
Online reputatie van de praktijk. 
 
 

Online Reputatie 
 
Tandarts.nl genereert, verzamelt en maakt online reputatie van de praktijk 
zichtbaar, doormiddel van het weergeven van alle reviews van de 3 grootste 
reviewplatvormen in Nederland; Google, Zorgkaart Nederland en Tandarts.nl. 
Inmiddels geeft Tandarts.nl meer dan 110.000 reviews weer.  
 

 
 
Een waarderingen voor Praktijk en behandelaar. 
Reviews via Tandarts.nl kunnen op praktijk en/of behandelaar worden gemaakt.  
Hierdoor is meer inzicht beschikbaar in de beleving en mening van uw patiënt. * 

Eenvoudig reviews genereren.  
Via een nieuwe functie binnen Tandarts.nl en in samenwerkingen met Review 
Collect, zijn op eenvoudige (automatische) wijze patiënten ervaringen en 
waarderingen te verkrijgen. Ook een KRT-enquête is op deze wijze eenvoudig te 
organiseren. * 
 
Tandarts.nl Review Monitor 
Overzicht, inzicht en beheer zijn in één oogopslag te volgen van uit een handige 
managementfunctie. Overzicht van het aantal reviews per periode, trendlijn, 
waarderingsscore zijn gedetailleerd te volgen. Via een in te stellen notificatie kan 
het binnen komen van nieuwe reviews eenvoudig worden beheerd (Goede en of 
mindere waardering). Via het rapportsysteem kan eenvoudig periodiek een e-
mail met een rapportage worden verzonden en of via een download voor eigen 
bewerking worden gebruikt. 
 

 
Totaaloverzicht waarderingsscore per platform, aantal en datum laatste 
 

       
Trendlijn met aantal reviews per maand en scoreverloop per maand.  Waarderingscore, datums en aantal per behandelaar. 

 



 
 
Notificatie instellen voor een bepaalde score  
Het is mogelijk om een melding via mail in te stellen als er een lagere 
waardering binnenkomt zodat er snel speciale attentie gegeven kan worden op 
deze review. 
 
Onderschrijven van een patiënten review 
Via het beheer zijn reacties, onderschrijvingen en nuanceringen toe te voegen op 
ontvangen patiënten reviews. 
 

 
 
De waarde van de review op Tandarts.nl voor de online zichtbaarheid.  
Door een samenwerking als zorgplatform met Google wordt de review op eenzelfde 
wijze geïndexeerd als de reviews die rechtstreeks gemaakt worden op Google. Een 
complete vermelding op Tandarts.nl is een waardevolle (back) link naar de website 
van de praktijk en ondersteund de ranking (plaats) vermelding in o.a. Google.  
 
Waarde voor de (nieuwe) patiënt 
De toegevoegde waarde van Tandarts.nl is de laagdrempelige toegankelijkheid 
en actuele praktijkinformatie voor onze bezoekers (patiënten en consumenten) 
en de zorgverwijzers.  
 
Waarde voor de (nieuwe) medewerker. 
 

 
 
Via het vacature overzicht op de homepage vinden 
zoeken en vinden oriënterende medewerkers de 
praktijkpagina.  
Nieuwe medewerkers die zich oriënteren hebben de 
keuze aanzicht en oriënteren zich online. De 
reputatie en informatie over de praktijk kan hierbij 
een extra stimulans zijn.  
 
3 tot 5% van de bezoekers van Tandarts.nl 
oriënteert een leest pagina’s over werken in de 
Tandheelkunde. 

 
Weergeven Widget op eigen praktijkwebsite.  
Dit score schildje is GRATIS te plaatsen op eigen praktijkwebsite door een 
actieve HTML-code, deze is eenvoudige op te halen en te plaatsen op uw website 
 

 



 
 
Persoonlijke profiel pagina. 
 

 
 
Verzamel eenvoudig patiënten aanbevelingen en reviews en neem deze je gehele 
carrière met je mee. 
§ Hiermee ondersteun je de praktijk, de patiënt en profileer je jezelf langdurig.  
§ Zie alle mogelijkheden van de PPP. 
 

 
 
 

 
 
Mondzorg Flexpool  
Voorziet in snel een personeelsinvulling te vinden voor ziek- en/ of 
piekmomenten. Door vooraf de basis afspraken met praktijk en flexpool-
medewerkers vast te leggen kan het proces van vraag en aanbod snel en 
makkelijk (geautomatiseerd) worden ingevuld. De Mondzorg Flexpool is een 
samenwerking met DCP.  
 
 
 



 
 
 

De missie van Tandarts.nl 
  
 
 
 

Onafhankelijk, betrouwbaar en compleet! 
Vanuit een realistisch idealisme wil Tandarts.nl een bijdrage leveren aan een 
gezonder en weerbaarder Nederland. Door de bezoeker breed te informeren 
en motiveren willen we dat elke bezoeker zich kan herkennen en na een 
bezoek aan Tandarts.nl een volgende stap weet te zetten richting een goede 
mondhygiëne en daarmee betere mondgezondheid. De mondgezondheid 
staat in relatie tot de algemene gezondheid waar steeds meer over bekend 
wordt en wat we met aandacht volgen. Naast bewustwording en kennis delen 
maken we de stap naar de tandarts of mondhygiënist praktisch en kleiner. Op 
deze wijze willen we bijdragen aan een gezonder en weerbaarder Nederland. 

Tandarts.nl 
de spin - in - het dentale web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De praktijkpagina’s worden weer gegeven in Google search, homepagina Tandarts.nl met alle zoek en selectie mogelijkheden, praktijk 
per plaats pagina, mondzorg informatiepagina’s, Forum*, zorgverwijzersinstellingen en zorgverzekeraars.  
De praktijkinformatie worden geautomatiseerd SMART verzamelt uit openbare databases, en of door de praktijk via derden of 
eigenbewerkingen aan gevuld en beheert.  Hiervoor is een inlog gratis beschikbaar.  


