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Hét vakblad voor apothekers
Het Pharmaceutisch Weekblad (PW) is al 155 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 dossieredities kunnen 
op verzoek ook van u naar huisartspraktijken en/of medisch specialisten worden gestuurd. De inhoud van deze 
dossieredities is ook relevant voor deze doelgroep en wordt door hen zeer gewaardeerd. De edities met het 
NPFO worden zeer gewaardeerd door de ziekenhuisapothekers. (Lezersonderzoek over PW uit 2017/2020) 

PW print*

Formaat           Apothekerseditie   Apothekers + Huisarts + (specialist)

2/1 pagina FC  € 6.750,-   € 8.350,-

1/1 pagina FC € 3.775,-   € 4.875,-

1/2 pagina FC € 2.150,-   € 2.750,-

1/3 pagina FC € 2.150,-  € 2.750,-

1/4 pagina FC € 1.200,-   € 1.500,-

Oplegger € 3.775,-   € 4.875,-

Toeslagen  Tarieven bijsluiterteksten   Oplage  
Cover 2: 10%  1/4 staande €    400,-   Apothekers:         7.000
Cover 3: 10%   1/2 liggende   €    675,-  Apothekers + huisartspraktijken: 11.500
Cover 4: 15%  1/1   € 1.150,-  

€

Tariefinformatie 2021

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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Prijzen speciale edities

Editie  Datum  Aanbod

PW 1/2  8-1  1/1 = € € 2.021,-  1/2 = € € 1.621,-  1/4 = € € 921,-

PW 9  5-3   15% korting op de tariefkaartprijzen wanneer u sponsor van het congres bent

PW 26/27 2-7   1 of meerdere plaatsingen in de zomernummers geeft recht op een  
PW 28/29 16-7  bepaald kortingspercentage op alle formaten. Bij de 1e plaatsing 
PW 30/31 30-7     krijgt u 30%, bij de 2e krijgt u 35% en bij de 3e en 4e krijgt u 40% korting
PW 32/33 13-8  op de tariefkaartprijs.

PW 40/41 8-10  15% korting op de prijzen wanneer u standhouder op ons congres bent.

PW 51/52 24-12  2/1 = € 4.395,-         1/1 = € 2.650,-   1/2 = € 1.625,-            1/4 = € 925,-

* Alle prijzen zijn ex. btw



Vacatureplaatsingen 
Bent u op zoek naar een apotheker of iemand met een farmaceutische achter-
grond? Plaats dan uw vacature in het PW en/of op de website van PW.

●	 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  € 1.525,-

●	€Vacature 1/1 pagina in PW print + online doorplaatsing op www.pw.nl  € 2.450,-
●	 Vacature online op www.pw.nl/vacatures  €    675,-

- Maandelijks gemiddeld 600 unieke bezoekers op www.pw.nl/vacatures 
- Gemiddeld 50 clicks per vacature in de KNMP-nieuwsbrief

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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Ben jij op zoek naar een veelzijdige baan bij hét kennisinstituut op het gebied van veilig 

geneesmiddelgebruik? En wil je meewerken aan de doorontwikkeling en het onderhoud van onze 

medicatiebewaking? Voor ons team Medicatiebewaking zoeken wij een:

Wat ga je doen?

Je gaat zelfstandig aan de slag met het uitwerken van bestaande en nieuwe vormen van 

bewaking. Hiervoor beoordeel je wetenschappelijke literatuur, vertaalt deze naar adviezen 

voor (huis)artsen en apothekers en verwerk je het geheel in de database. Je werkt mee aan het 

onderhoud, initieert en coördineert projecten en draagt mogelijk bij aan wetenschappelijke 

publicaties. Daarnaast beantwoord je vragen van apothekers en (huis)artsen en vertegenwoordig 

je Health Base in externe werkgroepen.

Wat verwachten wij?

» Je hebt ervaring in het uitvoeren en managen van projecten.

» Je hebt ervaring met het beoordelen van wetenschappelijke literatuur.

»  Je hebt een sterk analytisch vermogen en kunt kritisch meedenken over 

zowel inhoudelijke als procesmatige kwesties.

»  Je beschikt over goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Wie zijn wij?

