Adverteren in de Dokter (2021)
Bereik Redactionele formule
ruim 12.000
huisartsen met
het ledenblad
‘de Dokter’ van
de Landelijke
Huisartsen Lezerskring
Vereniging

LHV is de grootste vereniging voor huisartsen
en is daarmee een autoriteit en vanzelfsprekend
gesprekspartner voor overheid en politiek.
Het ledenblad ‘de Dokter’ is hét blad dat
huisartsen ondersteunt in hun praktijkvoering en
persoonlijke ontwikkeling. Een blad vol praktische
tips en actualiteiten volledig toegesneden op de
huisartsenpraktijk.

Alle LHV-leden ontvangen automatisch het
magazine ‘de Dokter‘.

Het ledenblad verschijnt 7 keer per jaar in een
oplage van 14.100 exemplaren en is daarmee een
vertrouwde informatiebron voor huisartsen met
een eigen praktijk, waarnemend, in dienstverband
of in opleiding.

HUISARTS MET
EIGEN PRAKTIJK
“Het artikel over
informatieoverdracht
binnen de praktijk
bevat veel bruikbare
tips. Voor assistenten
bijvoorbeeld: probeer
je werk iedere dag af
te maken, want hoe
meer overdrachtsmomenten, des te
meer kans op missers.
Ik heb allemaal
parttime-assistenten,
daar gaan we het zeker
over hebben.”
HUISARTS MET
EIGEN PRAKTIJK
“Veel actuele artikelen die
mooi in elkaar grijpen”

WAARNEMEND
HUISARTS
“Ik lees graag over
ervaringen van
beroepsgenoten”
HUISARTS MET
EIGEN PRAKTIJK
“De onderwerpen in de
Dokter raken de actualiteit,
en sluiten goed aan op
zaken waarmee ik in
mijn dagelijkse praktijk
te maken krijg. Denk
bijvoorbeeld aan de
samenwerking van de
huisarts met het sociaal
wijkteam, de jeugdzorg
en bekostiging. Knap
hoe de redactie deze
onderwerpen voor het
voetlicht brengt.”

b ro n : in t erv ie w s vo o r l e zer s o n d er zo ek , r u b r iek q ui ck s c a n en w eb s i t e .
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Vakantiedokter
in Zeeland

‘Van nut
zijn in
regio waar
de nood
hoog is’

In 7
verhalen
langs de
thema’s van
2019

Doktersassistenten
‘Samen vicieuze cirkel
van tekort doorbreken’

Verschijning

Sluiting

25 februari
8 april
27 mei
8 juli (extra dikke zomeruitgave)
30 september
11 november
16 december

3 januari
2 maart
20 april
8 juni
7 september
5 oktober
16 november

Nieuwe bestuurders
‘Bestuurswerk zorgt
voor verdieping en
afwisseling’
Binnenkijken
Dokteren onder de
aanvliegroute van
Schiphol

Technische gegevens:
Bladspiegel: 220 x 300 mm
Zetspiegel: 204 x 283 mm

Advertentieformaten en -prijzen
1/1 pagina advertentie bladspiegel
1/1 pagina advertentie zetspiegel
1/2 pagina zetspiegel
1/2 pagina zetspiegel
1/4 pagina zetspiegel

breed x hoog
1x
3x
220 x 300mm
€ 3.095,00
€ 2.975,00
204 x 283 mm
€ 3.095,00
€ 2.975,00
204 x 136 mm
€ 1.650,00
€ 1.575,00
96 x 283 mm			
96 x 136 mm
€ 875,00
€ 850,00

7x
€ 2.825,00
€ 2.825,00
€ 1.525,00
€ 810,00

Voorkeursposities zijn onder voorbehoud. De LHV kan hier van afwijken.
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Digitaal advertentiemateriaal levert u aan als PDF, EPS of TIFF, of opgemaakt in Adobe InDesign.
Het materiaal is voorzien van alle gebruikte fonts en illustraties, inclusief een duidelijk voorbeeld
(print of PDF). Alle gebruikte afbeeldingen zijn ‘hi-res’ (hoge resolutie) en voorzien van afsnede en
paskruizen. Let u bij kleurenadvertenties op, dat u geen RGB-kleuren gebruikt of naast full colour
nog steunkleuren toevoegt.

Bijlagen
Meehechten en bijsluiten van losse uitingen of plakken van antwoordkaarten is mogelijk. Tarieven
en beschikbare mogelijkheden zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Meer weten over adverteren?
‘Een
positieve
houding
krijg je van
patiënten
en team
terug’

Spoed is spoed
‘Alleen urgentie 1 en 2
in de nacht’
Contracten 2020
Overlegteams
huisartsen in gesprek
met zorgverzekeraars
Vijf vragen
Wat betekent nieuwe
wet voor inzet
oproepkrachten?

de Dokter
Ledenblad van de LHV
Verschijnt 7 keer per jaar
Oplage: 14.100 exemplaren
Uitgave: Landelijke Huisartsen
Vereniging (LHV)

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van adverteren? Neem dan contact op met SGNM en
vraag naar Joost Hijl (06 27 14 99 76) of Oscar van den Bosch (06 11 59 15 22)
of mail naar joost@sgnm.nl

