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‘Adverteren in 
 DiabetesPro’ UITGEVER

V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden

Nederland) Diabeteszorg, Utrecht

 

HOOFDREDACTEUR

Irene Seignette, medisch journalist, bladenmaker

 

REDACTIE

Simone Boer, diëtist Margriet Bonthuis, 

diabetesverpleegkundige Arianne van Bon, 

internist-endocrinoloog Petra Dogger, 

diabetesverpleegkundige eerste lijn, 

docent Fatima Malki, verpleegkundig specialist 

Harold de Valk, internist-endocrinoloog

 

COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN

MEDonline, Jeroen Hof

Diabetespro  

Magazine en platform voor en 

door diabetesverpleegkundigen
 

DiabetesPro is al 37 jaar het vaktijdschrift voor 

diabetesverpleegkundigen. Met de recente lancering van 

DiabetesPro.nl medio 2022 kunnen we onze lezers en leden nog 

beter bedienen en bereiken. Bovendien stellen we onze kennis 

hiermee beschikbaar aan een bredere doelgroep van onder meer 

verpleegkundig specialisten. 

Adverteren in DiabetesPro betekent communiceren met een 

nichemarkt. Naast het plaatsen van advertenties kunt u uw 

diensten, strategieën en producten ook toelichten in advertorials. 

Of zet die extra stap en maak een poll, podcast of flitscollege 

voor de doelgroep.

We denken graag met u mee over hoe u via DiabetesPro de 

diabetesverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten 

kunt bereiken. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer 

informatie.

Irene Seignette
redactie.diabeteszorg@venvn.nl 

 

Volg DiabetesPro.nl op LinkedIn, dan mis je niets 
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Naast koolhydraten ook 
letten op cholesterol en 
zout. Hoe dan?
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voetonderzoek
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Volg de gratis 
e-learning EBP
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behandeleffecten 
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‘Ik ga altijd 
op zoek naar wat 

 haalbaar is binnen 
 de cultuur’

Diëtist Samira Bourhaleb
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Hoe doe je dat?

30
Hoe optimaliseer je
je online 
communicatie?
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Is er verschil tussen de 
schoolprestaties van kinderen 
met en zonder type 1?
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Gezocht
Commissieleden voor de 
afdeling V&VN Diabeteszorg
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THEMA

Diabetesverpleegkundigen 
over zorg op afstand

‘Digitale 
zorg is 

laagdrempelig’

THEMA

‘Na de coronacrisis 
gaan we de zorg op afstand

beter structureren’
Diabetesverpleegkundige Carla van Eijzeren

42
Diabetesverpleegkundige 
en verpleegkundig specialist 
binnen één team 

30
Waarom je mensen 
moet behandelen  
als apen

16
‘ We hebben onze positie als 
diabetesverpleegkundigen 
moeten bevechten’

10
Chronische stress: 
belangrijke factor bij ontstaan 
en beloop van diabetes 
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THEMA

Lustrumcongres
V&VN Diabeteszorg
35 jaar in beweging

Klinische les 

pancreascarcinoom 

THEMATHEMA

‘Mensen met diabetes 

worden voor het eerst 

beloond voor hun 

inspanningen’

Kinderdiabetesverpleegkundige Sandra van Veluw
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THEMA

Regels en 
wetten

‘Feiten en fabels over
Do-It-Yourself loopen’

Minou van Os, 
 promovenda medisch psycholoog

43
Aandacht �oor 
transitiezorg is 
hard nodig

33
Wat te doen bij een 
zorgmijdende patiënt?

30
Waar ligt de grens 
tussen samenwerking en 
belangenverstrengeling?

10
Expertisegroep diabetes
eerste lijn deelt kennis
en ervaring

THEMATHEMA

Hoe hou jij je
voorschrijfbevoegdheid

op peil?

