
Venticare Magazine
Venticare Magazine is hét vakbad voor de Acute Zorg

Venticare Magazine (VM) is hét podium voor professionals in de Acute Zorg. Een vaktijdschrift 
voor iedereen die een passie heeft voor Acute Zorg, dat evidence based gebaseerd is. VM zit 
bovenop het nieuws door een scherpe redactie, die zich onderscheid doordat zij bestaat uit 
professionele journalisten die daarnaast midden in de dagelijkse praktijk van de Acute Zorg 
staan. Daarnaast is VM elke keer weer leuk en inspirerend om te lezen, want de redactie gaat 
ook op pad. Op stap om reportages te maken vanuit díe situaties waar de Acute Zorg 
daadwerkelijk plaatsvindt.

VM brengt met iedere uitgave een uitgebalanceerde mix van informatie, opinie, discussie, 
educatie en achtergrondinformatie. Het is toonaangevend, praktisch en enthousiasmerend. Met 
herkenbare situaties, die heel dicht bij de zorg uit de dagelijkse praktijk staat. VM overbrugt de 
hele keten van Acute Zorg, niet alleen met harde kennis en feiten, maar ook in het bieden van 
inzicht in elkaars werk en interesses. Een onafhankelijk en betrouwbaar magazine. Als je passie 
hebt voor je vak, of je nu op een  IC, SEH/EHH, CCU, NICU, PICU, of Ambulance werkt, dan 
lees je VM.

Venticare Magazine verschijnt zes keer per jaar in Nederland en Vlaanderen. Er zijn instellings- 
en privéabonnementen. De Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp 
Verpleegkundigen (NVSHV) en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 
Verpleegkundigen (V&VN-IC) ontvangen VM bij hun lidmaatschap. 

Er zijn verschillende advertentiemogelijkheden. 
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Certified PDF-bestand op het juiste formaat. Voor aflopende advertenties 3 
mm overloop en snijtekens. 
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1/1 pagina 210 x 297 mm € 1.920
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Aanleverspecificatie

Nummer Verschijningsdatum Sluitingsdatum reserveren Sluitingsdatum aanleveren 
materiaal

1 5 februari 11 januari 18 januari

2 2 april 1 maart 8 maart

3 1 juni 3 mei 10 mei

4 6 augustus 5 juli 12 juli

5 8 oktober 6 september 13 september

6 3 december 8 november 15 november

Belangrijke data

Overige mogelijkheden en tarieven 2021, exclusief BTW
Tarief

Sponsored content Op aanvraag
Sponsord serie Op aanvraag



Sponsored content
Overige mogelijkheden

Een relatie opbouwen met je doelgroep start met zichtbaar en aanwezig te zijn op 
plaatsten waar zij hun need to know informatie vandaan halen. Dat podium is 
Venticare Magazine. Een vaktijdschrift dat te boek staat als een kwaliteitsvakblad, 
door de hoge onafhankelijke journalistieke standaard.

Naast de  redactionele artikelen kunnen er ook artikelen met sponsored content 
geplaatst worden. Dit is voor jouw naam/product of diensten belangrijk, want 
relevante, professioneel geschreven content in een medium dat precies aansluit bij 
jouw doelgroep is essentieel. Daarmee vergroot je de awareness voor je product. Er 
zijn vele mogelijkheden en wij denken graag met je mee hoe jij jouw product het best 
in de markt kunt zetten. Hoe deze sponsorde content eruit komt te zien en in welk 
medium dat geplaatst wordt bepaal jij samen met de accountmanager en de 
redactie. Enkele voorbeelden van mogelijkheden zijn: 

Er zijn veel mogelijkheden, samen met jou maken we een mooi passend en geheel individueel 
content-plan. Wij plannen graag een brainstormsessie in! Content is na overleg op te plaatsten op 
de eigen kanalen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Sponsored verhaal

Content in samenwerking met  de 
adverteerder, eenmalig stuk. De 
productie van de content wordt 
gedaan door de redactie van 
Venticare.

Sponsored serie

Sponsoring van relevante thema’s /
werkgebieden in de branche. Serie 
van artikelen (tekst/ video) die 
wordt aangeboden aan de 
doelgroep.


