
Tariefkaart 2019
On- en offline

Hét vakblad 

voor alle 

apothekers 

in Nederland



Het vakblad voor apothekers
Het Pharmaceutisch Weekblad (PW) is al meer dan 150 jaar het officiële 
vakblad van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der 
Pharmacie (KNMP). Wekelijks ontvangen alle leden van de KNMP, apothekers werkzaam in de 
openbare apotheek, in de ziekenhuisapotheek, in de industrie en andere belangstellenden het PW. 
Een aantal keer per jaar verschijnt er een dossiereditie rond een specifiek thema en een editie met het NPFO. 
Enkele van deze dossier edities worden ook naar huisartsen en/of medisch specialisten gestuurd. De inhoud 
van deze dossier edities is ook relevant voor deze doelgroep en wordt door hen zeer gewaardeerd. 
De edities met het NPFO worden zeer gewaardeerd door de ziekenhuisapothekers.
 

PW print*

Formaat           Apothekerseditie  Apothekers + specialist  Apothekers + Huisarts + (specialist)

2/1 pagina FC  € 6.550,-  € 8.150,-     € 8.675,-

1/1 pagina FC € 3.650,-  € 4.525,-              € 4.875,-

1/2 pagina FC € 2.050,-  € 2.575,-              € 2.725,-

1/3 pagina FC € 2.050,- € 2.575,-    € 2.725,-

1/4 pagina FC € 1.150,-  € 1.450,-     € 1.550,-

Oplegger € 3.650,-  € 4.525,-    € 4.875,-

Toeslagen   Tarieven bijsluiterteksten   Oplage  
Cover 2: 10%   1/4 staande €    375,-   Apothekers:     7.000
Cover 3: 10%    1/2 liggende   €    650,-  Apothekers + specialist:   7.500 – 8.000
Cover 4: 15%   1/1   € 1.100,-  Apothekers + huisarts:    15.500

PW Online
De website www.pw.nl is het online verlengstuk van het Pharmaceutisch Weekblad met nieuws, vacatures, 
belangrijke agendapunten en achtergronden. De website heeft per maand gemiddeld meer dan 15.000 
gebruikers en meer dan 55.000 pageviews per maand. Geneesmiddelenreclame kan afgeschermd worden en 
is toegestaan op de website.

De KNMP Nieuwsbrief wordt elke donderdag naar 9.500 abonnees verstuurd. Geneesmiddelenreclame kan 
uitsluitend zichtbaar gemaakt worden voor beroepsbeoefenaren.
● Gemiddelde Open Ratio (ORC) is 58%  ● Gemiddelde Click-To-Open Ratio (CTO) is 40%

Op www.pw.nl en in de KNMP nieuwsbrief kunt u het volgende reserveren:

● Topbanner 1 week op www.pw.nl     € 650,-

●	 Nieuwsbericht (webvertorial) 2 weken op www.pw.nl     € 900,-

●	 Reguliere banner 4 weken op www.pw.nl    € 950,-

●	 Banner in 1 editie van de KNMP nieuwsbrief     € 900,-

●	 Nieuwsbericht (webvertorial) in 1 editie van de KNMP nieuwsbrief   € 900,-

Tariefinformatie 2019

Op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn de bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden 
gedeponeerde algemene voorwaarden van de KNMP van toepassing, eventueel te bekijken via de website van de KNMP

Spoedrol
Magistrale medicatierol oplossing  
bij acute wijziging geneesmiddelenVerder in dit nummer:––––––––– Stroomschema voor keuze doac bij 

niet-valvulair atriumfibrilleren––––––––– Furosemide als monotherapie:  
zelden of nooit hyponatriëmie––––––––– Interventie apotheker: veel minder 

duizelig na afbouw van medicatie
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Vacatureplaatsingen

●	 Vacature online op www.pw.nl/vacatures  €   875,-

●	 Vacature 1/4 pagina in PW print + online doorplaatsing op www.pw.nl  € 1.025,-

●  Vacature 1/2 pagina in PW print + online doorplaatsing op www.pw.nl  € 1.450,-

●	●Vacature 1/1 pagina in PW print + online doorplaatsing op www.pw.nl  € 2.350,-

Voor � 50,- kan de vacature ook opgemaakt worden volgens de juiste specificaties

 

* Alle tarieven zijn prijzen per uiting en exclusief btw en eventuele DTP- of opmaakkosten.
* Bureaukorting op aanvraag, niet automatisch toegekend.