Magazine DiabetesPro   

Oplage: 1.500   

Verschijningsfrequentie 3× per jaar

Digitale nieuwbrief DiabetesPro
Abonnees: 1.050    

Verschijningsfrequentie 12× per jaar



Adverteer in DiabetesPro!

Magazine DiabetesPro

specialisten en praktijkondersteuners. Het blad 

informeert en inspireert lezers met artikelen over 

de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen, 

casuïstiek en reviews van collega’s.

DiabetesPro is een belangrijke kennisbron én een 

naslagwerk voor veel diabetesprofessionals.

DiabetesPro is al jaren hét vaktijdschrift voor 

diabetesverpleegkundigen, verpleegkundig 

DiabetesPro leent zich bij uitstek om de 

beslissers die bepalend zijn bij de keuze voor 

diabeteshulpmiddelen en -medicatie te informeren 

over uw producten en/of diensten.

Adverteerder levert platte tekst en beeld. De advertorial wordt opgemaakt in de  

look & feel van DiabetesPro.

Voor € 400,- extra productiekosten schrijft de redactie van DiabetesPro de advertorial  

op basis van een duidelijke briefing. De advertorial wordt opgemaakt in de look & feel  

van DiabetesPro. Beeldmateriaal wordt aangeleverd door de adverteerder.

*

Meer informatie of overleg?
Heeft u vragen over de advertentiemogelijkheden in DiabetesPro, mail jeroen@medonline.nl 

of bel +31(0)6 51 95 25 69 naar Jeroen Hof.
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Adverteren in magazine 1× 2× 3×

1/1 pagina € 1.875,- € 1.815,- € 1.735,-

1/2 pagina € 1.385,- € 1.345,- € 1.285,-

1/4 pagina € 1.165,- € 1.085,- € 1.035,-

Advertorial in magazine* 1× 2× 3×

1/1 pagina € 1.875,- € 1.815,- € 1.735,-

2 pagina’s (spread) € 2.475,- € 2.345,- € 2.295,-

Insert bij magazine 1× 2× 3×

A5/max 300gr. papier € 2.500,- € 2.400,- € 2.300,-

Magazine DiabetesPro en de digitale nieuwsbrief 

Advertentie of advertorial  
in magazine én nieuwsbrief

Magazine DiabetesPro (A4) (verschijnt drie keer per jaar)

1× 2× 3×

Nieuwsbrief DiabetesPro  

(verschijnt maandelijks)

1× € 2.175,- € 2.000,- € 1.900,-

2× € 2.225,- € 2.150,- € 1.950,-

3× € 2.325,- € 2.250,- € 2.050,-

4× € 2.425,- € 2.350,- € 2.150,-
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Advertentie of advertorial in nieuwsbrief DiabetesPro.nl

1 t/m 4 nieuwsbrieven 1 t/m 8 nieuwsbrieven 1 t/m 12 nieuwsbrieven

€ 500,- € 450,- €400,-

• De advertorial of advertentie wordt meegenomen in de digitale nieuwsbrief en staat vervolgens één maand 

op de homepage van DiabetesPro.nl.

• De advertorial of advertentie wordt tevens gedeeld via LinkedIn DiabetesPro.nl en Diabetesgeneeskunde.nl.

• Via de nieuwsbrief kunt u content van uw eigen website, cursussen of e-learnings, YouTube- en/of 

podcastkanaal delen met de lezers van DiabetesPro.
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Nieuwsbrief DiabetesPro.nl 

BEKIJK ‘T 
VOORBEELD
OP PAGINA
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• Advertentie/advertorial nieuwsbrief staat in verlengde van advertentie/advertorial in magazine 

DiabetesPro.

• De advertentie/advertorial wordt meegenomen in de digitale nieuwsbrief en staat vervolgens  

één maand op de homepage van DiabetesPro.nl.

• Advertentie/advertorial wordt tevens gedeeld via LinkedIn DiabetesPro.nl, nieuwsbrief  

V&VN Diabeteszorg en de mediakanalen van Diabetesgeneeskunde.nl.

