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Prestaties van deze website
Hoe goed scoort de content volgens SEOsurfer?



Vergelijking content met concurrentie

Pagina: Reiki-behandeling.  
Focuszoekwoord: Reiki-behandeling.



Vergelijking content met concurrentie
De pagina ‘https://purapotenza.nl/reikibehandeling’ is de 
‘money page’ van deze website. Daarom ben ik van deze pagina 
voor deze audit uitgegaan. 
Jouw doelgroep gebruikt deze zoekterm omdat ze hier gericht 
naar zoeken. Ze gebruiken dit short tail (korte) zoekwoord in 
combinatie met andere zoekwoorden (long tail). 

Er zijn ruim 2.825 zoektermen gericht op het topic ‘Reiki’ die in 
door 35.000 mensen per maand in Google worden ingetikt.

De zoekterm ‘Reiki behandeling’ wordt 3.600 keer opgevraagd. 
Het zoekwoord heeft een keyword-difficulty (KD) van 0; dat wil 
zeggen dat er geen concurrentie op zit en dat je op dit 
zoekwoord makkelijk snel hoog kunt gaan scoren. Een 
zoekwoord als Reiki healing heeft een zeer hoge KD (71) en dat 
betekent dat je daar geen kans meer hebt om hoog te gaan 
scoren. 

Combineer het zoekwoord ook met een plaatsnaam: Reiki 
behandeling Limburg en je verovert ook een plekje in de lokale 
zoekresultaten van Google (in Google Maps en in Local 3-
pack). 



Tekst optimaliseren

In een SEO tekst moet je 
naast het focus 
zoekwoord ook varianten, 
synoniemen, (latent) 
semantische 
zoekwoorden en NLP-
zinsdelen (neuro language
processing) gebruiken. 
Google werkt op basis van
AI (artificial intelligence)
en kijkt hier ook naar om 
een tekst te evalueren op 
kwaliteit. 
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Tekst optimaliseren

SEOsurfer adviseert: 
1. Je tekst met minimaal 211 woorden uit te breiden.

2. Ga over de verschillende title tags (html titels) 25 woorden toevoegen 
(gebruik hier varianten van het focus zoekwoord!)

TIP: lees het artikel: https://joquecommunication.nl/kennisbank/html-
titels-gebruiken/

3. Het totaal aantal woorden in meer paragrafen te verdelen: meer 
paragrafen bevordert de leesbaarheid voor de bezoeker.

4. Om minimaal 15 belangrijke woorden en/of zinsdelen in ‘bold’ te zetten 
(vet gedrukt). 

https://joquecommunication.nl/kennisbank/html-titels-gebruiken/
https://joquecommunication.nl/kennisbank/html-titels-gebruiken/


Tekst optimaliseren

SEOsurfer adviseert om: 
1. Het focuszoekwoord in de SEO-titel te gebruiken (én 
uiteraard in de meta-omschrijving!). 

2. Om per 100 woorden in de bodytekst gemiddeld 1.85x het 
focuszoekwoord toe te passen. 



ConcurrentieGa zoekwoorden onderzoeken!

Tip: ga voor alle onderwerpen 
die voor jouw bedrijf van 
belang zijn een goed 
zoekwoordenonderzoek 
uitvoeren! 

Het thema ‘moe en futloos’ heeft 98 zoekwoorden met een totaal 
zoekvolume van 4.100 x per maand. Per zoekwoord zie je het 
zoekvolume p/m in dit overzichtje staan.



ConcurrentieGa zoekwoorden onderzoeken!

Het thema ‘burnout
herstel ’ heeft 56 
zoekwoorden met een 
totaal zoekvolume van 
2.800 x per maand. Per 
zoekwoord zie je het 
zoekvolume p/m in dit 
overzichtje staan.

TIP: zelf aan de slag 
met je teksten? Lees de 
DHZ-gids via:  
https://joquecommunic
ation.nl/kennisbank/te
kst-voor-google/



ConcurrentieGa zoekwoorden onderzoeken!

