Adverteren in de Dokter (2022)
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, met veel aandacht voor de
belangrijke momenten in de loopbaan van de
huisarts.

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

Het ledenblad verschijnt 7 keer per jaar in een
oplage van 14.250 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
DIENSTVERBAND
“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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VERSCHIJNINGSDATA
Verschijning

Sluiting

24 februari
7 april
27 mei
14 juli (extra dikke zomeruitgave)
29 september
17 november
22 december

24 januari
7 maart
19 april
14 juni
29 augustus
17 oktober
22 november

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

Advertentieformaten en -prijzen

deDokter

M

AA

#1

RT

20

20

IGING

LIJKE HUISARTSEN VEREN

LEDENBLAD VAN DE LANDE

KATERN

Alles over
nieuwe LHV
Huisartsendag!

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.

Aanleveren digitaal materiaal
DAG
SPREKER LHV HUISARTSEN
HUISARTS DERK RUNHAAR,

‘Meer werkplezier
met een klein team’

Knelpunt huisvesting
‘Praktijk in het centrum
wordt onbetaalbaar’

Declareren
Nieuwe LHV-handleiding
maakt het makkelijker

Onvrijwillige zorg
‘Huisarts niet verplicht
tot dwangzorg thuis’

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
de Dokter
Ledenblad van de LHV
Verschijnt 7 keer per jaar
Oplage: 14.250 exemplaren
Uitgave: Landelijke Huisartsen
Vereniging (LHV)

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

Meer weten over adverteren?
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
mijn praktijkstart
Hoe kijken huisartsen terug op de start van hun eigen praktijk? Welke plannen zijn
er voor de toekomst? En welk advies hebben zij voor andere starters?
Karin Pouls over haar praktijkstart.
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Is er een ideale leeftijd om een
praktijk over te nemen?
‘De meeste starters zijn jong, zijn een paar
jaar waarnemer geweest. Ik was 55 toen ik
deze praktijk in Warnsveld overnam. Met een
hoop levens- en werkervaring. Dat maakt dat
je jezelf en de ander beter begrijpt, je niet zo
gauw uit het veld laat slaan.’
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Met de giften die De
Boer bij de opening
van de praktijk
kreeg, kocht ze een
antiek wandkleed
en antieke houten
panelen uit India

‘Nooit te
oud om een
praktijk over
te nemen’

Bij de inrichting en
aankleding van het
pand heeft het hele
team meegeholpen
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Geen centje spijt dus?

FOTO: GRIETJE MESM AN

Kleurrijk en
ingetogen,
met gouden
accenten

‘Dat is een lang verhaal. Na vele omzwervingen in binnen- en buitenland had ik
behoefte aan rust en stabiliteit, een eigen
praktijk waarbij alle energie die je erin steekt
zich letterlijk en figuurlijk voor jou uitbetaalt.
Toen we in 2014 terugkwamen uit NieuwZeeland was ik het al van plan, maar toen
overleed mijn man en stond ik er alleen voor,
met twee puberdochters. Er was tijd nodig om
te rouwen en orde op zaken te stellen.
In 2016 ben ik vaste waarnemer geworden in
de praktijk van Bert Fransen. Hij ging in oktober 2020 met pensioen en ik kon zijn praktijk
overnemen. Ik twijfelde of het slim was om
voor de laatste tien, twaalf jaar praktijkhouder te worden. Ik zou ook weer naar NieuwZeeland kunnen gaan. Maar mijn dochters
gaven de doorslag. Zij wilden blijven. Toen
heb ik besloten de sprong te wagen. Ik wilde
niet eeuwig brandjes blijven blussen, ik wilde
een band opbouwen met patiënten en bij een
gemeenschap horen.
Het oorspronkelijke plan was om de praktijkovername samen met een jonge, net afgestudeerde huisarts te doen. Maar bij nader inzien
wilde die toch liever een solopraktijk. Het is
goed dat het zo is gelopen. Ik heb nu één dag
per week een vaste waarnemer. Omdat ik
opleider ben, is er ook altijd een huisarts-inopleiding. Dat vind ik heel erg leuk.’
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‘Ik voel dat ik na al die jaren aan het landen
ben; ik heb mijn plek gevonden. Van overleven naar leven. Er komt van alles bij het
praktijkhouderschap kijken, maar het is fijn
om op deze plek de diepte in te kunnen gaan.
Het is een heel goede beslissing geweest, ook
voor mijn dochters. We hebben een heerlijk huis in een prachtige omgeving. Ik kan
hardlopen, fietsen en zwemmen en op de fiets

visites doen. Ik werk 4 dagen per week. Een middag per week probeer ik vrij te houden voor wat
uitgebreidere visites en overleggen, ook in het
kader van mijn taak als huisarts wijkcoördinator
en contacpersoon jeugdzorg.’

