
Eigen content op zwangerenportaal.nl 

Mocht je het interessant vinden om, buiten zorgverlener in beeld, praktijkinformatie aan 
te leveren dan is dat mogelijk. Je kan praktijk specifieke  informatie plaatsen op je eigen 
praktijk kanaal welke gaat over een specifieke zwangerschapsweek. Bijvoorbeeld de 
datum van je voorlichtingsavonden, geboorte plannen en echo’s.  

 

1.1. Content plaatsen op zwangerenportaal en versturen naar cliënten 

1. Ga naar het kopje ‘zwangerenportaal’ bovenaan in onatal. En vervolgens op 
‘content beheer’. Hier zie je alle content die jij als praktijk hebt gepubliceerd op 
jullie eigen praktijk kanaal.  

 
 

2. In het paarse wolkje zie je een link naar jullie eigen praktijk kanaal op 
zwangerenportaal.nl. Door op de link te klikken wordt je direct doorgestuurd 
naar het kanaal en zie je wat er gepubliceerd is.  

 



Verder vind je hier het ‘archief’ voor berichten die je gearchiveerd hebt en ‘afbeelding 
beheer’ voor eigen afbeeldingen die je toe wilt voegen aan jouw praktijk kanaal content.  

 

3. Als je content wilt plaatsen op je eigen praktijk kanaal, dan klik je op de pagina 
‘content beheer’ op ‘Publiceer nieuwe content’. Je komt dan in het volgende 
venster:  
 

 
 
Er zijn vier opties die je kunt kiezen voor het plaatsen van content. Hieronder 
hebben we uitgelicht wat je met deze opties kan:  
 
 
1. Publiceer een bericht en verzend deze naar je cliënten via de e-mail 
 
Klik op volgende stap om het publiceren en verzenden van een content bericht te 
starten. Je geeft dan een Titel en een Intro in. Klik vervolgens op ‘volgende stap’.  
 



 
 
Vervolgens kun je het bericht gaan ingeven. Zie de afbeelding op de volgende 
pagina.  
 

 
 
1.Titel 



2.Intro 
3.Bericht: dit is het volledige bericht dat je ingeeft 
4.Header afbeelding: kies een plaatje uit de afbeelding bibliotheek of voeg er 
eentje toe. 
5.Status (actief / archief):  
Archief houdt in dat het artikel verwijderd is en in de backlog staat.  
Actief houdt in dat het bericht actief is en op het praktijk kanaal staat.  
6.Reacties: deze staan automatisch uit. Maar kan je uiteraard ook aanzetten.  
7. Openbaar: Ja of Nee. Dit houdt in of jouw verzonden bericht openbaar is voor 
iedereen of alleen voor de cliënten waar je dit bericht aan hebt gestuurd. Dit 
bericht staat dan niet zichtbaar op jullie praktijk kanaal.  

Als je alles hebt ingesteld klik je op ‘volgende stap’. Let op dat je altijd een 
afbeelding hebt ingegeven. Zonder afbeelding kan je niet naar de volgende stap. 
Als je op ‘volgende’ klikt, dan kom je in het scherm waarin je selecties kunt 
maken naar wie je dit bericht kunt versturen.  
 

Content berichten versturen 
 
De mailfunctie binnen het praktijk kanaal maakt het mogelijk dat je binnen één klik 
iedereen bereikt die je wil bereiken. Publiceer een bericht op je praktijkkanaal en 
verstuur deze gemakkelijk naar je cliënten. Vergelijk het met een social media kanaal, 
waar je via een ‘post’ gelijk je hele netwerk bereikt, alleen is dit ook nog eens binnen een 
veilige omgeving.  

Mogelijkheden mailfunctie 

- Eenvoudig een bericht vanuit je kanaal versturen.  
- Deze berichten in één keer naar een grote groep cliënten sturen.  
- De optie om een bepaalde groep cliënten te selecteren: cliënten die morgen een 

afspraak hebben, cliënten die zich hebben aangemeld voor een informatieavond, 
cliënten in week X, etcetera.  

- Berichten naar één specifieke cliënt sturen, bijvoorbeeld naar aanleiding van 
opgevraagde informatie tijdens het spreekuur of telefonisch contact.  
 
Op de afbeelding hieronder zie je de opties die je kunt kiezen voor het verzenden 
van een kanaal artikel mailing. Je kunt kiezen tussen de volgende opties: 
Algemeen: Zwanger, bevallen, miskraam of alle (dit zijn alle cliënten in het 
bestand).  
Zwangerschapsweek: je kunt per zwangerschapsweek cliënten selecteren 
Postpartumdagen:  je kunt per postpartumdagen cliënten selecteren 



Afspraakdatum: Je kunt per afspraak datum cliënten selecteren 
 
Ook zie je onderaan de resultaten met problemen. Dit zijn de cliënten waar je 
bijvoorbeeld mailadressen van mist. Zo kan je zien aan wie je de 
contactgegevens nog moet vragen.  

