
 
 
 
 
Missie: 
OrthoFyto is een wetenschappelijk erkend vaktijdschrift over fytotherapie en orthomoleculaire 
geneeswijzen. De missie van OrthoFyto is om (para)medici en therapeuten die zich met 
orthomoleculaire - en fytotherapie bezig houden te voorzien van relevante en 
wetenschappelijk onderbouwde ontwikkelingen en inzichten. 
 

Oplage: 3.000 exemplaren (excl. beursoplage). 
 

Verschijningsfrequentie: 6 keer per jaar. 
 

Verschijningsdata in 2022: Focus o.v.b.: Aanleverdatum advertenties: 
Nr. 1 verschijnt 11 februari  Slaap  19-01 
Nr. 2 verschijnt 15 april  Schildklier 23-03 
Nr. 3 verschijnt 10 juni  Doseren  18-05 
Nr. 4 verschijnt 12 augustus  Gemoed en darm 20-07 
Nr. 5 verschijnt 14 oktober  (Auto)immuniteit 21-09 
Nr. 6 verschijnt 09 december Craving  16-11 
 

Advertentie tarieven 2021: 
      1 x        3 x        6 x 

1/1 pagina € 1.250,00* € 1.195,00* € 1.095,00* 
1/2 pagina €    760,00* €    725,00* €    675,00* 
1/4 pagina €    470,00* €    450,00* €    425,00* 
 

Formaten:  b x h 
Bladspiegel  210 mm x 297 mm 
1/2 liggend  190 mm x 128 mm 
1/2 staand    90 mm x 266 mm 
1/4 staand    90 mm x 128 mm 
 

Advertorial: Prijs op aanvraag 
Bijsluiter: Prijs op aanvraag 
 

Toeslagen: Achterpagina +15%, omslag 2 of 3 + 10% 
 
 

Digitale nieuwsbrief: 
De nieuwsbrief schetst abonnees de meest actuele nieuwsberichten, de nieuwste 
onderzoeksresultaten, acties, aanbiedingen en overige wetenswaardigheden. 
 
Specificaties en prijs: 
Een nieuwsbericht mag een afbeelding van 225 x 225 pixels (jpg), uw logo, ca. 100 woorden 
en een link naar uw website bevatten. De nieuwsbrief wordt verzonden naar bijna 16.000 
adressen. Prijs per plaatsing € 595. 
 

Banners: 
750 x 90 pixels liggend, headerpositie, € 250,00 per maand, maximaal twee in een carrousel. 
750 x 90 pixels liggend, tussen content, € 150 per maand, maximaal drie in een carrousel. 
334 x 50 pixels liggend, tussen content, €   85 per maand, maximaal drie in een carrousel. 
235 x 60 pixels liggend, bij het overzicht van bij- en nascholingen en opleidingen, € 125 per 
maand, maximaal twee in een carrousel. 
Banners kunnen worden aangeleverd in jpg, png of gif. 
 

 
Distributie in 2022: 
• abonnees 
• alle leden van de MBOG 
• alle leden van de BBOW 
• alle leden van kPNI Belgium 
• grote opleidingsinstituten voor orthomoleculaire- en fytotherapie in Nederland en België 
• apothekers in Vlaanderen ontvangen OF gemiddeld 1,5x per jaar 
• beroepsverenigingen, in Nederland en België, die leden hebben die zich bezighouden met    
orthomoleculaire en fytotherapie 

 
Losse verkoop: 
• via onze eigen website, www.orthofyto.com 
• via vakbeurzen en overige vak gerelateerde evenementen 

 

 

 
 
 
 

 
Uitgever: 
Uitgeverij Arcturus bv 
Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden 
Contactpersoon: Gerrit van Bemmel  
E-mail: gvbemmel@uitgeverijarcturus.nl 
Telefoon: +31 (0)575 490029 
 

Redactieadres: 
OrthoFyto 
Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden 
Contactpersoon: Fleur Kortekaas 
E-mail: redactie@orthofyto.com 
 

Advertentieacquisitie: 
Uitgeverij Arcturus bv 
Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden 
Contactpersoon: Jelle Ribberink  
E-mail: jribberink@uitgeverijarcturus.nl 
Telefoon: +31 (0)575 490029 
 
Media-order 
Uitgeverij Arcturus bv 
Contactpersoon: Tom van Bemmel  
E-mail: tvbemmel@uitgeverijarcturus.nl 
Telefoon: +31 (0)575 490029 

 
 
 
 
* genoemde tarieven zijn exclusief BTW 
* genoemde tarieven zijn op basis van compleet  
aangeleverd digitaal materiaal (drukklaar) 
* bij afwijkend materiaal worden  
productiekosten in rekening gebracht 
* bij een voorkeursplaatsing geldt een 
verhoging van 10% 


