
Redactionele formule

OK Operationeel heeft oog voor het perspectief van anesthesiologie, 

chirurgie en operatiekamerpersoneel in de brede zin van het 

woord, en bevordert hiermee de interactie en synergie tussen 

verschillende beroepsgroepen binnen het OK-complex. Het vakblad 

informeert de lezer optimaal over nieuwe producten, technieken 

en werkprocedures op de OK. Tevens zorgt OK Operationeel voor 

uitwisseling van ervaringen en schenkt het aandacht aan de impact 

van ontwikkelingen binnen het vak op de dagelijkse praktijk.

Verspreidingsgegevens

Oplage: 4.000 exemplaren

Verschijning: 4 keer per jaar

Doelgroep: OK Operationeel wordt gericht verspreid onder 4.000 

zorgprofessionals werkzaam als operatieassistenten en anesthe-

siemedewerkers. Het vakblad ligt op alle operatiekamers en wordt 

ook op naam naar alle leden van de LVO (Landelijke Vereniging van 

Operatieassistenten) gestuurd.

OK OPERATIONEEL

Advertentietarieven 2018

Full Colour  1x

1/1 pagina € 2.915

1/2 pagina € 1.895

1/4 pagina € 1.225

Toeslag cover 2, 3 en 4 25% 

Verschijningsdata 2018

Nr Reservering Aanlevering Verschijning
1 30-01-18 06-02-18 02-03-18

2 16-04-18 23-04-18 01-06-18

3 13-08-18 20-08-18 14-09-18

4 19-11-18 26-11-18 21-12-18
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ALLE
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Contactgegevens

Uitgever/redactie: Y-Publicaties, Ralf Beekveldt

Postbus 10208

1001 EE Amsterdam

(020) 520 60 60

okoperationeel@y-publicaties.nl

www.y-publicaties.nl

Advertentieverkoop: Cross Media Nederland

010 - 742 10 23

zorg@crossmedianederland.com

www.crossmedianederland.com

Aanlevering materiaal: traffic@crossmedianederland.com

010-7421020

info@crossmedianederland.com

crossmedianederland.com

Cross Media Nederland

Nieuwe Haven 133

3116 AC Schiedam

Overige communicatiemogelijkheden
Y-Publicaties biedt naast de advertenties nog een aantal andere 

communicatiemogelijkheden, waaronder:

• het plaatsen van een advertorial in het tijdschrift

• het meezenden van een insert met het tijdschrift

• adverteren op maat, bijvoorbeeld een uitklapbare cover, 

opplakker, testimonial, meehechter, outsert.

De tarieven hiervoor zijn op aanvraag beschikbaar.

Voorwaarden

•	 Advertenties	 aanleveren	 als	 certified	 PDF-bestand,	 zie	 www.

oppo.nl	en	www.certifiedpdf.net.

• Kosten veroorzaakt door niet tijdige of niet correcte aanlevering 

van advertentiemateriaal worden door berekend tegen kostprijs.

• Termijn van annulering: 1 maand voor verschijning.

• Annuleringskosten (na annuleringstermijn): 25%.

• Alle orders van Y-Publicaties B.V. worden afgesloten en uitgevoerd 

conform de Regelen voor het advertentiewezen, gedeponeerd 

ter	griffie	van	de	Arrondissementsrechtbanken	en	bij	de	Kamer	

van Koophandel.

Formaten advertenties (b*h, in mm)

Bladspiegel 1/1 pagina 215 x 285 (+ snijtekens +3	mm	afloop)
    

Zetspiegel 1/1 pagina

1/2 pagina

1/4 pagina

Staand

190 x 260

90 x 260

90 x 125

Liggend

-

190 x 125

190 x 60

1/2 pagina
liggend

1/4 pagina 1/2  
pagina
staand

1/1 pagina
zetspiegel

1/4  
pagina



OKVISIE.NL

Website OKvisie.nl

OKvisie.nl is het online platform voor iedereen die op de OK 

werkt. Met het laatste nationale en internationale oknieuws, blogs, 

vacatures en evenementen biedt het iedere OK-professionals een 

compleet overzicht van wat er speelt in de dynamische wereld van 

de OK. De doelgroep is met de website en de online nieuwsbrief 

volledig up-to-date.