Health Base is hét kenniscentrum voor medische en farmaceutische 

informatie. Met een leuk team van ruim 35 experts ontwikkelen en 

onderhouden wij deze informatie voor diverse zorginformatiesystemen, 

waaronder die van huisartsen en (ziekenhuis)apothekers. 

Wat bieden wij jou?

» Afwisselende functie in een innovatieve organisatie.

» Voldoende ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

» Salariëring op basis van opleiding en ervaring.

» Centrale locatie in Houten, goed bereikbaar met zowel het OV als de auto.

Het praktische naslagwerk Commentaren Medicatiebewaking is dé bron 

voor actuele achtergrondinformatie bij interacties, contra-indicaties en 

overgevoeligheden. Het biedt alle informatie bij bewakingssignalen om 

snel de juiste keuze te maken. Online en op papier.

» Beschikbaar als website én als boek

» Praktische afhandelingsadviezen

» Actuele inzichten

» Redactie van medisch specialisten, apothekers en huisartsen uit de praktijk

» Wetenschappelijk onderbouwd

Ervaren apotheker 32-40 uur p/w

Vragen? 

Bel of mail met Kayan 

Tsoi of Leonie Bogaard, 

via 030 - 7400 360 of 

medicatiebewaking@

healthbase.nl. 

Solliciteren? 

Stuur per e-mail je motivatie 

en CV naar secretariaat@

healthbase.nl. Een assessment 

maakt deel uit van de 

sollicitatieprocedure.

Commentaren Medicatiebewaking

Bekijk de tarieven op www.healthbase.nl/cm en sluit direct 

een abonnement af voor de online versie of bestel het boek. 
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editie 
2020/21
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PW online
Via de KNMP-nieuwsbrief en de website www.pw.nl krijgen apothekers en andere 
abonnees wekelijks tot dagelijks informatie over wat er zich afspeelt in hun vakgebied. 
Deze communicatiekanalen zijn hét online verlengstuk van het Pharmaceutisch Weekblad. Het is mogelijk 
om te adverteren met medicijnreclame via deze kanalen en uitsluitend zichtbaar te maken voor leden.

KNMP-nieuwsbrief
Met de KNMP-nieuwsbrief houdt de KNMP leden en stakeholders 
op de hoogte van haar activiteiten en van de ontwikkelingen in de 
branche. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke week op donder-
dag en wordt naar meer dan 10.000 abonnees verstuurd waarvan 
6.000 KNMP leden. Gemiddeld openen wekelijks meer dan 5.000 
abonnees de nieuwsbrief.

In de KNMP-nieuwsbrief kunt u het volgende reserveren:

●	€ Banner, (rechts of onderaan) per editie  € € 950,-

●	€ Gesponsord bericht, per editie   € € 950,-

●	 	Agenda-item + doorlink naar knmp.nl/agenda  €   300,-

PW.nl
De website www.pw.nl is het online verlengstuk van het Pharma-
ceutisch Weekblad met nieuws, vacatures, online edities van het 
PW, het historisch archief van PW en achtergronden. De website 
heeft per maand gemiddeld 20.000 nieuwe gebruikers en 60.000 
unieke pageviews per maand.

Op pw.nl kunt u het volgende reserveren:

●			Topbanner 1 week op pw.nl    € € 750,-

●			Gesponsord bericht 2 weken vaste positie €   950,-

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

 

