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Met VERENIGINGSNIEUWS 
 
 

Bereik BEDRIJFSARTSEN EN 
VERZEKERINGSARTSEN 
 
 

Een uitgave van de Stichting tot 
bevordering der Bedrijfs- en 
Verzekeringsgeneeskunde (SBBV), in 
opdracht van de NVVG en de NVAB 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tijdschrift met goede 
artikelen, het lezen helpt 
me bij te blijven 

3.000 
10x per jaar wordt TBV verspreid 

Bedrijfsartsen en 

verzekeringsartsen 

REDACTIONELE FORMULE 
Met TBV, het tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, blijven 

professionals op de hoogte van ontwikkelingen in de bedrijfs- en 

verzekeringsgeneeskunde. TBV wordt samengesteld door een gerenommeerde 

redactie en is een uitgave van de Stichting tot bevordering der Bedrijfs- en 

Verzekeringsgeneeskunde (SBBV), met medewerking van de NVVG en de NVAB. 

Jaarlijks verschijnt er een themanummer en vindt een jaarcongres plaats. 
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MAGAZINE 
Met TBV, het tijdschrift voor Bedrijfs- en 
Verzekeringsgeneeskunde, blijven professionals 
op de hoogte van ontwikkelingen in de bedrijfs- 
en verzekeringsgeneeskunde.  
Jaarlijks verschijnt een themanummer en vindt 
het jaarcongres plaats. 

 

VERSPREIDINGSGEGEVENS 

OPLAGE 3.000 exemplaren 

VERSCHIJNING 9x per jaar 

 
ADVERTENTIETARIEVEN 

 

BIJZONDERHEDEN TARIEVEN 
• Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele DTP- of 

opmaakkosten. 

• Staffelprijzen gelden bij gelijktijdige afname van meerdere 

advertenties in dezelfde titel. 

• Er wordt geen bureaukorting verstrekt. 

• Op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn 

de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene 

voorwaarden van Springer Media B.V. van toepassing, 

tevens raadpleegbaar op www.springermedia.nl. 

 

TOESLAGEN/KORTINGEN 
Voorkeursplaatsing: 25% 

Personeelsadvertentie: -15% 

 

VERSCHIJNINGSDATA 2021 

Nr. Sluiting Verschijning 

1/2* 09-12-2020 15-01-2021 

3 03-02-2021 05-03-2021 

4 09-03-2021 09-04-2021 

5 01-04-2021 07-05-2021 

6/7* 18-05-2021 18-06-2021 

8 14-07-2021 03-09-2021 

9/10 01-10-2021 05-11-2021 

 

* Dubbelnummer 

** Congresnummer 

 
 

 

FORMATEN EN TECHNISCHE GEGEVENS (BXH) 

Bladspiegel: 210 x 297 mm 

Zetspiegel: 180 x 258 mm 

 Staand Liggend 

2/1 pagina  420 x 297 mm - 

1/1 pagina 210 x 297 mm - 

1/2 pagina 90 x 258 mm 185 x 125 mm 

1/4 pagina 90 x 125 mm 185 x 60 mm 

 

• Drukprocédé: offset. 

• Reproductiemateriaal: digitaal aanleveren als Enfocus 

Certified PDF MagazineAds_1v3 (steunkleur opbouwen uit 

full colour). Voor meer informatie over PDF zie 

www.cmbo.nl. 

• Meehechter/ insteker: neem contact op met de afdeling 

traffic. 

 

OVERIGE COMMUNICATIEMIDDELEN 
TBV biedt naast de advertenties nog een aantal andere 

communicatiemogelijkheden, waaronder: 

• het plaatsen van een advertorial of het meezenden van 

een insert; 

• adverteren op maat, bijvoorbeeld een opplakker of 

meehechter.                                                                               

De tarieven hiervoor zijn op aanvraag beschikbaar. 