Bereik

Pageviews:	 	 11.313	per	maand

Bezoekers:		 	 9.388	per	maand

Proposities website

Landscape*: 
•	640	x	92	pixels,	(desktop)	én	
260	x	215	pixels,	(voor	mobiel)
aanleveren als .jpg of .gif

Rectangle*: 
•	250	x	208	pixels,	(desktop)	én	
260	x	215	pixels,	(voor	mobiel)
aanleveren als .jpg of .gif

Nieuwsbericht
•	max.	350	woorden	aanleveren	
in word, afbeelding .jpg

Blog
•	max.	350	woorden	aanleveren	
in word, afbeelding .jpg

Evenement in agenda
• Plaats, datum, prijs en 
omschrijving (max. 100 woorden)

Logolink
• logo .jpg of .gif

Video, 1 maand online ‘Nieuws’
• Video dient gehost te worden 
op youtube of vimeo. 

* NB advertenties worden 
roulerend getoond!

Tarief 
€ 950,- per maand

Tarief 
€ 950,- per maand

Tarief 
€ 950,- per maand

Tarief 
€ 950,- per maand

Tarief
€ 400,- per maand

Tarief
€ 300,- per maand

Tarief
€ 1.375,- per maand

VOLLEDIG VERNIEUWDE

LAY-OUT
AL HET

NIEUWS
voor de OK-professional



010-7421020

info@crossmedianederland.com

crossmedianederland.com

Cross Media Nederland

Nieuwe Haven 133

3116 AC Schiedam

Contactgegevens

Uitgever/redactie: OK Visie vof

Prinsengracht 526

1017 KJ Amsterdam

www.okvisie.nl

Advertentieverkoop: Cross Media Nederland

010 - 742 10 23

zorg@crossmedianederland.com

www.crossmedianederland.com

Aanlevering materiaal: traffic@crossmedianederland.com

Voorwaarden:

• Kosten veroorzaakt door niet tijdige of niet correcte aanlevering 

van advertentiemateriaal worden door berekend tegen kostprijs.

• Termijn van annulering: 1 maand voor verschijning.

• Annuleringskosten (na annuleringstermijn): 25%.

• Alle orders van worden afgesloten en uitgevoerd conform de 

Regelen	 voor	 het	 advertentiewezen,	 gedeponeerd	 ter	 griffie	

van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van 

Koophandel.

Vacature
Een maand op de website
• Vacturetekst in Word
• Afbeelding/Logo 150 x 150 pixels (bxh), in .jpg of .png formaat

Tarief
€ 395,- per maand

Doelgroep
Operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, verkoeververpleeg-

kundigen, sedationisten, managers, medisch specialisten, kwaliteits-

medewerkers, deskundigen infectiepreventie, medische industrie en 

anderszins ok-gerelateerde professionals

Vacaturefilm
1 maand online   € 1.375,-
1 maand online inclusief productie  € 5.950,-

Voorwaarden:

• Video dient gehost te worden op youtube of vimeo. 

• Duur van de video is maximaal 5 minuten.

• Er	wordt	1	dagdeel	gefilmd	op	uw	locatie.

• U ontvangt geen bronbestanden van de video. Aanpassingen zijn 
mogelijk. Prijs op aanvraag. 



 

OKVISIE.NL

Proposities e-nieuwsbrief

Advertorial:

• Tekst van 400 tekens incl. spaties

• Afbeelding/Logo 150 x 150 pixels (bxh), in .jpg of .png formaat

Tarief

€ 750,- per editie

Landscape:

• 564 x 70 pixels

• URL

Tarief

€ 250,- per editie

Vacature:

Doorplaatsing van de vacature in de online nieuwsbrief

• Tekst van 400 tekens incl. spaties

• Afbeelding/Logo 150 x 150 pixels (bxh), in .jpg of .png formaat

Tarief

€ 195,- per vacature

Nieuwsbrief OKvisie.nl
OKvisie.nl is het online platform voor iedereen die op de OK 

werkt. Met het laatste nationale en internationale oknieuws, blogs, 

vacatures en evenementen biedt het iedere OK-professionals een 

compleet overzicht van wat er speelt in de dynamische wereld van 

de OK. De doelgroep is met de website en de online nieuwsbrief 

volledig up-to-date.

Bereik
Nieuwsbrief abonnees:  1.091

Verschijning nieuwsbrief:  Even weken op donderdag

Doelgroep
Operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, verkoeververpleegkundigen, 

sedationisten, managers, medisch specialisten, kwaliteitsmedewerkers, 

deskundigen infectiepreventie, medische industrie en anderszins ok-

gerelateerde professionals
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