Op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn de bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden 
gedeponeerde algemene voorwaarden van de KNMP van toepassing, eventueel te bekijken via de website van de KNMP

TherapietrouwAtium necus aperumquati bero 
core vene laborem sima et pratid Verder in dit nummer:––––––––– Prof. Maarten Vermeer: ‘Onderzoek STAT3-remmer veelbelovend’–––––––––Distributie Dovobet-zalf: psoriasispatiënt moet naar Thuisapotheek–––––––––Fotodynamische therapie maakt opmars
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Technische gegevens
Drukprocédé: vellen-offset
Papier omslag: 150 grams hv mat mc
Binnenwerk: 90 grams hv mat mc

Bladspiegel
1/1 pagina: 200 x 260 mm, 2/1 pagina: 400 x 260 mm

Formaat advertenties: 
1/4 advertentie   86 x 116 mm
1/3 advertentie   60 x 240 mm
1/2 advertentie 180 x 116 mm
1/1 advertentie 200 x 260 mm (mag aflopend mits 3 mm overvul)
2/1 advertentie 400 x 260 mm (mag aflopend mits 3 mm overvul)

Aanleverspecificaties pagina’s
Advertentiepagina’s aanleveren met snijtekens op bladspiegel. Aflopende advertenties aanleveren met 
minimaal 3 mm afloop. Advertenties alleen aanleveren als certified PDF en uiterlijk 10 dagen voor verschijnen 

Aanleverspecificaties opleggers
Oplegger is max. 200x260 mm, bestaat uit 1 stuk en is niet zwaarder dan 30 gram. Voor het aanleveren van 
opleggers voor PW apothekerseditie moeten 7.000 exemplaren worden aangeleverd. Dit dient maximaal 14 
dagen en minimaal 10 dagen voor uitkomen aangeleverd worden o.v.v. oplegger PW editienummer aan 
Quantes, Ron Swanborn - PW, Laan van Zuid Hoorn 60, 2289 DE Rijswijk. Voor het aanleveren van opleggers 
voor PW apothekers + huisartseneditie moeten 15.500 exemplaren worden aangeleverd. Oplage voor apothe-
kers + specialisten op aanvraag.

Medicatieoverdracht
Vast contactmoment over baxterrol  

tussen ziekenhuis en openbare 

apotheker bij ontslag

Verder in dit nummer:
––––––––– 
Nederlands Huisartsen Genootschap 

pleit voor terughoudendheid bij 

voorschrijven opioïden
––––––––– 
Opinie: lagere geneesmiddelprijs, 

toch innovatie
––––––––– 
Onvolledig ontslagrecept plaatst 

apotheker voor lastig dilemma
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doac’s
Mildere presentatie bloeding onder 
factor Xa-remmer

Verder in dit nummer:––––––––– Opinie: magistrale bereiding als 
breekijzer Big Pharma––––––––– Kankerpatiënten met hoog risico 

veneuze trombo-embolie gebaat  
bij doac’s––––––––– PainCart draagt bij aan ontwikkeling pijnstillers
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Aanleverspecificaties drukwerk 



*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen. 
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Online aanleverspecificaties 

Aanleverspecificaties banner op www.pw.nl
●  Het formaat van een topbanner is 1200 pixels 

breed bij 309 pixels hoog en 72 dpi.
●   Het formaat van een reguliere banner is 
 300 pixels bij 300 pixels en 72 dpi.
●	 	Het bestand moet aangeleverd worden als 
 PNG-bestand.
●	●  Het aanleveren van een URL of (deep)link naar de 

betreffende website is vereist.

Aanleverspecificaties vacatures op www.pw.nl
●  De vacature moet aangeleverd worden als Word document of ander tekstbestand.
●	●  De mogelijkheid bestaat om een afbeelding toe voegen aan een vacaturetekst.
●	 		De afbeelding los aanleveren als PNG-bestand met de maximale afmeting van 120 bij 120 pixels.
●	 URL naar de website waar de vacature online staat.

Aanleverspecificaties banner in de KNMP-nieuwsbrief
●  Banner in de rechterkolom: 230 bij 250 pixels 
●	● Banner over de volledige breedte: 610 bij 150 pixels
●	● Het bestand moet aangeleverd worden als een PNG-bestand;
●	● Het bestand mag niet groter zijn dan 100 KB;
●	● Het aanleveren van een URL of (deep)link naar de betreffende website is vereist;
●	● Banners voor de KNMP-nieuwsbrief aanleveren 2 dagen van tevoren.

