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De zorg is in beweging. Zorgaanbieders krijgen te maken met nieuwe financiers, 
klantgroepen of zorgalternatieven. Bovendien oriënteren zorgconsument en verwijzer 
zich meer dan ooit online. Zij verbinden zich via websites, social media en digitale 
contactmiddelen met zorgorganisaties. En zorgconsumenten betalen steeds vaker zelf 
voor zorg, zo wordt het eigen risico ieder jaar hoger. Ook verdwijnen er hulpmiddelen 
en behandelingen uit het basispakket en worden die minder vergoed door 
zorgverzekeraars en gemeenten.  
 
Zorgmarketing is meer dan ooit van belang. Het begint met inzicht krijgen in de 
behoeften van patiënten, verwijzers en financiers. Om het aanbod aan te laten sluiten 
op die behoeften. En om zorgorganisaties met hun relevante, onderscheidende aanbod 
zichtbaar te maken zodat klanten passende zorgaanbieders kunnen kiezen en zich aan 
deze organisatie verbinden.  
 
Hoe zetten zorgaanbieders marketing in, hoe tevreden zijn marketing- en 
communicatieprofessionals over de inzet en het resultaat en welke kansen liggen er 
nog? Een stand van zaken, aan de hand een online enquête van ziekenhuizen, ggz-
instellingen en aanbieders van gehandicaptenzorg, ouderenzorg en verzorging en 
verpleging. Daarbij is een vergelijking gemaakt met het onderzoek door Spring 
marketing uit 2014. 
 

  



  
   

  

De resultaten 
 

1. Slechts 1 op de 4 zorgaanbieders tevreden over resultaten 
online marketing  

2. Marktonderzoek en strategie voorwaarden voor succes 
3. Groeiend aantal zorgaanbieders doet markt- en 

klantonderzoek en maakt een strategie en plan 
4. Meer inzet op Facebook en LinkedIn, minder inzet op 

Twitter en YouTube 
5. Software applicaties worden ingezet voor online analyse en 

nieuwsbrief, maar niet voor CRM 
6. Opbrengst online marketing nog steeds onduidelijk, tekort 

aan mankracht voor de uitvoering 
7. Inzet derden voor contentontwikkeling neemt toe 
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1 
Slechts 1 op de 4 zorgaanbieders tevreden over resultaten online 
marketing 

 
Het aantal zorgaanbieders dat tevreden is over zowel de aanwezigheid als de resultaten 
van online marketing is 23% anno 2015. Dat is meer dan de 17% die vorig jaar tevreden 
was. Ook de tevredenheid met de online aanwezigheid neemt toe, maar liefst 80% van 
de zorgaanbieders is hier tevreden over, ten opzichte van ruim 60% in 2014. Inmiddels is 
slechts 19% van de zorgaanbieders ontevreden over zowel de aanwezigheid als het 
resultaat. Dat is fors minder dan de 39% ontevreden zorgorganisaties uit 2014. 
 

 
 
Zorgorganisaties zetten online marketing voor verschillende doelen in. Deze 
doelstellingen werden vaak genoemd, op volgorde van het aantal keren dat die 
genoemd is: 

1. Ontwikkeling van de naamsbekendheid, het imago en bekendheid met de 
dienstverlening 

2. Groei van het aantal klanten, marktaandeel en de omzet 
3. Bereik van potentiële klanten zoals social media volgers en websitebezoekers 
4. Benaderen en binden van partners 
5. Delen van kennis en beantwoorden van vragen 

 

“We meten sinds kort het effect van online marketing. Het effect is nu nog niet 
goed zichtbaar. We weten wel dat we tot op heden het beste effect bereiken met 
direct mailing (post en mail)” - Eerstelijnszorgcentrum 
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2 
Marktonderzoek en strategie voorwaarden voor succes 

 
Zorgaanbieders die geen onderzoek doen en geen strategie hebben, zijn vaker 
ontevreden over de online aanwezigheid en effectiviteit. Hoe zit dat precies? Van de 
zorgaanbieders is 19% ontevreden over zowel de online aanwezigheid als het resultaat 
van online marketing. En van deze zorgaanbieders doet de helft geen onderzoek of 
heeft geen strategie.  
 
Van de zorgaanbieders is 23% tevreden over online aanwezigheid en effectiviteit. 
Opvallend is dat al deze zorgaanbieders aan een vorm van onderzoek doen of een 
strategie hebben, of allebei. Van de zorgaanbieders die tevreden zijn over zowel de 
aanwezigheid als de effectiviteit doet maar liefst 80% markt- of klantonderzoek en heeft 
80% een strategie.  
 
In het Spring marketing onderzoek van 2014 kwamen marketingstrategie en -planning 
als voorwaarden voor succes naar voren. Dit bevestigt onderzoek naar succesfactoren 
bij marketing ook buiten de zorgsector: ook hieruit blijkt steeds weer dat 
marktonderzoek, marketingstrategie en -planning voorwaarden zijn voor succes. 
 

