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Salutem Media is uitgever van de 
succesvolle Gezondheidszorgwijzer. 
Deze handzame A5-gids verschijnt 

al sinds 1994 en wordt gratis verspreid 
via regionale ziekenhuizen, huisartsen, 

gezondheidscentra en deelnemers.

De Gezondheidszorgwijzer geeft haar 
trouwe gebruikers al 24 jaar een zo breed 

mogelijk beeld van de aangeboden 
gezondheidszorg in hun eigen regio, 

onderverdeeld in overzichtelijke 
rubrieken, van Acupunctuur tot 

Zwangerschapsbegeleiding. 

Deelnemers kunnen hun praktijk of 
dienst, zonder logo’s en wervende 

teksten, onder de aandacht brengen 
van hun doelgroep in de regio. 

Een vermelding in de gids is voor een 
periode van 2 jaar en is inclusief een 

vermelding op de gelijknamige website, 
waarop ook een handige zoekfunctie en 

routeplanner zijn opgenomen. 

Zo wordt u nóg beter gevonden door uw 
doelgroep in de regio!

DE BESTE ZORG 
IN DE REGIO

Iedere editie van de populaire 
Gezondheidszorgwijzer wordt, in een 

oplage van minimaal 3.000 exemplaren, 
gratis verspreid. Door de verspreiding via 
erkende zorgverleners, het brede aanbod 

van gezondheidszorg én de ingetogen 
weergave van de deelnemers, is de 

Gezondheidszorgwijzer al bijna 25 jaar 
een objectieve en veelgebruikte 

informatiebron voor duizenden potentiële 
patiënten waarin uw praktijk natuurlijk 

niet mag ontbreken.

Deelname is al mogelijk vanaf € 299. 
Hiervoor wordt u 2 jaar lang met naam en 
contactgegevens vermeld in de gids en 
op de bijbehorende website. Bovendien 
verzorgen wij de ook de opmaak van uw 
vermelding. U hoeft alleen uw gegevens 

aan ons door te geven. 

Binnenkort start de productie van de 
Gezondheidszorgwijzer in uw regio. 

Wilt u ook 2 jaar lang makkelijk gevonden 
worden door uw doelgroep in de regio? 
Vul dan snel het deelnameformulier in of 

neem contact met ons op. 



“De Gezondheidszorgwijzer helpt 
iedereen om eenvoudig de beste

zorg in de regio te vinden”



Wij streven ernaar om deelname zo eenvoudig mogelijk te maken. Zodra u 
besloten heeft om deel te nemen, vult u eenvoudig het digitale 

deelnameformulier in. Hierop kunt u aangeven met welke gegevens u in de 
gids(en) van uw keuze opgenomen wenst te worden en op welke manier u de 

factuur voor uw deelname wenst te voldoen. U ontvangt vervolgens een 
bevestiging van uw deelname en de gemaakte afspraken.

Onze opmaakstudio gaat vervolgens voor u aan de slag. Zij verzorgen de 
opmaak van uw vermelding en sturen u een zetproef ter goedkeuring. Op deze 

proef kunt u éénmalig kosteloos correcties laten aanbrengen.

Zodra u uw vermelding heeft goedgekeurd, gaat de betreffende editie van de 
Gezondheidswijzer in productie en worden de facturen verstuurd. Ook bij de 

facturatie streven wij naar eenvoud en gemak. Daarom bieden wij u de 
mogelijkheid om de factuur voor deelname aan de Gezondheidszorgwijzer via 
automatische incasso te voldoen. Zo bent u altijd op tijd met betalen, zolang u 
deelneemt. Voor betaling via automatische incasso kunt u, eveneens digitaal, 
het machtigingsformulier invullen. Geeft u de voorkeur aan een digitale factuur 

(administratieve toeslag van € 4,95) dan kan dat natuurlijk ook. 

PRODUCTIE EN 
FACTURATIE



2 Jaar lang standaard vermelding in de gids en 
op de bijbehorende website met uw bedrijfs-

en contactgegevens.

----------

Thuiszorg Oefentherapie ’t Gooi
Meenthof 16, 1241 CP Kortenhoef
Tel.: 035-1234567
www.thuiszorgoefentherapie.nl

----------

€ 299
Exclusief BTW

VERMELDING A
2 Jaar lang opvallende vermelding in de gids 

en op de bijbehorende website met uw 
bedrijfs- en contactgegevens. 1 Extra 

tekstregel van maximaal 40 leestekens.

