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Marktwerking en hierop inspelen met 
zorgmarketing in 3 stappen

Marktwerking en zorgmarketing:

• Marktwerking

• Definitie zorgmarketing 

• Zorgmarketing in 3 stappen: 

1. strategische analyse en marktonderzoek  

2. profilering met actie(verander)programma

3. communicatie

 Marktwerking
De marktwerking zorgt voor verschuivingen in de doelgroepen. Trends die we zien zijn 
transmuralisering, concentratie en regionalisering van de (curatieve) zorg. Er zijn allerlei partijen 
(bijvoorbeeld: verwijzers en belanghebbenden) die bewust of onbewust invloed uitoefenen op dat 
keuzeproces. Er zijn doorgaans ook andere (medische) specialisten en zorgaanbieders, die zich op 
diezelfde doelgroep richten, uw collega's(concurrenten) dus.

De patiënt wordt steeds mondiger en let op de kwaliteit van uw werk en op de zorgbeleving. Ook via 
internet, krijgt men informatie om eigen keuzes te kunnen maken, bijv. via de recensie websites: 
www.zorgkaartnederland.nl (actief gesteund door NCPF en Zilveren kruis Achmea) en www.huisarts-
gids.com. Bovendien voeren de overheid en zorgverzekeraars grote druk uit op de zorgverleners. 

 Zorgmarketing:

Om verandering effectief in de praktijk te brengen heb je dus informatie nodig over de huidige situatie 
van uw organisatie en het krachtenspel. Wie zijn de doelgroepen, verwijzers, belanghebbenden en uw 
concurrenten en waarom hebben zij deze rol? Welke rol hebben zij over een paar jaar? Wat doen we met 
e-Health 2.0 ?

Definitie: 

Zorgmarketing gaat niet alleen over het winstgevend definiëren en afstemmen van de eigen 
identiteit, middelen,competenties  en kwaliteit op de vraag van een gekozen doelgroep, maar 
vooral ook over het slim en begrijpbaar communiceren met deze doelgroep, de verwijzers en 
belanghebbenden. Deze kennis geeft inzicht om hierop gericht te veranderen en in te spelen.
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Zorgmarketing in 3 stappen:
1. strategische analyse en marktonderzoek
2. profilering met actie (verander)programma
3. communicatie

 

1. Strategische analyse en marktonderzoek 
Deze analyse gaat over de zorgvraag en de zorgvragers, over concurrenten, over de 
marktstructuur. Hoe vinden vraag en aanbod elkaar, wat is de rol van verwijzers en over de 
invloeden van omgeving, technologie, politiek en trends. Welke factoren zijn of zullen 
doorslaggevend worden? Wat past in uw portfolio? Informatie – en dus ook marketinginformatie 
– Marketinginformatie is een hulpmiddel bij het evalueren van de situatie en het nemen van 
strategische beslissingen en moet uiteindelijk uitmonden in een realiseerbaar verandertraject op 
basis van een haalbaar marktperspectief inclusief een route voor het management naar de 
gewenste situatie en een communicatieplan naar buiten. 

 

D.m.v. strategische analyse en gericht marktonderzoek kunt u hierop inspelen en uw 
zorgconcurrenten een stap voor zijn. U kunt zelf uw doelen bepalen bijv: 

1.       Betere zorgbeleving en betere zorg op maat.

2.       Het efficiënter en effectiever inrichten van uw eigen organisatie. 

            a.      Voorlichting en nazorg via internet optimaliseren.

            b.      Gebruik maken van internet en multimedia.

3.       Strategische verandering: 

       a.      uitbreiding, 

       b.      opschaling, 

       c.      samenwerking, 

       d.      specialisatie en/of 

       e.      differentiatie

4.       Profilering bijvoorbeeld: als bijv: expertise centrum of onderzoekscentrum.

5.       Reputatie verhogende acties

Wellicht heeft u nog andere doelen.
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2. Profilering met actie(verander) programma
Als medische professional, bestuurder en manager in de zorgsector is de profilering van uw 
organisatie essentieel voor uw patiënten om te begrijpen, waar u voor staat en wat men mag 
verwachten. Uiteraard dient u eerst te vertrekken vanuit de sterke punten van uw huidige situatie 
en dient u nieuwe doelstellingen te formuleren om tot het nieuwe gewenste profiel te komen. 
D.m.v. een programma met thematische workshops en activiteiten kunt u de organisatie 
betrekken om deze gewenste doelstellingen te realiseren.Het nieuw profiel dient aan 4 criteria te 
voldoen: relevant, aantrekkelijk, geloofwaardig en onderscheidend en maak een positionerings 
keuze: in de regio, markt en de klant. Het veranderprogramma geeft de mogelijkheid om de 
organisatie en het behandel proces te optimaliseren en af te stemmen op de beleving door patiënt 
en belanghebbenden. Let wel op dat VOORAF de resultaten onderbouwd worden met business 
plan, opdat achteraf tegenvallers voorkomen worden!  

3. Communicatie 
De interne communicatie dient met regelmaat proactief gereactiveerd te worden, opdat de 
aandacht op de doelstellingen niet verslapt. 

De externe communicatie valt op te splitsen in twee belangrijke delen: impliciete - en expliciete 
communicatie naar externen. 

Zodra uw organisatie getraind is en voorzien is van hulpmiddelen kan uw gekozen 
zorgprofiel “impliciet” gecommuniceerd worden tijdens de contactmomenten in de 
behandeling. Dit zijn kleine toevoegingen in het behandelproces, die patiënten bewust 
maken dat er een hoge kwaliteit geleverd is en dat men door kan naar de volgende fase in 
het behandel proces. Door deze bewustwording krijgt de patiënt beter inzicht in de 
behandelstappen en zet realistische verwachtingen van het behandelproces. Dit heeft een 
enorme positieve impact op de zorgbeleving. 

Het expliciete communiceren van uw profiel is essentieel om de belanghebbenden, 
doorverwijzers en patiënten te informeren over de ontwikkeling van uw organisatie, 
kwaliteiten en ambities. 

Indien dit aanspreekt, neem dan contact op voor een afspraak. 
Uw zorg is mijn uitdaging. 

Door Wil Peters
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