FC 1x 2x (-6%) 4x (-11%) 6x (-15%) 8x (-18%) > 8x 

2/1 pag € 4.738 € 4.454 € 4.217 € 4.027 € 3.885 op aanvraag 

1/1 pag € 2.833 € 2.663 € 2.521 € 2.408 € 2.323 op aanvraag 

1/2 pag € 1.700 € 1.598 € 1.513 € 1.445 € 1.394 op aanvraag 

1/4 pag € 1.020 € 959 € 908 € 867 € 836 op aanvraag 
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CONGRESSEN EN NASCHOLING 
Jaarlijks organiseren wij diverse congressen, 
symposia en regionale bijeenkomsten voor 
professionals werkzaam in de zorg. Bij vrijwel 
iedere nascholing is sponsoring mogelijk en 
wordt een beursexpo gefaciliteerd. Ook 
verzorgen wij regionale nascholing in opdracht. 

 

  

 

COMMUNICATIEPARTNER 
Bohn Stafleu van Loghum is dé specialist in de 
gezondheidszorg. Wij staan voor kwaliteit, 
relevantie, betrouwbaarheid en toepasbaarheid. 
Professionals zien dit terug in alle vakinformatie die 
wij uitgeven.  
Naast het adverteren in TBV kunt u bij Springer 
Healthcare ook terecht voor een uitgebreid aanbod 
van andere print-, online- en persoonlijke 
communicatiemogelijkheden. Als uw 
communicatiepartner adviseren wij u graag over een 
effectief partnership. Aanvullend op een 
mediapartnership kunnen wij ook een inhoudelijke 
samenwerking aangaan op het gebied van 
(geaccrediteerde) nascholing. 

 

OOK INTERESSANT: NTVG 
De missie van het NTvG is de kennis van de 
geneeskunde in Nederland bevorderen. Dit doet zij 
door hoogwaardige en tijdige publicatie van 
belangrijke ontwikkelingen. Daarnaast wil het NTvG 
een forum zijn voor het verspreiden en bespreken 
van nieuws en het aan de orde stellen van weten-
schappelijke en maatschappelijke onderwerpen die 
van belang zijn voor de geneeskunde en de 
gezondheidszorg in Nederland. NTvG biedt diverse 
advertentiemogelijkheden om in contact te komen 
met uw doelgroep zowel in het tijdschrift, als op de 
website of in de e-mailnieuwsbrief. 
 

 

CONTACTGEGEVENS 
ACCOUNTMANAGERS 
Gertjan Verhoog 

tel. 030 – 638 3765, e-mail: gertjan.verhoog@springer.com  
Paul Bakker 
tel. 030 – 638 3928, e-mail: paul.bakker@springer.com   
Chris Janssen 
tel. 030 – 638 5209, e-mail: chris.janssen@springer.com  

 

PERSONEELSADVERTENTIES 

Joris Kranenburg – tel. 030 – 638 39 56 of j.kranenburg@bsl.nl  

 

TRAFFIC 
Sales Support – tel. 030 – 638 36 03 of traffic@bsl.nl 

 OVER ONS 
Springer Healthcare is uw partner op het gebied van 

gezondheidszorg. Wij bieden op maat gemaakte medische 

content, bij- en nascholing en innovatieve communicatie-

oplossingen voor zorgprofessionals. We beschikken over een 

ervaren team dat met veel passie de projecten creëert en 

uitvoert, waarbij naast professionaliteit ook het plezier in het 

werk een belangrijk onderdeel vormt. 

www.springerhealthcare.nl  

Bohn Stafleu van Loghum is een dynamisch mediabedrijf met 

een lange historie in de gezondheidszorg. Wij ondersteunen 

zorgprofessionals bij de dagelijkse uitoefening van hun vak met 

kwalitatief hoogstaande en eenvoudig bereikbare vakinformatie 

en andere ondersteunende middelen voor hun opleiding, 

beroepsuitoefening, praktijkvoering, bij- en nascholing. 

www.bsl.nl 
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