wetenswaardigheden over Google

1. Google voert elke dag meer dan 3,5 miljard zoekopdrachten uit. 
2. 60% van de Google bezoekers klikt enkel op de eerste 3 zoekresultaten in Google.

3. 92% van de kliks vinden plaats op de eerste pagina, op de tweede pagina is dit nog maar 4,8% 
en op de derde pagina slechts 1,1%.

4. Google bepaalt de Google positie op basis van meer dan 200 ranking factoren!
5. Google onthoudt je zoekgedrag, waardoor het soms lijkt of je website hoger uitkomt in Google 

dan daadwerkelijk het geval is. 





Wij besteden in de praktijk al veel 
aandacht aan onze Google Positie?

a) Ja
b) Nee



Wij doen dit met betaalde Google 
campagnes:

a) Ja
b) Nee



Wij staan met onze praktijk op de eerste Google 
pagina?

A. Ja
B. Nee



Wij staan op de eerste Google pagina met:

A. 1 relevant zoekwoord
B. 2-3 relevante zoekwoorden
C. 4-5 relevante zoekwoorden
D. Meer dan 5 relevante zoekwoorden



Uitgangspunt 1
“De basis van 

een goede 
Google positie 

vormt je 
website”

Praktische tips 



1.Je domeinnaam vormt de basis (historie + opbouw).

2. Gebruik zoektermen op je site waar mensen op zoeken 
(dus een vraag of behoefte beantwoorden).

3. Zorg voor links naar voor Google ‘Highly trusted
websites’.



4. Gebruiksvriendelijkheid, beveiliging, navigatie en site architectuur 
moeten goed ingericht zijn.

5. Zorg voor verse, actuele content en VOORKOM gekopieerde content.



Uitgangspunt 2
“Op welke 

woorden wil je 
gevonden 
worden in 
Google?”

Praktische tips



1.Maak een zoekwoordenlijst van hoofdcategorieën 
waar je op gevonden wilt worden. 
2. Maak hiervoor gebruik van de Zoekwoordenplanner van Google. 

3. Maak gebruik van Google suggesties onderaan 
de Google pagina



Uitgangspunt 3
“Welke online 
activiteiten 

dragen nog meer 
bij aan je Google 

positie?”
Praktische tips



1.Maak een Google bedrijfspagina profiel aan

1. Eerder zichtbaar bij 
relevante zoekopdracht.

2. Functioneel voor mobiel. 
3. Verhoogt Google positie op 

Google maps. 
4. Makkelijker om direct 

contact op te nemen.



2.Toepassen van lokale SEO

1. Zorg voor duidelijke NAW 
gegevens op de site.

2. Zorg dat de content lokaal 
is.

3. Zorg voor lokale externe 
links.

4. Maak een Google 
Bedrijfspagina aan.



3.Reviews verzamelen op Facebook, Google of Zorgkaart Nederland

1. Reviewsites worden door 
Google als zeer 
betrouwbare linkbuilding 
bronnen gezien.

2. Reviewsites hebben een 
hoge ranking, wat er voor 
zorgt dat de Ranking van 
jouw site ook toeneemt.



3.Maak een Google Analytics account aan

Met Google Analytics krijg je:
1. Een duidelijke 

zoekwoordenanalyse.
2. Duidelijk beeld van de 

bezoekers.
3. Duidelijk beeld van de 

populairste pagina’s.
4. Duidelijk beeld van 

bouncepercentage.
5. Inzicht waar je bezoekers 

vandaan komen.



5.Wees actief op social media 

1. Goed voor linkbuilding 
naar de site.

2. Google neemt alleen de 
reviews mee op FB voor de 
Google ranking.

3. YouTube en Google+ 
worden wel meegenomen 
in de zoekresultaten.



Zijn er nog vragen?



Wij danken je voor jouw tijd, 
inzet en feedback!

twitter.com/FysioPromotor facebook.com/FysioPromotor instagram.com/FysioPromotorlinkedin.com/company/fysiopromotor

ZorgPromotor
Oosthavendijk 1

4475 AA Wilhelminadorp
085 2738487

info@fysiopromotor.nl
www.fysiopromotor.nl

Wil je ook dat jouw praktijk 
op de kaart wordt gezet?

http://www.twitter.com/FysioPromotor
http://www.instagram.com/FysioPromotor
https://www.linkedin.com/company/fysiopromotor
mailto:info@fysiopromotor.nl
http://www.fysiopromotor.nl