 

 
 

Je ziet in bovenstaande afbeelding ook dat je de ‘matches’ kunt deselecteren. De 
cliënten die je selecteert ontvangen dan het bericht niet.  
 
Klik vervolgens op ‘verstuur content’. Je kunt het bericht ook eerst bekijken 
voordat je het verstuurt. Er opent zich dan een nieuw tabblad en je ziet hoe het 
bericht eruit ziet op zwangerenportaal.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. Publiceer een bericht en koppel deze aan een weekmail 
Je kunt ook content plaatsen en koppelen aan weekmails. Vanaf ‘publiceer 
nieuwe content’ kies je voor deze optie. Na het ingeven van de titel en de intro 
komt je in onderstaande venster terecht. Hier kan je bij punt 7. de weekmail 
koppelen aan een specifieke zwangerschapsweek. Wanneer je dit doet (bijv week 
12)  en het bericht publiceert wordt het bericht automatisch verstuurd aan alle 
cliënten die zich in week 12 bevinden.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3. Maak een nieuwe voorstelpagina 
Iedere praktijk die is aangesloten bij zwangerenportaal heeft een voorstelpagina. 
Een voorbeeld hiervan kan je hier bekijken: 
https://www.zwangerenportaal.nl/zwangeren-portaal/aangesloten-praktijken/pra
ktijk-de-linde  
 
Je kunt een voorstelpagina ook zelf aanmaken of aanpassen bij ‘content beheer’. 
Door te kiezen voor ‘maak een nieuwe voorstelpagina’. 
 
Wanneer je met zwangerenportaal start, dan kan je dit bericht zelf aanmaken via 
het ‘content beheer’. Of ons content team maakt dit voor je aan. De 
voorstelpagina helpt je om zichtbaar te worden voor jouw cliënten én 
toekomstige cliënten op het zwangerenportaal en wordt gekoppeld aan jouw 
praktijk kanaal.  
 
Na verloop van tijd wil je je voorstelpagina wellicht aanpassen. Dit kan door het 
bestaande voorstelpagina te openen en te bewerken. 
 
Op de pagina content beheer vind je de voorstelpagina meestal bovenaan omdat 
dit vaak een van je eerste content pagina’s is.  
 

 
 
 
 

https://www.zwangerenportaal.nl/zwangeren-portaal/aangesloten-praktijken/praktijk-de-linde
https://www.zwangerenportaal.nl/zwangeren-portaal/aangesloten-praktijken/praktijk-de-linde


 
 
 
4. Maak een nieuw welkomstbericht 
Een laatste optie voor het plaatsen van content is het plaatsen van een 
welkomstbericht. Een welkomstbericht wordt automatisch verstuurd aan alle 
cliënten die jullie praktijk selecteren als zorgverlener in zwangerenportaal. Hierin 
wil je je huisregels en de belangrijke zaken zetten die je verstuurt als welkom in 
de praktijk. Een voorbeeld zie je hier: 
https://www.zwangerenportaal.nl/onataldemo--tof-nieuw-bericht--20032020  
 
In bovenstaande afbeelding zie je ook dat je het bericht kunt bewerken en 
versturen. Echter hoef je dit niet handmatig toe doen. Dit gebeurd automatisch.  
 
Must knows: 
1. Content moet door de verloskundigen zelf nagekeken en getest worden om zo 
fouten in teksten en linkjes eerder te signaleren.  
2. Check of de linkjes en verwijzingen die je hebt ingevoerd ook werken op jouw 
praktijk kanaal. 
3. Zonder plaatje kan je geen berichten publiceren.  
4. Als je video’s wilt plaatsen op het zwangerenportaal, dan stuur je deze video’s 
via wetransfer naar lindsey@zwangerenportaal.nl. Wij plaatsen dit dan op het 
praktijk kanaal. Het is belangrijk om de video’s verkleind aan te leveren. Hoe je 
dit doet lees je in de richtlijnen voor het aanleveren van video’s.  

 
 

https://www.zwangerenportaal.nl/onataldemo--tof-nieuw-bericht--20032020
mailto:lindsey@zwangerenportaal.nl
https://docs.google.com/document/d/108h9QnqjY7C5f6zo5Q_tzyfEelpgP5ZICZoMW_KKIXU/edit?usp=sharing