Banner 
KNMP-nieuwsbrief

Vacatures
KNMP-nieuwsbrief

Gesponsord niewsbericht 
KNMP-nieuwsbrief

 Gesponsord bericht 
op pw.nl



Overzicht 2021

Editie    Verschijnt    Thema       Doelgroep    Bijzonderheden 

PW	1/2	 	 	 	 8	januari	 	 NPFO		 	 	 				 Apotheker	 	 	Speciaal	tarief	(zie	pag.	2)
PW	3	 	 	 	 22	januari	 	 Regulier	 	 	 				 Apotheker	
PW	4	 	 	 	 29	januari	 	 Dossier	wetgeving		 	 				 Apotheker
PW	5	 	 	 	 5	februari	 	 Regulier	 	 	 				 Apotheker
PW	6	 	 	 	 12	februari	 	 Regulier	 	 	 				 Apotheker
PW	7	 	 	 	 19	februari	 	 NPFO	 	 	 				 Apotheker
PW	8	 	 	 	 26	februari	 	 Regulier	 	 	 				 Apotheker
PW	9	 	 	 	 5	maart	 	 Dossier	congres	diabetes			 Apotheker	 	 	Speciaal	tarief	(zie	pag.	2)
PW	10	 	 	 	 12	maart	 	 Regulier	 	 	 				 Apotheker		 	 	
PW	11		 	 	 	 19	maart	 	 NPFO		 	 	 				 Apotheker
PW	12	 	 	 	 26	maart	 	 Regulier	 	 	 				 Apotheker
PW	13	 	 	 	 2	april	 	 Regulier	 	 	 				 Apotheker
PW	14	 	 	 	 9	april	 	 Dossier	automatisering	 				 Apotheker	
PW	15	 	 	 	 16	april	 	 NPFO	 	 	 				 Apotheker
PW	16	 	 	 	 23	april	 	 	Regulier	 	 	 				 Apotheker
PW	17	 	 	 	 30	april	 	 Regulier	 	 	 				 Apotheker
PW	18	 	 	 	 7	mei	 	 Regulier	 	 	 				 Apotheker
PW	19/20		 	 	 14	mei	 	 NPFO	 	 	 				 Apotheker
PW	21	 	 	 	 28	mei	 	 Dossier	imago	 	 	 				 Apotheker
PW	22	 	 	 	 4	juni	 	 Regulier	 	 	 				 Apotheker
PW	23	 	 	 	 11	juni	 	 Regulier	 	 	 				 Apotheker
PW	24	 	 	 	 18	juni	 	 NPFO	 	 	 				 Apotheker
PW	25	 	 	 	 25	juni	 	 	Regulier	 	 	 				 Apotheker
PW	26/27		 	 	 2	juli	 	 Dossier	dermatologie	 	 				 Apotheker	 	 	Speciaal	tarief	(zie	pag.	2)
PW	28/29		 	 	 16	juli	 	 Regulier	 	 	 				 Apotheker	 	 	Speciaal	tarief	(zie	pag.	2)
PW	30/31		 	 	 30	juli	 	 Regulier	 	 	 				 Apotheker		 	 	Speciaal	tarief	(zie	pag.	2)
PW	32/33		 	 	 13	augustus		 Regulier	 	 	 				 Apotheker		 	 	Speciaal	tarief	(zie	pag.	2)
PW	34	 	 	 	 27	augustus		 Regulier	 	 	 				 Apotheker	 	
PW	35	 	 	 	 3	september		 NPFO	 	 	 				 Apotheker	
PW	36	 	 	 	 10	september	 Dossier	zorg	thuis	 	 	 				 Apotheker	
PW	37			 	 	 	 17	september	 Regulier	 	 	 				 Apotheker
PW	38	 	 	 	 24	september	 Regulier	 	 	 				 Apotheker
PW	39	 	 	 	 1	oktober	 	 NPFO	 	 	 				 Apotheker
PW	40/41		 	 	 8	oktober	 	 Dossier	najaarscongres	 				 Apotheker	 	 Speciaal	tarief	(zie	pag.	2)	
PW	42	 	 	 	 22	oktober	 	 Regulier	 	 	 				 Apotheker		 	
PW	43	 	 	 	 29	oktober	 	 Regulier	 	 	 				 Apotheker
PW	44	 	 	 	 5	november		 NPFO	 	 	 				 Apotheker
PW	45	 	 	 	 12	november	 Dossier	Oncologie	 	 	 				 Apotheker	
PW	46	 	 	 	 19	november	 Regulier	 	 	 				 Apotheker
PW	47	 	 	 	 26	november	 Regulier	 	 	 				 Apotheker
PW	48	 	 	 	 3	december	 	 NPFO	 	 	 				 Apotheker
PW	49		 	 	 	 10	december	 Dossier	Hersenen	 	 	 				 Apotheker	
PW	50	 	 	 	 17	december	 regulier	 	 	 				 Apotheker
PW	51-52		 	 	 24	december	 Regulier		 	 	 				 Apotheker	 	 	Speciaal	tarief	(zie	pag.	2)
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