----------

Thuiszorg Oefentherapie ’t Gooi
Behandeling na telefonische afspraak
Meenthof 16, 1241 CP Kortenhoef
Tel.: 035-1234567
www.thuiszorgoefentherapie.nl

----------

€ 369
Exclusief BTW

2 Jaar lang opvallende vermelding in de gids 
en op de bijbehorende website met uw 

bedrijfs- en contactgegevens. 
4 Extra tekstregels van ieder maximaal 40 

leestekens. Plaatsing in een opvallend kader.

----------

----------

€ 489
Exclusief BTW

THUISZORG OEFENTHERAPIE ’T GOOI
Cesar Oefentherapie

Beter bewegen, ook bij u thuis
Gespecialiseerd in handicaps en

Bewegingsbeperkingen
Meenthof 16, 1241 CP Kortenhoef

Tel.: 035-1234567
www.thuiszorgoefentherapie.nl

2 Jaar lang opvallende vermelding in de gids 
en op de bijbehorende website met uw 

bedrijfs- en contactgegevens. 
8 Extra tekstregels van ieder maximaal 40 

leestekens. Plaatsing in een opvallend kader.

----------

----------

€ 729
Exclusief BTW

THUISZORG OEFENTHERAPIE ’T GOOI
Cesar Oefentherapie

Beter bewegen, ook bij u thuis
Gespecialiseerd in:

Handicaps en bewegingsbeperkingen,
valangst, evenwichtsproblemen en

chronische ziektebeelden.
Aanvraag van hulpmiddelen

eventueel mogelijk
Meenthof 16, 1241 CP Kortenhoef

Tel.: 035-1234567
www.thuiszorgoefentherapie.nl

VERMELDING B VERMELDING C VERMELDING D

MOGELIJKHEDEN 
EN TARIEVEN



Een vermelding in de Gezondheidszorgwijzer is altijd inclusief vermelding op de bijbehorende website.

De veelgebruikte website van Gezondheidszorgwijzer bevat alle deelnemers uit de gelijknamige gidsen. Via een handige
zoekmachine kunnen gebruikers naar zorgaanbieders in hun eigen woonplaats zoeken en middels de handige routeplanner
kan men tevens de snelste of kortste route naar de betreffende zorgverlener opvragen.

Gezondheidszorgwijzer.nl werd in 2017 ruim 1,1 miljoen keer door gebruikers bezocht !

GEZONDHEIDSZORGWIJZER.NL



De Gezondheidszorgwijzer verschijnt jaarlijks in 13 verschillende regio’s. Bent u in meerdere regio’s actief en wilt
u in meerdere gidsen worden opgenomen, neem dan contact met ons op voor een voorstel op maat.

Maand Regio Verschijnt Aanleveren

Jan Zuid-Holland Zuid 26 januari 05 januari
Feb Oost Brabant 23 februari 02 februari
Mrt Noord Nederland 30 maart 09 maart 
Mrt West en Midden Brabant  30 maart 09 maart
Apr Haarlem-Alkmaar 27 april 06 april
Mei Friesland 25 mei 04 mei
Jun Amsterdam 29 juni 08 juni
Jul Limburg 27 juli 06 juli
Aug Haaglanden 31 augustus 10 augustus
Sep Midden Oost Nederland 28 september 07 september
Okt Zeeland 26 oktober 05 oktober
Nov Utrecht 30 november 09 november
Dec Overijssel 28 december 07 december

VERSCHIJNEN EN 
AANLEVEREN



Heeft u besloten om deel te nemen aan de Gezondheidszorgwijzer? Dan kunt u via onderstaande 
links de benodigde formulieren op onze website invullen. Heeft u hulp nodig bij het invullen van 
het formulier? Neem dan gerust contact met ons op.

Deelnameformulier

Machtigingsformulier

Tekstformulier

Algemene handelsvoorwaarden

Heeft u nog vragen over de Gezondheidszorgwijzer, neem dan contact met ons op. U bereikt ons
op werkdagen van 09.00-15.00 uur via Tel. (035) 2084 593. Uiteraard kunt u ons ook een e-mail 
sturen: info@gezondheidszorgwijzer.nl

Gezondheidszorgwijzer is een uitgave van Salutem Media BV

Kabelweg 21, 1014 BA Amsterdam | Postbus 58167, 1040 HD Amsterdam
Tel. 035-2084593 | E-mail: info@salutemmedia.nl
KvK: 70879753 | BTW: NL8584955569B01 | IBAN: NL74RABO0327461411 | BIC: RABONL2U

INFORMATIE EN 
RESERVEREN


