Even Voorstellen
Hallo, ik ben Roel van Schoonhoven, initiatiefnemer van Geboortezorg Oplossingen. Dit is een
organisatie die zich richt op het ondersteunen en ontzorgen van geboorteprofessionals. Op gebieden
waar geboorteprofessionals niet voor zijn opgeleid en/of ook belangrijk, vaak liever niet mee bezig
zijn. Wij richten ons niet op de inhoudelijke zorg, want daar ligt onze expertise niet. Wij richten ons
juist op al het andere daaromheen.
Onderdelen van Geboortezorg Oplossingen zijn
- Zwangerschapsmail
- Vadermail: gericht op rol aanstaande vader
- Babymail: gericht op jonge ouders
- Mailserie en ‘box’ gericht op begeleiding van rouwproces van cliënt na afbreking zwangerschap
- Nieuw te ontwikkelen ideeën
De Zwangerschapsmail
De overvloed aan en toegang tot veelal kwalitatief wat mindere informatie zorgt voor verwarring bij
de cliënt. De cliënt ontvangt de informatie het liefst van diegene die ze het meest vertrouwt, haar
eigen verloskundige of gynaecoloog.
Met de gratis Zwangerschapsmail wordt er wekelijkse een mail verzonden met informatie over de
zwangerschap, afgestemd op de periode van de zwangerschap waarin de cliënt zich op dat moment
bevindt. De mail wordt opgemaakt met eigen praktijk logo, contactgegevens en de praktijk bepaalt
ook zelf de inhoud. Eventueel aan de hand van onze basisteksten.
De mail geeft de cliënt ook de mogelijkheid om door te klikken naar een website, ook weer met jullie
informatie en uitstraling, en alleen toegankelijk voor jullie cliënten. Hier kunnen ze o.a. de gehele
mail lezen, zijn 58 vertalingen beschikbaar, is een zoekfunctie geïntegreerd en hebben ze de
mogelijkheid om de informatie van de weken ervoor of erna (nogmaals) te lezen.
Cliënten ervaren het als zeer informatief en betrouwbaar en het scheelt consulttijd!
Voorbeeld van e-mail

Voorbeeld van ‘praktijk’website

Bekijk geheel via www.zwangerschapsmail.nl/vp-ridderhof/week13/

Bekijk het ook op je telefoon, 2/3 van de clienten leest het zo.

Bekostiging
Deze mails worden via ons systeem automatisch verzonden.
Het geheel is gratis te gebruiken en wordt bekostigd dankzij
adverteerders die samen met de praktijk gekozen worden.
Want jullie geven aan welke adverteerders jullie absoluut niet
of juist wel willen en wij benaderen ze. Het worden geen popups, geluiden, enorm grote plekken en de inhoud blijft voorop
staan.
Voorbeelden van adverteerders zijn kinderopvang, kraamzorg,
geboortekaartjes, kinderwagens etc. Er wordt gezocht naar
adverteerders met een toegevoegde waarde naast de inhoud.
N.B. Cliëntgegevens worden niet met derden gedeeld.

Voorbeeld adverteerder

Inschrijven cliënten
Via www.zwangerschapsmail.nl kunnen cliënten zich inschrijven. Praktijken hoeven na het eventueel
wijzigen van de basisteksten de cliënten alleen maar te wijzen op deze inschrijfmogelijkheid.
NB. We hebben oplossingen hoe om te gaan bij een afbreking van de zwangerschap.
Zwangerschapsmail in het kort
 Gratis geautomatiseerde informatievoorziening vanuit de eigen praktijk of ziekenhuis
 O.a. eigen inhoud, logo en contactgegevens mogelijk
 Kost weinig tijd, alleen het aanpassen van de teksten en cliënten wijzen op aanmelden
 Gebruiksvriendelijk dankzij o.a. website opgemaakt met uitstraling van praktijk en
bijbehorende functies zoals de vertaalfunctie (alles is in 58 verschillende talen te lezen),
zoekfunctie en toegang tot weken ervoor of erna.
 Cliënten ervaren de Zwangerschapsmail als zeer informatief en betrouwbaar.
 Gemiddelde aanmeldpercentage onder cliënten is 90%.
 Het scheelt consulttijd.
 Gratis in gebruik dankzij samen geselecteerde en door ons benaderde adverteerders
 Cliëntgegevens worden niet gedeeld met derden
 Voor kringen, vsv’s etc. ook erg bruikbaar dankzij mogelijkheid gezamenlijke teksten en per
praktijk wel eigen uitstraling via logo en contactgegevens.
Tip voor de twijfel: Doe een korte test!
Vraag willekeurig 10 cliënten wat ze ervan zouden vinden als ze wekelijks een e-mail van jullie krijgen
met de belangrijkste informatie voor die week van de zwangerschap?
Tot slot, bekijk de presentatie online!
Via deze link of via de website van Geboortezorg Oplossingen of via www.youtube.com en zoeken
op “Zwangerschapsmail” kan je een presentatie bekijken waarin de gehele Zwangerschapsmail van
A tot Z besproken wordt. Je hebt dan gelijk een compleet beeld van dit initiatief.
Een verloskundigenpraktijk voorbeeld van een website kan je bekijken via:
http://zwangerschapsmail.nl/vp-ridderhof/week11/. Tip: Bekijk het ook eens op je telefoon.
Contactgegevens
Willen jullie meer informatie en/of vrijblijvend het aanmeldpakket ontvangen?
Neem dan contact op met ons per mail via info@geboortezorgoplossingen.nl
of bel naar 06-47334180 dan plannen we een telefonische en/of indien
gewenst persoonlijke afspraak.
Neem eventueel ook een kijkje op www.geboortezorgoplossingen.nl
Ideeënbus
Heb je zelf een nieuwe of verbeterde oplossing? Laat het ons weten!

