
Bereik
Met het 8-in-1 pakket van De Psychiater in samenwerking 
met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en De Jonge 
Psychiater komt uw vacature in één keer via acht media-
kanalen onder de aandacht bij alle psychiaters in Nederland. 
Acht mediakanalen die elkaar onderling versterken. 

Verschijningsdata 

Verschijningsdata onder voorbehoud van wijzigingen.

Formaten advertenties
Formaat Zetspiegel Bladspiegel
2/1 pagina 380 x 277 420 x 297
1/1 pagina 190 x 277 210 x 297
1/2 pagina 190 x 138,5 n.v.t.
1/4 pagina 93 x 138,5 n.v.t.

Breedte x hoogte in millimeters.
Bij aflopende advertenties + 3 mm extra voor de snijranden.

Tarieven 8-in-1 pakket 
2/1 full colour € 5.760
1/1 full colour  € 4.415 
1/2 full colour  € 2.995 
1/4 full colour  € 1.765

Toeslag omslagen (binnenkant omslag en achterpagina): 25%.
Toeslag 2/1 in het hart: 15%.
Inserts, advertorials, ander maatwerk: tarieven op aanvraag bij  
Cross Media Nederland.

Aanleverinstructies
Een advertentie dient als certified pdf-bestand met 
drukprofielen voor houtvrij offset te worden aangeleverd. 

Voorwaarden
Bij annulering tot 8 weken vóór geplande verschijningsdatum 
bedragen de annuleringskosten 25% van de brutoprijs;  
daarna 100%.
Op alle offertes en plaatsingen zijn de algemene advertentie-
voorwaarden van BPM Medica van toepassing.

tariefkaart 2022  8-in-1 pakket

de
psychiater

Uitgever
BPM Medica
Funenpark 1E
1018 AK Amsterdam
www.bpmmedica.nl

contact Inlichtingen en reserveringen
Cross
judith@cross.nl
tel. 010 - 742 19 40

Aanlevering materiaal 
Cross 
materiaal@depsychiater.nl
tel. 010 - 742 10 23

• 1 reservering, 8 mediakanalen
•  in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en De Jonge Psychiater
•  maximaal bereik voor uw vacature: 3.600 psychiaters en psychiaters in opleiding

 
Nr Reservering Aanlevering Verschijning
1 14-01-2022 21-01-2022 18-02-2022
2 18-02-2022 25-02-2022 25-03-2022
3 08-04-2022 15-04-2022 13-05-2022
4 13-05-2022 20-05-2022 17-06-2022
5 24-06-2022 01-07-2022 29-07-2022
6 12-08-2022 19-08-2022 16-09-2022
7 23-09-2022 30-09-2022 28-10-2022
8 04-11-2022 11-11-2022 09-12-2022
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Uitgever
BPM Medica
Funenpark 1E
1018 AK Amsterdam
www.bpmmedica.nl

contact Inlichtingen en reserveringen
Cross
judith@cross.nl 
tel. 010 - 742 19 40

Aanlevering materiaal 
Cross 
materiaal@depsychiater.nl
tel. 010 - 742 10 23

Met het 8-in-1 pakket van De Psychiater in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie en De Jonge Psychiater komt uw vacature in één keer via acht mediakanalen onder de 
aandacht bij alle psychiaters in Nederland. Acht mediakanalen die elkaar onderling versterken.

Tijdschrift De Psychiater
Als officieel ledentijdschrift van de Nederlandse Vereniging 
voor Psychiatrie is De Psychiater al jaren een krachtige en ver-
bindende factor voor psychiaters en psychiaters in opleiding. Het 
tijdschrift onderscheidt zich door zijn journalistieke stijl. 
De veelgelezen artikelen – actualiteit, beroepsondersteunende 
informatie en opinie – worden geselecteerd door een onafhan ke-
lijke redactie raad en zijn grotendeels geschreven door psychiaters.

Nieuwsbrief De Psychiater
Op de verschijningsdatum van De Psychiater 
ontvangen de 3.600 abonnees een nieuwsbrief met 
de hoogtepunten uit het nieuwe nummer. 
Uw vacature wordt ook in deze nieuwsbrief vermeld. 
De vermelding linkt naar de uitgebreide vacature-
omschrijving op de website www.depsychiater.nl.

www.depsychiater.nl/vacatures
Uw vacature op www.depsychiater.nl is verzekerd van een 
opvallende positie, zowel in het overzicht op de homepage als in 
de specifiek hiertoe ingerichte vacaturesectie. Uw vacature is 
tevens goed te vinden op de geoptimaliseerde smartphone- en 
tabletversies van de website.

LinkedIn-pagina De Psychiater
Op de LinkedIn-pagina van De Psychiater worden 
regelmatig artikelen en updates gedeeld. Tevens worden 
volgers van de pagina regelmatig op nieuwe vacatures 
geattendeerd.



5 6

7 8

tariefkaart 2022  8-in-1 pakket

Uitgever
BPM Medica
Funenpark 1E
1018 AK Amsterdam
www.bpmmedica.nl

contact Inlichtingen en reserveringen
Cross
judith@cross.nl
tel. 010 - 742 19 40

Aanlevering materiaal 
Cross 
materiaal@depsychiater.nl
tel. 010 - 742 10 23

Ledennet NVvP
Op het Ledennet van de NVvP, exclusief toegankelijk voor 
leden van de vereniging (psychiaters en psychiaters in 
opleiding), is een vacaturepagina ingericht waarop uw 
vacature wordt vermeld in een opvallend kader, met   
recht streekse link naar de volledige vacatureomschrijving 
op de website van De Psychiater.

Ledennieuwsbrief NVvP
Dit veelgelezen kanaal brengt alle psychiaters op de hoogte 
van de meest recente ontwikkelingen binnen en buiten de 
vereniging. Uw vacature wordt in deze nieuwsbrief vermeld, 
en linkt rechtstreeks naar de uitgebreide vacature-
omschrijving op de website van De Psychiater.

www.dejongepsychiater.nl
De Jonge Psychiater is een onafhankelijk mediaplatform 
gericht op jonge psychiaters (in opleiding) met informatie 
over nieuwe wetenschappelijke, maatschappelijke en 
andere actuele thema’s. Uw vacature wordt op dit 
platform onder de aandacht gebracht.

Nieuwsbrief De Jonge Psychiater
De nieuwsbrief van De Jonge Psychiater wordt verstuurd 
naar zo’n 700 geïnteresseerden. Uw vacature wordt ook 
in deze nieuwsbrief vermeld en linkt rechtstreeks naar 
de uitgebreide vacatureomschrijving op de website van 
De Psychiater.




