
 
 
Missie: 
VNIG (Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg) stelt zich ten doel om op elk vlak de 
samenwerking en verbinding te zoeken met als doel de natuurlijke en integrale 
gezondheidszorg een volwaardige plaats te geven in de Nederlandse gezondheidszorg. 
 

Oplage: minimaal 5.500 exemplaren (excl. beursoplage). 
 

Verschijningsfrequentie: 6 keer per jaar. 
 

Verschijningsdata in 2022: Accenten (O.v.b.)   Deadline advertenties: 
Nr. 1 verschijnt 24 december 2021 Groei         30-11-2021 
Nr. 2 verschijnt 25 februari  (Negatieve)overtuigingen    02-02 
Nr. 3 verschijnt 29 april  Gezond gedrag       06-04 
Nr. 4 verschijnt 24 juni  Trillingen (energetisch)    01-06 
Nr. 5 verschijnt 26 augustus  Zorg voor jezelf als therapeut 03-08 
Nr. 6 verschijnt 28 oktober  Ademen         05-10 
 

Advertentie tarieven 2022: 
      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* 
1/8 pagina €    300,00* €    290,00* €    275,00* 
 

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 
1/8 liggend    90 mm x   61 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 tarief: 
Een nieuwsbericht mag een afbeelding van 225 x 225 pixels (jpg), een logo, ca. 100 woorden 
en een link naar een website bevatten. De nieuwsbrief wordt verzonden naar ruim 14.000 
adressen. Prijs per plaatsing € 595. 
 

Banners: 
600 x 80 pixels liggend, headerpositie, € 375,00 per maand, maximaal twee in een carrousel. 
750 x 90 pixels liggend, tussen content, € 250 per maand, maximaal drie in een carrousel. 
334 x 250 pixels liggend, tussen content, € 250 per maand, maximaal twee 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 / vakrelaties 
• leden van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) 
• leden van de Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundige Therapeuten (LVNT) 
• leden van de Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT) 
• leden van de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) 
• leden van de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG) 
• leden van de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) 
• grote opleidingsinstituten voor complementaire geneeskunde in Nederland en België 
• zorgverzekeraars in Nederland 
• beroepsverenigingen, in Nederland en België 
• via onze eigen website (www.vnig.nl) 
• 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: 
Vakblad Natuurlijke & Integrale 
Gezondheidszorg 
Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden 
Contactpersoon: Fleur Kortekaas 
E-mail: redactie@vnig.nl 
 

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


