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Is uw website 
bekend bij 
Google?


ANALYSE


Quick win


How to

Tips
• Noindex en nofollow zijn instructies op pagina niveau. U 

dient ze dus van alle pagina's te verwijderen indien uw site 
niet geïndexeerd wordt.

• Is uw website met een pakket of CMS gemaakt dan kunt 
u meestal met aanpassen van een algemene instelling 
noindex en/of nofollow uit allen pagina's verwijderen.

noindex - nofollow
Noindexz en nofollow zijn 2 z.g, metatags waarmee 
uw website browsers en zoekmachines instructies 

kan geven.
Noindex betekent dat de webpagina waarin deze 

instructie voorkomt niet geïndexeerd mag worden en 
niet in de zoekresultaten mag worden betrokken.

Nofollow betekent dat de koppelingen die op deze 
pagina voorkomen niet door de zoekmachine mogen 

worden gevolgd om andere pagina's te ontdekken.

Zie  www.2bvisible.nl voor een overzicht van termen 
en begrippen m.b.t. Internet (menu 'Insight - begrij-

pelijk internet')

Controleer uw website
Tik in de Google zoekbalk: "site:www.
uwwebsite.nl" (vervang www.uwwebsite.
nl door de URL van uw website)

Uw website is bekend
Is uw site bekend dan wordt een overzicht 
van alle bekende pagina's getoond.

U kunt u met een gerust hart de SEO van 
uw website gaan verbeteren. Uw verbe-
teringen worden dan ook geïndexeerd 
en dragen bij tot een betere positie in de 
zoekresultaten.

Uw website is niet bekend
Google meld dat er geen pagina's zijn 
gevonden.
Is uw website recent live gegaan, herhaal 
dan de test over enkele weken.
Is uw website al langer live controleer de 
pagina's dan op de instructies 'noindex' 
en 'nofollow'. Deze beletten zoekma-
chines uw pagina's te indexeren en de 
volgen.

www.2BVisible.nl info@2bvisible.nl

Open Google
open Google in uw browser: 
www.google.nl
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