 
 

“We zijn ambitieus, willen gerichter werken met online doelstellingen, deze beter 
meten en de resultaten benutten voor het doorvoeren van verbeteringen.” – Top 
referente zorg 



  
   

  

3  
Groeiend aantal zorgaanbieders doet markt- en klantonderzoek en 
maakt een marketingstrategie en marketingplan 

 
Niet verbazingwekkend, wel een duidelijke ontwikkeling: zorgaanbieders ontplooien 
steeds meer marketingactiviteiten. Relatiemanagement is de meest toegepaste 
marketingactiviteit, dit doet bijna 80% van alle zorgaanbieders, evenveel als in 2014. 
Grote stappen worden genomen in de analyse van de markt en de klant. In 2015 geeft 
63% van de marketing- en communicatieprofessionals in de zorg aan de klant te 
analyseren, ten opzichte van 30% in 2014. Ruim 1 op de 3 zorgaanbieders past 
bovendien een marketingstrategie, -plan en -kalender toe. Dat is ruim een verdubbeling 
ten opzichte van 2014. 60% van de ondervraagden analyseert de marketingopbrengst, 
dit is nagenoeg gelijk gebleven (65% in 2015). Er wordt wel weer meer geoptimaliseerd: 
20% in 2015 ten opzichte van 11% het jaar ervoor. 
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4  
Meer inzet op Facebook en LinkedIn, minder inzet op Twitter en 
YouTube 

 
Steeds meer zorgaanbieders zetten social media in, alle onderzochte zorgorganisaties 
zetten één of meer social media in. Opvallend is dat in 2015 minder gebruik gemaakt 
lijkt te worden van de nieuwsbrief, wat wellicht te verklaren valt door een grotere 
deelname van kleine praktijken aan het onderzoek, die vaker geen nieuwsbrief hebben. 
De groei of krimp in inzet van social media ligt in lijn met die van de kanalen zelf. 
Facebook en LinkedIn zijn immers sterke groeiers in bereik, ook in 2015. Het aantal 
gebruikers en de intensiteit in gebruik op Twitter neemt ook in het algemeen af. De 
inzet van YouTube neemt in het algemeen toe, en in de zorgsector af. Dat is opvallend, 
want dit online kanaal kan voor zorgaanbieders veel betekenen. 
 

 
 
De inzet van Facebook was al hoog en is verder gegroeid. Twitter en YouTube worden 
veel minder gebruikt. De inzet van LinkedIn neemt toe en ook de aanwezigheid op 
Instagram en Pinterest groeit, maar veel minder hard dan deze social media zelf groeien. 

“We willen de social media beter op poten zetten. Met het verhogen van het 
aantal volgers op onze sociale kanalen willen we het aantal bezoekers op onze 
website vergroten.” - Fysiotherapeut 
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Het gebruik van Google+ is teruggelopen, misschien door de geringe interactie die 
daarop plaatsvindt. Dit is wel een paradoxale keuze omdat aanwezigheid op Google+ 
meeweegt in de zoekmachineresultaten, en veel zorgorganisaties aangeven hun 
vindbaarheid willen vergroten. 
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Software applicaties worden ingezet voor online analyse en 
nieuwsbrief, maar niet voor CRM 
 

Nieuw dit jaar was de vraag welke software wordt ingezet. Bijna iedereen (85%) 
gebruikt software voor analyses, zoals Google Analytics, om het webbezoek te 
analyseren. Perfect, want zo krijg je beter inzicht in je bezoekers en aan de hand 
daarvan kan je de dienstverlening optimaliseren. Meer dan de helft (55%) van de 
zorgaanbieders gebruikt software voor de nieuwsbrief, zoals MailChimp. Van de 
ondervraagden stuurt 70% een nieuwsbrief, dus de meesten gebruiken hier software 
voor. Dat is handig, want het gebruik van bijvoorbeeld MailChimp is tot 2.000 abonnees 
gratis, nieuwsbrieven zijn gemakkelijk in te richten en je ziet direct wat er goed wordt 
gelezen. 
 
Hoewel ruim driekwart van de zorgaanbieders actief aan relatiemanagement doet, 
gebruikt gek genoeg bijna niemand CRM software (5%). Ook de steeds meer gebruikte 
software om websites zelf te bouwen en de performance van je website te meten wordt 
nauwelijks gebruikt (<5%). Zelfs voor het social media beheer gebruikt maar een klein 
deel (15%) van de ondervraagden handige tools (zoals Buffer en Hootsuite). Wel geven 
veel marketing- en communicatieprofessionals bij de zorgaanbieder aan met bepekte 
tijd en budget op social media actief te willen zijn. Daar kunnen deze tools bij helpen. 
Alleen voor zoekmachineoptimalisatie (SEO) gebruikt 35% van de zorgaanbieders 
software zoals de Google Keywordplanner.  
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Opbrengst online marketing nog steeds onduidelijk, tekort aan 
mankracht voor de uitvoering 

 
Dit jaar lijken er minder obstakels voor een effectieve online marketing dan vorig jaar. 
De opbrengst blijft voor een aanzienlijk deel van de ondervraagden echter onduidelijk 
(43%).  
 

