
Infosheet 2022
Tijdschrift voor Nucleaire 
Geneeskunde

Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde is het klankbord van de 

leden van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde 

en NVMBR. De verspreiding en uitwisseling van kennis van 

de nucleaire geneeskunde en het bevorderen van verwante 

diagnostische en therapeutische technieken komen in dit tijdschrift 

aan de orde. Ook is er aandacht voor congressen op het gebied van 

nucleaire geneeskunde.
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 Themanummer

Het translationele en interdisciplinaire 
in de Nucleaire Geneeskunde

Kloosterhof Neer B.V.

Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde

Eric Vullers

eric@kloosterhof.nl | 0475-597151

Per 1 januari 2022 is TvNG alleen nog digitaal beschikbaar. In 

samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire 

Geneeskunde zal TvNG in een Open Access-vorm worden aange-

boden. Dit wil zeggen dat straks iedereen gebruik kan maken van 

de  inhoud en diensten van het vakblad op: 

Dit zonder een account aan te maken of in te loggen.

Dit houd in dat:

• Het TvNG vrij beschikbaar komt en als pdf gratis gedownload 

kan worden als volledige uitgave maar ook per artikel. Het 

vakblad verschijnt 4x per jaar,  24 maart, 23 juni, 22 septem-

ber en  22 december;

• Voor veel meer specialisten en vakinhoudelijke geïnteres-

seerden is het vakblad nu beschikbaar wordt zoals BELNUC, 

Nederlandse Vereniging voor Radiologie, NVMBR, Opleidin-

gen etc;

• Er een nu ook een Nieuwsbrief komt;

• De Website www.tijdschriftvoornucleairegeneeskunde.nl 

zich steeds meer als kennisplatform gaat ontwikkelen.

 

Het TvNG komt op deze manier veel breder in beeld en in deze 

nieuwe vorm en opzet kunnen we een platform creëren dat een 

belangrijke functie vervult en op een laagdrempelige manier het 

vakgebied in beeld kan brengen.

Belangrijke data nieuwsbrief
Editie: Aanleverdatum:    Verschijningsdatum:

2022-01 31 januari  8 februari  

2022-02 2 mei  10 mei 

2022-03 29 augustus 6 september

2022-04 31 oktober  8 november

Belangrijke data vakblad
Editie: Aanleverdatum:    Verschijningsdatum:

2022-01 10 maart  23 maart  

2022-02 9 juni  22 juni 

2022-03 8 september 21 september

2022-04 8 december 21 december

Tarieven Hoofdpartner

2x beschikbaar

Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde   

•    4x 1/1 Pagina full colour als 1e  en of 2e  adverteerder €  795,-- per plaatsing   totaal per jaar   € 3.180,--

•    Eventueel gratis plaatsing bijsluitertekst (normaal € 295,--)              €      0,--per plaatsing       totaal per jaar €       0,--

Nieuwsbrief Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde          

•    4x nieuwsbrief plaatsing. Banner  + link                                             €  250,-- per plaatsing      totaal per jaar  € 1.000,--  

Website                                                                           

•    Hoofdpartnervermelding + link op de homepagina website           €  200,-- per kwartaal       totaal per jaar €   800,--

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subtotaal                                                                                                       € 1.245,-- per kwartaal      totaal per jaar €   4.980,--

Pakketkorting 20%                                                                                          €   249,-- per kwartaal      totaal per jaar €   996,-- 

                                                                                                                      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Totale kosten op jaarbasis                                                                             €   996,-- per kwartaal      totaal per jaar  € 3.984,--      

Partnerpakket A 

Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde    

•  4x 1/1 Pagina full colour 4x     €  650,-- per plaatsing      totaal per jaar  € 2.600,--

•  Eventueel gratis plaatsing bijsluitertekst (normaal € 295,--)   €      0,--per plaatsing       totaal per jaar €       0,--

Nieuwsbrief Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde          

•  4x nieuwsbrief plaatsing. Banner  + link                                             €  250,-- per plaatsing      totaal per jaar  € 1.000,--  

Website                                                                           

•  Partnervermelding + link website             € 100,-- per kwartaal       totaal per jaar €   400,--

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subtotaal                                                                                                       € 1.000,-- per kwartaal      totaal per jaar € 4000,--

Pakketkorting 20%                                                                                         €   200,-- per kwartaal      totaal per jaar €   800,-- 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Totale kosten op jaarbasis                                                                             €   800,-- per kwartaal      totaal per jaar  € 3.200,--      

Partnerpakket B 

Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde

•  4x 1/2Pagina full colour 4x als 1e adverteerder       €  375,-- per plaatsing      totaal per jaar  € 1.500,--

Nieuwsbrief Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde          

•  4x nieuwsbrief plaatsing. Banner + link                                             €  250,-- per plaatsing      totaal per jaar  € 1.000,--  

Website                                                                        

•  Partnervermelding + link website             €  100,-- per kwartaal       totaal per jaar €   400,--

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subtotaal                                                                                                       €  725,-- per kwartaal      totaal per jaar € 2.900,--

Pakketkorting 20%                                                                                        €  150,-- per kwartaal      totaal per jaar €    600,-- 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Totale kosten op jaarbasis                                                                             €  575,-- per kwartaal      totaal per jaar  € 2.300,--                 

Uiteraard zijn de diverse aangeboden mogelijkheden ook apart af te nemen:

• 1/1 pagina full colour                   € 650,--  (bij 4x plaatsen - 10% korting)

• ½ pagina full colour                     € 375,--  (bij 4x plaatsen – 10% korting

• Nieuwsbriefplaatsing                      € 250,--  (bij 4x plaatsen - 10% korting)

• Partnervermelding website           € 400,--   per jaar

           

           

                        

Website:  
www.tijdschriftvoornucleairegeneeskunde.nl