• Via de nieuwsbrief kunt u content van uw eigen website, cursussen of e-learnings, YouTube- en/of 

podcastkanaal delen met de lezers van DiabetesPro.

BEKIJK ‘T 
VOORBEELD
OP PAGINA
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‘De keuze voor diabetesmedicatie en -hulpmiddelen 

 wordt vaak gemaakt in de spreekkamer...’



Podcasts en flitscolleges
Vul u offline advertentie of advertorial in DiabetesPro aan met een op maat gemaakte podcast 

en/of flitscollege (video) voor de DiabetesPro nieuwsbrief en website.

Wilt u het maken van podcast en/of flitstcollege uitbesteden? 
Voor € 1500,- verzorgt de redactie van DiabetesPro in samenwerking met MEDonline in overleg 

met uw bedrijf en/of dienst de productie en distributie van de podcast/flitscolleges. Deze kosten 

zijn exclusief de plaatsingskosten off- en/of offline op DiabetesPro.

Poll?
Wilt u een vraag voorleggen aan de lezers van DiabetesPro? In samenwerking met de redactie 

kunnen we een poll opstellen die wordt meegezonden met de nieuwsbrief en vervolgens een maand 

op de homepage blijft staan. 

Meer informatie of overleg?
Heeft u vragen over de advertentiemogelijkheden  

in DiabetesPro, mail jeroen@medonline.nl  

of bel +31(0)6 51 95 25 69 naar Jeroen Hof.

Magazine DiabetesPro (print)

Nr. Aanleverdatum Publicatiedatum

3 - 2022 3 november 2 december

1 - 2023 24 februari 24 maart

2 - 2023 30 juni 28 juli

3 - 2023 3 november 1 december

Aanlever- en 
Verschijningsdata ‘22/’23

Nieuwsbrief DiabetesPro (online)

Nr. Aanleverdatum Verzenddatum

08-22 11 augustus 25 augustus

09-22 15 september 29 september

10-22 13 oktober 27 oktober

11-22 10 november 24 november

12-22 08 december 22 december

01-23 12 januari 26 januari

02-23 06 februari 16 februari

03-23 13 maart 30 maart

04-23 12 april 25 april

05-23 12 mei 25 mei

06-23 16 juni 29 juni

07-23 10 juli 20 juli

08-23 18 augustus 31 augustus

09-23 15 september 28 september

10-23 12 oktober 26 oktober

11-23 17 november 30 november

12-23 08 december 21 december



Advertentie magazine DiabetesPro
Bestand digitaal aanleveren als Certified PDF (steunkleur opbouwen uit fullcolour)

Formaten (breedte × hoogte in mm)
Bladspiegel: 210 × 297 mm

(+ snijtekens 4 mm rondom extra beeld voor de afsnee)

Zetspiegel: 186 × 275 mm

Staand of liggend
1/1 pagina: 186 × 275 mm 

1/2 pagina: 90 × 275 mm 186 × 134 mm

1/4 pagina: 90 × 134 mm 186 × 64 mm

Advertorial magazine DiabetesPro
• Aanleveren platte tekst voor advertorial, circa 700 woorden.

• Aanleveren beeldmateriaal, hoge resolutie (300dpi).

• Tekst en beeld worden opgemaakt in de de look & feel van DiabetesPro.

• Voor € 400,- extra productiekosten schrijft de redactie van DiabetesPro de advertorial  

op basis van een duidelijke briefing. 

Adverteren nieuwsbrief DiabetesPro.nl

Aanleverspecificaties advertorial

• Beeldmateriaal: 1080x1080 en 800x450
• Platte tekst: titel van 45 karakters incl. spaties
• URL naar eigen content 

Aanleverspecificaties advertentie

• Beeldmateriaal: 800x450 en 810x300
• Platte tekst: titel 60 karakters, body circa 200 woorden (tekst nieuwsbrief in overleg)
• URL naar eigen content

Aanleverspecificaties

Wat is een bladspiegel?
Een bladspiegel is de indeling van je pagina 

(zetspiegel + witmarges). 

