
Tips voor een succesvolle 
campagne in de 
wachtkamer

Gezondheidscommunicatie



Je hebt een boodschap over gezondheid en wil zoveel mogelijk  
mensen uit je doelgroep bereiken. Dat niet alleen; je wilt het liefst dat 
je boodschap ook goed binnenkomt en blijft plakken. Dat zorgt ervoor 
dat mensen tot actie overgaan en bijvoorbeeld jouw site bezoeken, 
de juiste vragen stellen aan hun arts of gezondere keuzes maken. 

Dit is waarom de wachtkamer een unieke plek is voor jouw campagne:

 

 Groot bereik: 
 Met ons netwerk van ruim 11 duizend wachtkamers door heel   

 Nederland bereiken we 3,5 miljoen patiënten per maand. Met   

 de mogelijkheid om op een specifieke doelgroep te richten. 

 
 Aandacht: 
 Mensen zitten gemiddeld 25 minuten in de wachtkamer en   

 hebben dus tijd om informatie op te nemen. Daarbij is het thema  

 gezondheid hier al ‘on top of mind’.

 
 Betrouwbaarheid 
 De wachtkamer heeft een betrouwbare uitstraling waardoor   

 informatie eerder op waarde wordt geschat. 

 
 Wisselwerking met de zorg 
 Patiënten kunnen hun vragen meteen stellen aan hun arts. En de  

 zorgprofessional wordt ook attent gemaakt op het onderwerp,  

 soms zelfs direct d.m.v. een brief of informatiepakket. 

Dankzij onze uitgebreide ervaring weten we precies wat wel en juist niet 

werkt in wachtkamercommunicatie. En die kennis delen we hier met je, 

zodat je campagne een grotere kans van slagen heeft. 

Een van onze communicatiemiddelen is het wachtkamerscherm. De  

digitale schermen zorgen voor een extra hoge attentiewaarde. 

We geven je 9 tips en voorbeelden om je content voor het scherm nog  

pakkender te maken. 



Maak een compacte kop van  

maximaal drie regels.

Korte regels tekst zijn beter leesbaar 

dan lange regels.

Benoem daarbij het probleem i.p.v 

de oplossing. ‘Last van uw gehoor?’ 

werkt beter dan ‘Heeft u een  

gehoorapparaat nodig?’. 

Focus op de essentie

Gebruik duidelijke taal die iedereen 

kan begrijpen.

Voorkom lange ingewikkelde 

kopregels en veel sub-teksten.

Bedenk je: Communiceren is de kunst 

van het weglaten. 

Houd het simpel

Gebruik een groot, duidelijk en 

schreefloos lettertype.

Teksten in hoofdletters zijn moeilijker 

leesbaar.

Maak teksten op een gekleurd 

achtergrond iets vetter.

Zorg ervoor dat de boodschap 
ook op drie meter afstand goed 
leesbaar is



Kies voor een sprekende afbeelding; een 

beeld zegt meer dan 1000 woorden.

Een afbeelding die de doelgroep  

herkent verbetert de effectiviteit van de 

campagne.

Maak video’s en animaties niet te lang, 

bij voorkeur 15 tot 20 seconden.

Gebruik afbeeldingen, filmpjes 
of animaties

Let op de associaties van een kleur; zo 

straalt blauw bijvoorbeeld vertrouwen uit 

en groen balans en harmonie

Door een verkeerde kleurcombinatie kan 

een tekst onleesbaar worden. Bijvoorbeeld 

een groene tekst op een rode achtergrond

Gebruik de juiste kleuren en 
kleurcombinaties

Laat niet teveel elementen zien.

Plaats je de elementen te dicht op elkaar, 

dan worden ze minder goed opgenomen. 

Zorg voor rust door het gebruik van  

functioneel ‘wit’; een ogenschijnlijk leeg vlak 

in het kader dat juist ruimte geeft aan je 

boodschap.  

Zorg voor rust in uw presentatie



We zijn gewend van links naar rechts te 

lezen. En van boven naar beneden. Dus 

als het ware in een Z-vorm.

Zet het belangrijkste element (links)  

bovenin. Meestal is dit de kopregel. Zet 

het volgende belangrijke element (rechts) 

onderin. Dit is vaak de ‘call to action’. 

Geef informatie in een  
‘logische’ volgorde

Onderzoek wijst uit dat logo’s een  

negatief effect hebben op campagnes 

in de wachtkamer. 

Gebruik liever geen verwijzingen naar 

geneesmiddelen.

Gebruik bij voorkeur geen logo’s

Gebruik een actieve stijl: ‘Bel nu’ of 

‘vraag naar de mogelijkheden’. 

Verwijs je naar een website? Gebruik 

dan de zin ‘ga naar onze site [url]’. Zet 

de ‘call to action’ op een prominente 

plek. Liefst als afsluiting onderin.

Is er een QR-code? Gebruik dan de zin 

‘scan de QR-code’ en plaats de code 

groot en voor langere tijd in beeld. 

Sluit altijd af met een  
‘call to action’



Over IDS Media
 

Bij gezondheidscommunicatie moet je de juiste boodschap op het 

juiste moment bij de juiste doelgroep krijgen. Betrouwbaarheid en 

onafhankelijkheid zijn daarbij voor ons van groot belang. Patiënten 

moeten goede informatie krijgen. En we willen zorgprofessionals 

werk uit handen nemen waar dat kan. 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze opdrachtgevers een 

effectief communicatieplatform hebben. We zijn gewend om snel te 

schakelen en creatief mee te denken om zoveel mogelijk te bereiken 

met een campagne. 

Dankzij ons grote netwerk door heel Nederland, een team van  

professionals en ruim 30 jaar ervaring zijn we expert en marktleider 

op dit gebied. Zo werken we samen aan een gezonder Nederland.
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