Wat voor soort dokter ben jij?
‘Een dokter die altijd de mens achter de patiënt en
de klacht probeert te zien. Ik voel me bevoorrecht
dat ik in iemands leven mag meekijken en die
persoon in impactvolle fasen kan bijstaan. Als je
oprecht geinteresseerd en betrokken bent, krijg je
dat ook terug. Sinds corona ben ik met 15-minutenconsulten begonnen en die houd ik erin. Het
geeft tijd om door te vragen, wat meer te horen.
Daardoor ben ik een leukere, meer aandachtige
dokter geworden. Ik heb op de achtergrond zelfs
klassieke muziek aan staan. Heel rustgevend.’

Nog plannen voor de komende jaren?
‘Dit vak zit vol afwisseling, het blijft levenslang
leren. Zeker als opleider. Ik wil me nog meer gaan
richten op positieve gezondheid. Daarnaast vind
ik het leuk om met chirurgie en sportgeneeskunde bezig te zijn. Het managen van mijn praktijk is
natuurlijk best een uitdaging. Als er beslissingen
moeten worden genomen, kan ik niet wegduiken
achter iemand anders beslissing. Ik ben nu zelf
aan zet. Dat vraagt leiderschap. Ik ben aan het
leren om soms wat steviger te zeggen: zo gaan we
het doen.
Het is fijn om in een HOED te zitten en samen te
werken met andere huisartsen. Die samenwerking vraagt ook aandacht. We hebben in anderhalf
jaar tijd drie praktijkovernames gehad, en dat in
Covid-tijd. Elke praktijk heeft een eigen kleur en
stijl, maar samen hebben we één ondersteunend
team. Bij beslissingen die alle praktijken aangaan,
is het belangrijk om één lijn aan te houden. Om
vorm te geven aan ons leiderschap, hebben we een
paar sessies met een coach gehad. Dat werkte heel
verbindend. Ik vind het heel leerzaam en leuk dat
ik me nu ook op dit punt verder kan ontwikkelen.’

Belangrijkste tip voor collega’s?
‘Je bent nooit te oud om een praktijk over te
nemen. Praktijkhouderschap geeft je de kans om
nieuwe dingen te leren, op medisch, financieel én
leiderschapsgebied. Je leert je valkuilen en kracht
heel goed kennen; dat is heel verrijkend.’ ¶
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Karin Pouls, al 27 jaar huisarts,
nam op haar 55ste de praktijk
over van Bert Fransen, die op
1 oktober 2020 met pensioen
ging.

WAAR
Warnsveld, 2200 patiënten,
onderdeel van HOED
De Blikvanger, bestaande
uit vier samenwerkende
huisartsenpraktijken.

SPORTVROUW
Ze houdt van open water
zwemmen, de (halve, soms hele)
marathon lopen en racefietsen
(wekelijks 100 tot 150 km). Alleen,
met haar vriend of met een groepje
vrouwelijke artsen uit Zuthpen eo.
Patiëntenbezoeken doet ze het
liefst met een elektrische fiets,
omdat het lekker praktisch is en
snel. Sporten is haar manier om
de balans goed te houden. ‘Het
huisartsenvak is fysiek, emotioneel
en mentaal zwaar. Sporten doet
de batterij weer opladen, maakt
je hoofd leeg en geeft nieuwe
inzichten.’

JOUW START IN
DEZE RUBRIEK?
Heb je de afgelopen
twee jaar een praktijk
overgenomen, maat
geworden of ben je zelf
een praktijk gestart?
En wil je jouw ervaring
delen in De Dokter?
De redactie komt graag
met je in contact. Mail
naar dedokter@lhv.nl
o.v.v. 'mijn praktijkstart'.