 
 
Daartegenover staat dat er kennis lijkt te zijn opgebouwd van online marketing. In plaats 
van de helft kampt nu nog maar 1 op de 3 organisaties met gebrek aan kennis van online 
marketing. Ook privacy en ICT staan vooruitgang minder in de weg, waarschijnlijk omdat 
systemen en applicaties steeds beter ontwikkeld worden. Wel kampt een toenemend 
aantal ondervraagden met een tekort aan mensen voor de uitvoering van effectieve 
online marketing: 62% in 2015 ten opzichte van 47% vorig jaar. 

 

 
 
 

  

40%

53%

25% 27%

40%
47%

43%

33%

14%
10%

38%

62%

Opbrengst
onduidelijk

Kennis Privacy ICT ontoereikend Mensen
aansturing

Mensen
uitvoering

Obstakels effectieve online marketing

2014 2015

“Ik heb geen idee wat onze doelstelling precies is, ik denk dat het te maken 
heeft met een zo groot mogelijk bereik. We hebben alleen nog onvoldoende 
gerealiseerd, onvoldoende bezetting om dit te doen en onvoldoende inzicht in 
wat het ons gaat opleveren.” - Ouderenzorg 
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Inzet derden voor content ontwikkeling neemt toe 
 

De meest ingehuurde diensten zijn zowel afgelopen jaar als dit jaar betreffen de website 
en huisstijl. We zien dit jaar een enorme toename in de inzet van bureaus of externen 
voor de ontwikkeling van content: 39% in 2015 tegenover 18% in 2014. Deze stijging 
hangt waarschijnlijk samen met het feit dat er meer content wordt ontwikkeld en dat 
deze content in toenemende mate visueel is. Daarnaast wordt de hulp van derden 
steeds vaker ingeroepen voor online campagnes en social media. Dat strookt met het 
punt dat er intern te weinig mankracht is voor de uitvoering van online marketing. Ook 
voor marketingadvies en -analyses worden in 2015 vaker bureaus of externen 
geraadpleegd dan het jaar ervoor. 
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De adviezen 
 

1. Investeer in marktonderzoek en strategie, dit loont 

• Observeer trends, concurrentie en klanten 
• Ontdek wat je doelgroep nodig heeft, bijvoorbeeld op basis van een analyse van 

het gedrag, in een focusgroep of enquête, interview of poll 
• Ontwikkel een heldere strategie, breng deze in beeld en maak het bekend onder 

medewerkers, partners, ambassadeurs en klanten 
 

2.  Gebruik eigen media zoals de website en nieuwsbrief voor 
klantbinding, dit is nog steeds het meest effectief 

 

3. Zet in op groeiende visuele social media: Facebook, Pinterest 
en Instagram 

 

4.  Gebruik tools voor het monitoren, maken en verspreiden van 
content en de website om zo je resultaten te meten 

 

5.  Ontwikkel, verspreid en gebruik content slim 
• Volg gelijkgestemden en trek samen op in contentontwikkeling en verspreiding: 

kennisinstituten, nieuwsmakers, concurrenten, partners en klanten  
• Noem en bedank originele contentmakers of partners zo veel mogelijk bij het 

verspreiden of delen van content 
• Personaliseer content daar waar mogelijk 

 
Verder lezen over zorgmarketing > www.springmarketing.nl/zorgmarketing/ 
 



  
   

  

Over dit onderzoek 
Hoe is dit onderzoek naar effectieve zorgmarketing tot stand gekomen? Spring 
marketing, gespecialiseerd in digitale contentmarketing met ruime ervaring in de 
zorgmarketing, vroeg haar relaties in een enquête hun ervaringen met zorgmarketing te 
delen. Dit onderzoek werd verrijkt met eerdere onderzoeken over marketing en zorg. 
Het heeft plaatsgevonden in oktober en november van 2015. Dit onderzoek is een jaar 
eerder verricht en te downloaden op de website van Spring marketing. 
 
Over Spring marketing 
Samen klanten vinden en verbinden door relevante, interessante en effectieve 
online marketing en communicatie, dat is waar wij in geloven. Wij, Sanne Gooskens en 
Erica Bouma, hebben Spring marketing opgericht om onze ervaring in marketing en 
journalistiek samen te brengen om waardevolle content te creëren, te delen en 
interactie te stimuleren en modereren. Vanuit de vraag en behoefte van onze klanten, 
werken we aan een relevante positionering, interessante content en effectieve 
interactie waarmee organisaties hun effectief vinden en op lange termijn aan zich 
kunnen verbinden. 
 
Geïnspireerd? Heeft u aanvullingen? Kent u nog meer sterke cases uit de zorg? We 
horen graag van u. 

 

 
 
Sanne Gooskens en Erica Bouma 
Spring marketing 
 
www.springmarketing.nl 
info@springmarketing.nl   
06 29 14 20 00 (Erica) 
06 54 28 02 58 (Sanne) 