Het thema ‘burnout
herstellen’ (meervoud) 
heeft 15 zoekwoorden 
met een totaal 
zoekvolume van 1.100 
x per maand. Per 
zoekwoord zie je het 
zoekvolume p/m in dit 
overzichtje staan.

TIP: dit toont aan dat 
burnout herstel en 
burnout herstellen 
twee verschillende 
zoektermen in de ogen 
van Google zijn. 
Gebruik daarom veel 
varianten in je tekst!



Succes boeken met Google

Wil je inzichtelijk hebben hoe je de organische posities van Pura Potenza in Google kan verbeteren? 

Start dan met een grondig zoekwoordenonderzoek. 

Wil je écht resultaat scoren via de organische zoekresultaten? Laat dan jouw websiteteksten uitbreiden 

en elke pagina voor Google optimaliseren (on-page SEO). Plus: streef je concurrent in Google voorbij en 

voeg custom geschreven structured data toe om aantrekkelijkere zoekresultaten te presenteren. 

Meer resultaat uit je website halen? Mail2: info@joquecommunication.nl

Lees meer: https://joquecommunication.nl/seo-specialist-limburg

mailto:info@joquecommunication.nl
https://joquecommunication.nl/seo-specialist-limburg


Wat vertellen relaties over ‘Joque’?

Ik was op zoek naar een partij die mij 
kon helpen met het verbeteren van de 
vindbaarheid van mijn website. Joke 
was hiervoor de perfecte persoon! Na 
een goed zoekwoordenonderzoek zijn 
wij van start gegaan. Ook heeft ze 
meteen de teksten goed aangepast op 
alle webpagina's. Super vlotte 
communicatie en zeker aan te bevelen 
als jij op zoek bent naar de juiste SEO 
specialist en SEO tekstschrijver:) 
Bobby Goossen, Vonea Persoonlijke 
Uitvaartkisten

Dankzij de inzet van Joque
Communication scoort onze website nu 
op 49 zoektermen in de top-3 van 
Google. Hierdoor hebben wij binnen 6 
maanden 500% meer websitebezoekers 
op onze website mogen verwelkomen. 
Bart en Nicole Zentjes, LEVEL2 
traprenovatie

Door de inzet van Joque
Communication heeft onze 
website op 17 zoektermen de 
eerste plek in de organische 
zoekresultaten bereikt. Het 
websitebezoek is in een half jaar 
met 225% gestegen. Frank 
Lenaers, Nefratech EDM-Center 
Weert

Joke heeft voor mij content 
geschreven en een begin gemaakt 
aan SEO voor de website. Joke heeft 
me volledig ontzorgd waardoor ik me 
op mijn core business kon richten. 
Daarnaast is ze transparant over 
prijzen en bied een maatwerk aan. Zo 
heb ik met een relatief kleine 
investering kunnen proeven aan wat 
SEO voor mij kan betekenen. In de 
toekomst gaan wij stapsgewijs de 
website verder uitbouwen. Uiteraard 
met Joque Communication!
Niek van Bommel Boomverzorging

Joke heeft ons goed geholpen bij het 
schrijven van een complete tekst die 
aansluit bij het aangeleverde format, 
wensen en SEO-proof is. Daarnaast 
enthousiast, proactief en snel: 
aanrader! Robert Sietsma, Adoop
Online Marketing

Ik heb recentelijk samengewerkt met 
Joke om wat SEO websiteteksten voor 
een klant te schrijven. Ik was erg onder 
de indruk van haar kennis en 
vaardigheden in het omzetten van 
technische thema's naar prettig 
leesbare content die ook nog eens goed 
is geschreven voor zoekmachines (niet 
iedereen die zegt ''SEO' te kunnen 
schrijven kan dat ook). Joke dus wel! 
Abram Bos, Experience
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