
Collectieve praktijkwebsite



Wil je jouw praktijk digitaal toegankelijker 
maken, minder tijd besteden aan je 
website en de druk op de telefoon 
verkleinen?



Wat vinden jullie 
belangrijk op een 
praktijkwebsite?

2728 2866 



Dit vinden jullie belangrijk!

https://www.mentimeter.com/s/4ee0049e9d84afb922004f010118f24f/b581c9ec0667


Hoeveel vinkjes kun je zetten? 

❑ Is de huisstijl herkenbaar op de website?

❑ Kunnen patiënten online een afspraak maken?

❑ Is er een duidelijke spoedknop? 

❑ Kunnen patiënten gemakkelijk en snel contact opnemen?

❑ Is alle informatie gemakkelijk te vinden op de site, zoals openingstijden?

❑ Is duidelijk terug te vinden voor welke diensten patiënten terecht kunt?

❑ Kunnen patiënten basisinformatie over medewerkers inzien?

❑ Kunnen patiënten online een herhaalrecept aanvragen? 

❑ Kunnen patiënten online hun bloeddruk of bloedsuiker doorgeven? 

❑ Zijn er tips over gezonde voeding en bewegen te vinden?

❑ Is de website gebruiksvriendelijk op mobiel? 

❑ Zijn er koppelingen naar externe diensten zoals patiëntenportaal, huisartsenpost of moetiknaardedokter.nl?

❑ Is de website AVG-proof (cookies, SSL etc.)



Een goedwerkende en representatieve 
praktijkwebsite is hét online visitekaartje 
van je praktijk! Dat wil jij toch ook? 



Zo doen wij dat!

✓ Ontwikkelen en ontwerpen je website, uniek voor jouw praktijk

✓ Overzichtelijke, duidelijke & dynamische website

✓ Nadruk op ONLINE mogelijkheden

✓ Beheer tot een gebruiksvriendelijke CMS waar je zelf de website kunt voorzien van actuele content

✓ Schrijven van algemene teksten en redigeren aangeleverde teksten

✓ Extra opties naar keuze

✓ Koppelingen met externe (online) diensten

✓ Eigen beeldmateriaal of verzorgen fotografie op locatie

✓ Goede sitenavigatie en duidelijke menustructuur

✓ Altijd bereikbaar voor hulp



En zo ziet dat eruit!

https://huisartsdendungen.tijdelijkehuisartsenpraktijk.nl/




















Vullen moeilijk? Nee hoor!











Herken je de voordelen?

✓ In no time jouw huisartsenpraktijk digitaal!

✓ Modern & visueel aantrekkelijk: 100% herkenbaarheid

✓ Regionale redactie door zorggroep: voor jou minder werk om het up-to-date te houden

✓ Eenvoudig online afspraken maken voor patiënten

✓ Minder telefoontjes! 

✓ Gebruiksvriendelijk: website eenvoudig zelf aan te passen 

✓ Regie op digitalisering

✓ Standaardisatie mét behoud van praktijkaccenten

✓ Schaalvoordeel leidt tot kostenbesparing

✓ Werkdruk verlagend: meer tijd voor effectieve zorg 

✓ Je website blijft up-to-date, wij bieden continu nieuwe features



Wij loodsen jou door het proces!




