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Geautomatiseerd en structureel reviews ontvangen voor 
jouw tandartspraktijk op o.a. Google en 
ZorgkaartNederland.
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Gratis KRT Module

Beetr(e) online reputatie



Beetr is een onafhankelijk onderzoeks- en marketing- 
bureau dat streeft naar transparantie over de kwali- teit 
van zorg. Beetr laat patiënten hun zorgverlener 
beoordelen en deelt dit met zorgconsumenten via 
platforms als Google en ZorgkaartNederland. Op 
deze manier weten zorgverleners zich online te 
onderscheiden in de huidige ‘digitaleʼ samenleving.

Daar waar mond-op-mond reclame vroeger dé marke- 
tingstrategie was voor een tandartspraktijk verschuift 
dit al enkele jaren naar het internet en wordt de online 
reputatie van een praktijk steeds belangrijker. Reviews, 
ofwel beoordelingen, maken onlosmakelijk deel uit 
van deze online reputatie. Zo meldt Brightlocal – een 
onafhankelijk internationaal bureau dat jaarlijks onder- 
zoek doet naar het belang van reviews – dat 82% van 
de consumenten reviews belangrijk vindt als er online 
wordt vergeleken tussen zorgprofessionals. 

Zelf reviews vergaren blijft een uitdaging
De waarde van reviews wordt in meerdere recente 
studies onderkend en met het jaar belangrijker, echter 
blijft de uitdaging om daadwerkelijk structureel reviews 
te vergaren. Het vragen aan patiënten om een review 
achter te laten (hoe en waar) is tijdrovend en draagt niet 
bij aan de patiënttevredenheid. Daarnaast is het buiten- 
gewoon inefficiënt, want: hoeveel patiënten laat daad- 
werkelijk een review achter na een reviewverzoek in de 
behandelkamer?

Meer weten? 
www.beetr.nl, 06-83103656, sales@beetr.nl

Verdien eenvoudig 12 KRT punten
Bij minimaal 50 beoordelingen (per behandelaar) is het 
mogelijk om middels reflecteren in de KRT module 
eenvoudig 12 KRT punten te verdienen. Deze KRT 
module zit standaard in elk Beetr abonnement.

Automatisch reviews verzamelen via Beetr
Beetr heeft een innovatieve software ontwikkeld waar- 
door zorgprofessionals eenvoudig, gebruiksvriendelijk 
en structureel reviews kunnen vergaren op de 
belangrijkste reviewplatforms waaronder Google en 
Zorgkaart- Nederland. Recent behandelde patiënten 
ontvangen een e-mail in de huisstijl van de praktijk met 
het verzoek om een review achter te laten. Met Beetr 
bouwt de praktijk moeiteloos aan zijn online reputatie – 
klanten van Beetr ontvangen jaarlijks namelijk tientallen 
tot honderden nieuwe reviews.

Voordelen van reviews voor de praktijk 

‘Zelf reviews 
verzamelen is tijdrovend 
en buitengewoon 
ineffectiefʼ
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