
Gezond thuis is het driemaandelijkse senioren-

magazine van het Wit-Gele Kruis - marktleider van de 

huisverpleging in België - met advies, actualiteit en 

praktische informatie voor patiënten, mantelzorgers 

en zorgverstrekkers.

Het magazine wordt 4 x per jaar verstuurd naar 120.000 

patiënten, hoofdzakelijk senioren die beroep doen op 

verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis.

Gezond thuis is het medium bij uitstek naar alle patiënten 

van het Wit-Gele Kruis.

Kerndoelgroep
• Patiënten van Wit-Gele-Kruis
• Medioren (50-64 j) & senioren (> 65 j)
• Familie en mantelzorgers
• Verpleegkundigen
• Bezoekers wachtzalen medische instellingen

 

Mogelijkheden
Alle commerciële formaten

Creatieve formules 
• Insert geniet 
• Insert los in magazine

Profiel Patiënten, mantelzorgers    
 en zorgverstrekkers 

Oplage 120.000 ex. - Vlaanderen 
 5 regionale edities 

Periodiciteit 4x / jaar

Taal NL

 

Gezond thuis - het zorgmagazine van Wit-Gele Kruis 

Senior Key Account Manager - Liesbeth Joos
liesbeth.joos@publicarto.be
053/82 60 93 -  0479/99 20 99

Aanleveren materiaal: 
print@publicarto.be 
053/82 60 80

CONTACT



TARIEVEN 2023

Formaat B X H in mm Tarief
(BTW excl.)

1/1 190 x 280  (*) €	3.045,00

1/2

STAAND 

82,5 x 256 

 
LIGGEND

170 x 125  

€ 1.845,00

1/4

STAAND 

82,5 x 125  

 
LIGGEND

170 x 60  

€ 975,00

cover 2 190 x 280  (*) € 3.795,00

cover 4 190 x 280  (*) € 4.575,00

Gezond thuis - het zorgmagazine van Wit-Gele Kruis 

KALENDER 2023

DIGITAAL

TECHNISCHE INFO

Nummer
Datum  

verschijning
Deadline 
reservatie

Deadline 
materiaal 

Maart 

Juni

September

December

09.03

14.06

31.08

08.12

19.01

20.04

20.07

19.10

27.01

03.05

31.07

27.10

Al onze digitale en crossmedia tarieven zijn terug te vinden op 
www.publicarto.be

(*)  aflopende formaten: 5 mm extra snit voorzien 

Digitaal aan te leveren
(zie www.medibelplus.be voor magazines)
offset-rotatie 

Indien gewenst kan Publicarto ook zorgen voor:
• de lay-out van uw advertenties: € 250 / advertentie op basis van 

aangeleverde foto’s en tekst
• de copy en eindredactie van uw publireportage: tarief op maat

Maart

valpreventie, stomazorg, euthanasie

Juni 

patientenparticipatie, mantelzorg, doorligwonden, prikkelbare

darmsyndroom, zomerse huidaandoeningen

September

personenalarm, EHBO, diabetes, voedselallergieën, Alzheimer

December

CO-vergiftiging, gezonde voeding, incontinentie, constipatie

THEMA’S