Aanleverspecificaties webvertorial in de KNMP-nieuwsbrief 
Word bestand met maximaal 75 woorden + Titel van maximaal 10 woorden + URL

Aanleverspecificaties advertorial op www.pw.nl
Tekst kan als Word bestand worden aangeleverd. Graag niet meer dan 2 A4-tjes tekst. Daarbij kunnen
maximaal 2 rechtenvrije beelden worden aangeleverd.

Reserveringen en informatie
U kunt contact opnemen met Monique Ruigrok of Kevin Aniba
E-mail: m.ruigrok@knmp.nl  telefoon: 070 37 37 407  /  06 53 229 412
E-mail: k.aniba@knmp.nl  telefoon: 070 37 37 288  /  06 22 639 542



Overzicht 2019

Editie    Verschijnt   Thema          Doelgroep   Bijzonderheden 

PW	1-2	 	 	 	 11	januari	 NPFO	 	 	 				 	 		 Apo		 	 Aangepast	aanbod
PW	3	 	 	 	 18	januari	 Dossier	leefstijl	 	 				 	 		 Apo		 	 	 PW	4	 	 	
PW	4	 	 	 	 25	januari	 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo
PW	5	 	 	 	 1	februari		 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo	
PW	6	 	 	 	 8	februari		 NPFO	 	 	 				 	 		 Apo
PW	7	 	 	 	 15	februari	 Dossier	infectieziekten	 	 		 Apo+specialist
PW	8	 	 	 	 22	februari	 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo
PW	9	 	 	 	 1	maart	 	 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo	
PW	10	 	 	 	 8	maart	 	 Dossier	congres:	Oncologie		 		 Apo+specialist
PW	11		 	 	 	 15	maart			 NPFO		 	 	 				 	 		 Apo
PW	12	 	 	 	 22	maart		 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo
PW	13	 	 	 	 29	maart			 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo
PW	14	 	 	 	 5	april	 	 Dossier	anticonceptie	 	 		 Apo+huisarts
PW	15	 	 	 	 12	april	 	 NPFO	 	 	 				 	 		 Apo
PW	16	 	 	 	 19	april	 	 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo
PW	17	 	 	 	 26	april	 	 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo
PW	18	 	 	 	 3	mei	 	 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo	
PW	19	 	 	 	 10	mei	 	 NPFO	 	 	 				 	 		 Apo
PW	20	 	 	 	 17	mei	 	 Dossier	pijn	 	 	 				 	 		 Apo	
PW	21	 	 	 	 24	mei	 	 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo
PW	22-23		 	 	 31	mei	 	 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo
PW	24	 	 	 	 14	juni	 	 NPFO	 	 	 				 	 		 Apo
PW	25	 	 	 	 21	juni	 	 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo
PW	26	 	 	 	 28	juni	 	 Dossier	werkdruk		 				 	 		 Apo
PW	27-28		 	 	 5	juli	 	 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo		 	 Aangepast	aanbod
PW	29-30		 	 	 19	juli	 	 NPFO	 	 	 				 	 		 Apo		 	 Aangepast	aanbod
PW	31-32		 	 	 2	augustus	 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo			 	 Aangepast	aanbod
PW	33-34		 	 	 16	augustus	 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo		 	 Aangepast	aanbod
PW	35	 	 	 	 30	augustus	 NPFO	 	 	 				 	 		 Apo	
PW	36	 	 	 	 6	september	 Dossier	weesgeneesmiddel	 	 		 Apo	
PW	37			 	 	 	 13	september	 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo
PW	38	 	 	 	 20	september	 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo
PW	39	 	 	 	 27	september		 NPFO	 	 	 				 	 		 Apo
PW	40+41		 	 4	oktober		 Dossier	najaarscongres	 	 		 Apo
PW	42	 	 	 	 18	oktober	 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo
PW	43	 	 	 	 25	oktober	 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo
PW	44	 	 	 	 1	november	 NPFO	 	 	 				 	 		 Apo
PW	45	 	 	 	 8	november	 Dossier	hersenen		 				 	 		 Apo+specialist
PW	46	 	 	 	 15	november		 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo
PW	47	 	 	 	 22	november		 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo
PW	48	 	 	 	 29	november	 NPFO	 	 	 				 	 		 Apo
PW	49		 	 	 	 6	december	 Dossier	hart+vaatziekten	 	 		 Apo+huisarts
PW	50	 	 	 	 13	december	 reguliere	editie	 	 				 	 		 Apo
PW	51-52		 	 	 20	december	 Eindejaar	special	 	 				 	 		 Apo		 	 Aangepast	aanbod
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