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Communicatieplan 2020
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SEE THINK DO CARE
Boodschap: Cliënten + naasten: Hersenletsel? Heb jij hersenletsel opgelopen? Zit je nu met een vraag en weet je niet waar je 

terecht kunt? Breinlijn is een gratis loket en helpt je verder op weg!

Zorgprofessionals: Hoe zie ik het verschil tussen hersenletsel en een burn-out? Breinlijn is een landelijke 
toegangspoort voor vragen en casuïstiek over hersenletsel.  

Triggers: Zoektermen: hersenletsel, NAH, hersenschudding, hersenkneuzing, beroerte, herseninfarct, hersenbloeding

Ø SEO website Breinlijn: zoektermen op triggers – doelgroep: cliënten en hun naasten 

Ø Facebook & Instagram: frequentie post: 1-2 x per week – doelgroep: cliënten en hun naasten

Ø LinkedIn & Twitter : frequentie post: 2 x per maand LinkedIn – doelgroep: zorgprofessionals

Ø Persbericht versturen naar specifieke vakbladen en expertise netwerken – doelgroep: zorgprofessionals

Ø Nieuwsbericht in koploperregio nieuwsbrieven (bv SIGRA) – doelgroep: zorgprofessionals

Ø Folders + posters verspreiden huisartsen en andere zorgprofessionals in koploperregio’s

KPI’s: Website bezoekers (breinlijn.nl), engagement social media berichten, aantal contactmomenten Breinlijn (telefoon/mail)

Kanalen:



SEE THINK DO CARE
Boodschap: Cliënten + naasten: Hersenletsel? Heb jij hersenletsel opgelopen? Zit je nu met een vraag en weet je niet waar je 

terecht kunt? Breinlijn is een gratis loket en helpt je verder op weg!

Zorgprofessionals: Hoe zie ik het verschil tussen hersenletsel en een burn-out? Breinlijn is een landelijke 
toegangspoort voor vragen en casuïstiek over hersenletsel.  

Triggers: Zoektermen: hersenletsel, NAH, hersenschudding, hersenkneuzing, beroerte, herseninfarct, hersenbloeding

Ø SEO website Breinlijn: zoektermen op triggers – doelgroep: cliënten en hun naasten 

Ø Facebook & Instagram: frequentie post: 1-2 x per week – doelgroep: cliënten en hun naasten

Ø LinkedIn & Twitter : frequentie post: 2 x per maand LinkedIn – doelgroep: zorgprofessionals

Ø Blog website Breinlijn: artikelen opzetten vanuit zorgprofessionals en/of cliënten 

KPI’s: Website bezoekers (breinlijn.nl), engagement social media berichten, aantal contactmomenten Breinlijn (telefoon/mail)

Kanalen:



SEE THINK DO CARE

E-mail contact

¡ Specifieke vragen die via website binnenkomen (contactformulier)

Telefonisch contact

¡ Specifieke vragen die telefonisch gesteld worden (centrale telefoonnummer)



SEE THINK DO CARE

Contact na afloop van doorverwijzing

¡ Per mail vraag stellen of juiste informatie verkregen is of juiste doorverwijzing geven is

¡ Doel: leren van feedback van doelgroep om dienstverlening nog beter te laten aansluiten



COMMUNICATIEPLAN 2020

Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

SEO (keywords)

Doorlopend

6 x Facebook & Instagram

LinkedIn

Twitter

Persberichten

Nieuwsberichten

E-mail/telefoon

Feedback mail

Folders/posters

8 x 

1 x 

Continue optimalisatie op basis van maandelijkse resultaten

Continu doorplaatsen van berichten van LinkedIn

2 x 

1 x 

1 x 

Doorlopend

1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 

1 x 

1 x 

6 x 4 x 8 x 8x 8 x 8 x 

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 



De resultaten
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Overzicht van alle social media (mei t/m 6 december 2020)

Volgers Posts Reacties Likes Bereik

506 25 31 351 66,3k

623 26 43 1.066 32,0k

302 20 16 232 3,0k

264 16 2 40 7,1k

http://www.breinlijn.nl/
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Facebook & Instagram analyse – top 5 berichten

• Bereik via Facebook het hoogst

• Instagram relatief nog laag bereik

• FB berichten worden gemiddeld 15-

30 x gedeeld…!

http://www.breinlijn.nl/
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Facebook & Instagram analyse – doelgroepen

• Doelgroep bij beide kanalen: 82% vrouw

• Grootste leeftijdscategorie: 45-54 jaar

• FB relatief oudere doelgroep: 66% > 45 jaar

• IG: 50% tussen 25-44 jaar

• Content op beide kanalen is momenteel erg 

gericht op zorgprofessionals. Is ook 

zichtbaar door hoge percentage berichten 

dat gemiddeld gedeeld wordt.

Vraagstelling:

• Hoe kunnen we doelgroep 18-24 bereiken?

• Hoe kunnen we meer mannen bereiken?

http://www.breinlijn.nl/
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LinkedIn analyse – bedrijfstakken volgers

• Volgers hoofdzakelijk uit gezondheidszorg (professionele achterban)

• Berichten hebben een hoog bereik en worden veel gedeeld (net als FB)

http://www.breinlijn.nl/
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Twitter analyse – top 5 berichten

• Berichten hebben een relatief hoog bereik en interactieratio (gelijk aan FB en LinkedIn)

http://www.breinlijn.nl/
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Website analyse – social verkeer

• Vanaf begin pas juli traffic gemeten
• Merendeel komt via Facebook binnen

Vraagstelling: 
Hoe kunnen we meer verkeer vanuit
Instagram krijgen?

http://www.breinlijn.nl/


De vervolgstappen 2021
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Vervolgstappen richting 2021

• Meer content creëren gericht op doelgroep 18-35

• Splitsing maken tussen content voor Facebook/Insta en LinkedIn/Twitter

• LinkedIn/Twitter gebruiken om professionele achterban te bereiken 

• Instagram content richten op jongeren doelgroep 18-24:
• Verdieping binnen deze doelgroep nodig

• Kennissessie met getroffenen georganiseerd om inzichten op te halen

• Behoefte aan samenwerkingsverbanden om deze doelgroep te bereiken

http://www.breinlijn.nl/


Vragen of suggesties?

Mailen kan naar communicatie@breinlijn.nl