Wat is een zetspiegel?
De zetspiegel is een bekende drukterm en 

is het bedrukte gedeelte van een bestand.

Meer informatie of overleg?
Heeft u vragen over de advertentiemogelijkheden in DiabetesPro, 

mail jeroen@medonline.nl of bel +31(0)6 51 95 25 69 naar Jeroen Hof.

De advertentie/advertorial op de homepage van DiabetesPro.nl.
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Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Van Heek Medical

Advertorial Advertorial

  Conny Mos-van Ruitenburg en Jolanda van Ooijen-Vervloed: ‘Equil is een patchpomp met 

een vervangbaar reservoir: een uitkomst voor mensen met een hoog insulineverbruik’

Diabetesverpleegkundigen delen hun ervaring met Equil™
‘Onze patiënten zijn er ontzettend tevreden over!’ Equil: de nieuwe slangloze insulinepatchpomp. Onlangs vond een uitgebreide pilot 

plaats onder een aantal deelnemers met diabetes type 1. Met de patiënttevredenheid zat het goed: de meerderheid koos ervoor om 

Equil na afloop van de pilot te blijven gebruiken. 

Equil in het kort

Equil is de kleine, comfortabele patchpomp 

zonder slang, mét vervangbaar reservoir: een 

uitkomst voor mensen met een hoog 

insulineverbruik. Je kunt Equil bovendien 

gemakkelijk tijdelijk afkoppelen. Handig voor 

wie graag de sauna of het zwembad induikt!  

De pilot met Equil vond plaats in twee 

diabetesklinieken: het Haaglanden 

Medisch Centrum in Den Haag en het 

Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. De 

onderzoeksgroep bestond uit patiënten 

met diabetes type 1 tussen de achttien 

en zeventig jaar. Alle deelnemers 

gebruikten CSII in combinatie met 

CGM (niet in closed-loopsysteem) of 

FGM. Diabetesverpleegkundigen Conny 

Mos-van Ruitenburg en Jolanda van 

Ooijen-Vervloed begeleidden deelnemers 

in het Haaglanden Medisch Centrum. 

Conny: ‘De onderzoeksgroep bestond uit 

mensen die binnen zes maanden konden 

schot in de roos. Hij is enthousiast 

en gebruikt ‘m nog steeds.’  

SNELLE BOLUSFUNCTIE 
De snelle bolusfunctie viel bij de 

diabetesverpleegkundigen ook in goede 

aarde. Met een knopje op de pomp kun 

je een bolus toedienen. Jolanda: ‘Als 

je je PDA vergeet, kun je nog steeds 

een bolus toedienen.’  Betrouwbaar 

en gebruiksvriendelijk Jolanda: ‘Onze 

pilotdeelnemers vonden Equil een 

heel betrouwbaar apparaat. Dat is 

voor ons erg belangrijk. Ze vonden 

Equil ook makkelijk aan te brengen 

en in te stellen.’  Conny: ‘Dat zijn voor 

ons factoren die voor een groot deel 

bepalen of je een pomp bij een patiënt 

aanraadt.’ Maar het oog wil ook wat! 

Jolanda: ‘Hij is klein en ziet er heel 

mooi uit. Daarnaast gaven sommige 

deelnemers aan de voedingsbibliotheek 

erg handig te vinden!’  

MET ÉÉN KLIK AFKOPPELEN 
De ene pomp sluit beter aan bij je 

persoonlijke behoeften dan de andere. 

