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Vakblad op het gebied van verloskunde

TIJDSCHRIFT 
VOOR
VERLOSKUNDIGEN

Studenten aan het woord
Zomerse verhalen uit de praktijk
Verloskundige coaches voor integrale zorg
Nederlandse verloskundige Franka Cadée nieuwe president van ICM
Gewicht en gewichtstoename van zwangeren in de eerstelijnszorg

tijdschriftvoorverloskundigen.nl

Midwife-led care

De kracht van 
 Amsterdam

Doelgroep1
90% van de verloskundigen in 
Nederland

Oplage 4.200
Doelgroep2
Gynaecologen, kinderartsen, 
kraamverzorgenden en 
beleidsmakers in de 
geboortezorg

Verschijning
6x per jaar

TvV Tijdschrift voor 
Verloskundigen is dé bron van 
vakinhoudelijke informatie en 
inspiratie. 

KNOV is de Koninklijke 
Nederlandse Organisatie van 
Verloskundigen
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Vakblad op het gebied van verloskunde

TIJDSCHRIFT 
VOOR
VERLOSKUNDIGEN

Dít viel op in Toronto
Inspiratiemoment Vicky Van Wagner
Sheena Byrom: “Meer compassie, minder angst”
HELLP niet onderkend door tunnelvisie
Laaggeletterd én zwanger

tijdschriftvoorverloskundigen.nl
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Vakblad op het gebied van verloskunde

Carola Groenen

‘We zijn te 
onzichtbaar’

TIJDSCHRIFT 
VOOR
VERLOS KUNDIGEN

Op weg naar een nieuwe visie op verloskunde
Bevallen in de kliniek, maar buiten de richtlijn
Wel of geen steriele handschoenen? 
Ze wil haar kind afstaan ter adoptie…
5 jaar Centering Pregnancy: Minder pijnmedicatie, meer eerste lijn

tijdschriftvoorverloskundigen.nl



Inhoud uitgave:
Het mediamerk Tijdschrift voor Verloskundigen (TvV) is het officiële orgaan van de KNOV en dé 
bron van vakinhoudelijke informatie en inspiratie voor alle verloskundigen en de geboortezorg 
in Nederland. Met spraakmakende interviews, wetenschappelijke ontwikkelingen en praktische, 
toegankelijke informatie is TvV onmisbaar voor de sector. 

Lezer:
Met TvV bereikt u alle leden van de KNOV en dus ruim 90% van de verloskundigen in Nederland. 
Een beroepsgroep van autonome medisch professionals die in de eigen praktijk of in het 
ziekenhuis verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van vrouwen tijdens de zwangerschap, 
geboorte en kraamperiode. 
 
Specificaties:
Verschijning: 6x per jaar
Oplage: 4.200 exemplaren
Formaat bladspiegel: A4 (210 x 297 mm) 
Formaat zetspiegel: 175 x 277 mm
Drukprocédé: offset op machinecoated papier
Papiersoort (omslag): 115 grams silk m.c.
Papiersoort (binnenwerk): 115 grams silk m.c.
Raster: 60 
Aanlevermateriaal: InDesign CS 5.5, PDF, EPS- of Tiff-files 300dpi 

Exposuremogelijkheden:
De TvV biedt diverse mogelijkheden om in de uitgave onder de aandacht te komen. Naast de 
reguliere advertenties is het ook mogelijk om middels branded content (inhoudelijk artikel) uw 
product of dienst op journalistieke wijze onder de aandacht te brengen.

Advertentie 1/1 pagina                    175 x 277 mm (b x h) € 2.295,- 
Advertentie 1/1 pagina afl.             210 x 297 mm (b x h) + 3mm € 2.295,- 
Advertentie 1/2 pagina                    175 x 136 mm (b x h)  € 1.295,-        
Advertentie 1/4 pagina                      85 x 136 mm (b x h)  €   795,-      

Branded content 1/1 pagina*  Op aanvraag  
Branded content 2/1 pagina*  Op aanvraag 
* Incl. tekst door journalist en opmaak, excl. fotograaf. 
 
Plusproposities zoals covers, spreads en bijsluiters op aanvraag. 
 
Adverteerders in TvV met zuigelingenvoeding, opvolgmelk en peutermelk dienen zich te conformeren  
aan de WHO.
Adverteerders in TvV met geneesmiddelen dienen zich te conformeren aan de  CGR code.
 
Contact
Voor meer informatie over de uitgave en de exposuremogelijkheden kunt u contact opnemen 
met Eeva Delatte, 0226-331624 of e.delatte@elma.nl of Maria van der Veen, 0226-331659 of 
m.vanderveen@elma.nl. Graag geven zij u advies op maat.

Postadres: T: +31 226 33 16 00  
Postbus 18, 1720 AA  Broek op Langedijk E: info@elma.nl 
Bezoekadres: I: www.elma.nl 
Keizelbos 1, 1721 PJ  Broek op Langedijk 

Verschijning 2018:
Editie        Verschijning
2018 - 1        o.v. week 8 
2018 - 2        o.v. week 17 
2018 - 3        o.v. week 26 
2018 - 4        o.v. week 36 
2018 - 5        o.v. week 43 
2018 - 6        o.v. week 51




