
Google Keyword tool: korte handleiding 

1) Meld je eerst aan met je Google account 
 Dit doe je door rechtsboven op ‘aanmelden’ te klikken. Doe je dit voor de eerste keer, dan zal 

 je nog een paar gegevens moeten invullen en je account verifiëren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Vink ‘exact’ aan en kijk of de regio en taal correct zijn 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS#search.none


 

We willen weten hoeveel keer een bepaalde zoekterm exact wordt ingegeven in Google. Daarom 

moeten we ‘Breed’ uitvinken en “Exact” aanvinken. Kijk ook of de locatie ingesteld staat op België, en 

de taal op Nederlands. 

3) Vul een zoekwoord in en klik op zoeken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij vulden ‘Gember’ in. We krijgen nu een lijst te zien met suggesties. Voor ons zijn twee kolommen 

belangrijk: 

In de kolom ‘lokale maandelijkse zoekopdrachten’ zien we hoe vaak die zoekterm per maand wordt 

ingegeven in Google.be (door Nederlandstaligen). 

Vb: Gemberthee wordt zo’n 720 keer per maand ingetypt 

 

In de kolom ‘Geschatte CPC’ zien we hoeveel één klik ongeveer opbrengt als iemand op onze 

advertenties zou klikken, mochten we een artikel schrijven over dat zoekwoord (in werkelijk brengt 

het vaak minder op) 

Vb: We schrijven een artikel over gemberthee. De advertenties die naast dat artikel verschijnen, 

zouden ons 0,24 cent per klik opbrengen (in werkelijkheid zal dit minder zijn) 

 



4) Sorteer op ‘Lokale Maandelijkse zoekopdrachten’ 
Dit doe je door te klikken op ‘Lokale Maandelijkse Zoekopdrachten’, het titeltje van die kolom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zien dat “gember” het vaakst gezocht wordt. Wel denk ik dat de concurrentie veel te groot zal 

zijn, gezien het een veel te algemeen woord is. Voor onze artikels nemen we best een zoekterm die 

bestaat uit meerdere woorden, bijvoorbeeld 

 Gember kweken 

 Gember eigenschappen 

Normaal gezien neem je best zoekwoorden met een zoekvolume van minstens 500 zoekopdrachten 

per maand. In ons geval zitten er niet echt interessante zoekwoorden bij. 

Mocht je toch een artikel over Gember willen schrijven, dan laat je er zoveel mogelijk zoekwoorden 

in voorkomen. Zorg wel dat het nog natuurlijk overkomt. Je moet die zoekwoorden niet ‘letterlijk’ 

gaan overnemen, een klein beetje vervormen kan geen kwaad. 

Tip: gebruik zoekwoorden in tussentitels. Goede tussentitels in je artikels zouden zijn: 

Gember kweken doe je zo 

Wat zijn de eigenschappen van gember 

Hoe kan je gember bewaren? 

Is gember gezond? 

 

-> je hebt het al wel door, ik plaats opzettelijk de zoektermen in mijn tussentiteltjes. Zo kan je veel 

meer bezoekers halen! Indien je ergens in je artikel een alinea hebt die als titel ‘gember kweken doe 

je zo’ heeft, dan zal ons artikel ook al goed scoren voor die zoekterm. Uit de keyword tool bleek dat 

daar naar gezocht wordt, dus is het handig dat we daar ook wat over vermelden in ons artikel. 



Begin je het al een beetje te snappen? We schrijven dus ‘bewust’ ook informatie in onze artikels 

omtrent zoekwoorden die vaak gezocht worden. Zo hopen we ook te verschijnen met ons artikel als 

mensen die zoektermen intypen in Google. 

4) Inspiratie nodig? Gebruik Google Suggest 
Stel, we willen een artikel over Gember schrijven, maar je hebt geen idee welke zoektermen je 

hiervoor in je artikel kunt verwerken. 

Wel, gebruik dan gewoon Google! Typ ‘Gember’ in, en Google zal sowieso al een pak suggesties 

tonen. Dit zijn vaak zoekwoorden waar mensen naar zoeken, dus die kan je zeker ergens in je artikel 

vermelden! 

 

 

5) Goede zoekwoorden vinden? Bespioneer de concurrentie! 
Je hebt helemaal geen idee wat goede zoektermen kunnen zijn? Wel, met de keyword tool kan je ook 

‘spionneren’ bij de concurrentie.  

Dit doe je door een willekeurige website in te typen in onderstaand vak: 

 

Daar voor je gewoon een website in. Bijvoorbeeld, typ in Google ‘gember’ en neem daar een website 

die goed scoort voor die zoekterm. In mijn geval neem ik 

www.preventievegezondheidszorg.com/gember.php (2de plek in Google) 

Ik voer die URL in en vervolgens klik ik op ”zoeken” 

http://www.preventievegezondheidszorg.com/gember.php


Wat we dan zien, is een reeks zoekwoorden die mensen gebruiken om op die site terecht te komen. 

Zo kunnen we inspiratie opdoen om nieuwe zoektermen te vinden. 

 

 

 

Hoe meer lokaal zoekvolume, hoe beter! 

Probeer zoektermen te vinden die uit meer woorden bestaan en waarvan het lokaal maandelijkse 

zoekvolume toch hoger is dan 500. 

Vergeet ook niet steeds ‘exact’ aan te vinken. 

 

 

Succes! 

Pieter-Jan @pieterjanEU 

https://twitter.com/#!/pieterjanEU