Voor wie bijvoorbeeld graag een 

bezoekje aan het zwembad of de sauna 

brengt, biedt Equil uitkomst. Equil is 

spatwaterdicht, bovendien kun je de 

pomp met één klik afkoppelen. Conny: 

‘Dat deed één van de deelnemers 

wanneer hij tijdens zijn vakantie even 

wilde zwemmen. Tussendoor controleerde 

hij z'n bloedsuiker. Als het nodig was, 

deed hij de pomp op om wat eenheden 

insuline toe te dienen.’ Jolanda: ‘Met 

een pomp die je drie dagen op je 

huid moet laten zitten, wordt een 

saunabezoekje lastig. Hoge temperaturen 

zijn heel slecht voor de insuline. Met 

Equil heb je dat probleem niet.’  

EEN KLEINE PATCHPOMP VOOR 
MENSEN MET EEN GROTE 
INSULINEBEHOEFTE
Ook patiënten die grote hoeveelheden 

insuline per dag nodig hebben, kunnen 

Equil gebruiken. Conny: ‘Heeft de patiënt 

meer dan 150 eenheden insuline per 

drie dagen nodig, dan adviseer ik zeker 

om deze pomp te nemen.’ Jolanda: 

‘Bij Equil verwissel je makkelijk het 

reservoir. Voor mensen die zoveel 

insuline nodig hebben, is dit een groot 

voordeel van Equil ten opzichte van 

andere patchpompen.’ Een aantal 

deelnemers gaf dit ook op als belangrijke 

reden om Equil te blijven gebruiken. 

Conny: ‘Drie van onze deelnemers 

gebruiken meer eenheden insuline dan 

in sommige andere patchpompen past. 

Zij zijn alle drie op Equil overgestapt.’  

HOGE TEVREDENHEIDSGRAAD 
Aangezien deelnemers niet op basis 

van hun tevredenheid over hun huidige 

systeem zijn gerekruteerd, is Equil aan 

een kritische uitdaging onderworpen. 

De meeste deelnemers waardeerden 

overstappen op een nieuwe pomp. Acht 

diabetespatiënten bij ons in het HMC 

voldeden aan de criteria en wilden Equil 

uitproberen.’ Jolanda: ‘Het onderzoek 

vond plaats in de tijd dat het coronavirus 

hoogtij vierde, dat was wel spannend.’ 

SCHOT IN DE ROOS 
De slangloze Equil biedt de gebruiker 

veel bewegingsvrijheid. Jolanda: ‘Ik 

vind het een groot voordeel dat Equil 

geen slang heeft.’ Conny: ‘Eén van 

mijn patiënten was overgestapt op 

een pomp met een slangetje, maar dat 

beviel niet. Equil bleek voor hem een 

Equil na afloop van de pilot met een 

hoger cijfer dan het systeem dat ze 

daarvoor gebruikten. In totaal hebben 

zeventien mensen, verdeeld over de 

twee ziekenhuizen, deelgenomen 

aan de pilot. Aan het eind gaven tien 

deelnemers aan Equil te willen blijven 

gebruiken. Conny: ‘Drie deelnemers 

uit onze groep zijn momenteel patiënt 

bij mij. Zij hebben Equil behouden en 

zijn er ontzettend tevreden over!’ 

MEER INFORMATIE 
Ga naar de website  

l.ead.me/diabetespro |

Met een knopje op de pomp kun je 
een snelle bolus toedienen
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Let op! Dit is een voorbeeld van een advertorial.
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Alle mogelijkheden op een rij
• Adverteren in het magazine 3× per jaar

• Adverteren in het magazine 3× per jaar én de digitale nieuwsbrief 12× per jaar

• Adverteren in de digitale nieuwsbrief 12× per jaar

• Zet uw campagne kracht bij met een podcast en/of flitscollege

Heeft u een nieuw product 

of nieuwe dienst? Met een 

advertorial kunt u dit uitgebreid 

onder de aandacht brengen bij  

de diabetesprofessional.

Mail jeroen@medonline.nl 

of bel +31(0)6 51 95 25 69 naar 

Jeroen Hof.


