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Adverteren Visus 2019 
 
Optometristen informeren over uw (nieuwe) product of dienst? Het overgrote merendeel van de in 
Nederland werkzame optometristen is lid van de OVN. Daarnaast lezen vele andere oogzorgprofessionals de 
Visus. Adverteren in ons gewaardeerde vakblad Visus is daarom een goede keuze! 

 
Visus 
Visus is het veelzijdige digitale vakblad voor optometristen en geïnteresseerden in de optometrie. Visus ziet er 
aantrekkelijk uit, is interactief en biedt een gevarieerde inhoud. Naast achtergrondartikelen bevat het vakblad 
onder meer nieuws uit het beroepsveld, praktijkvragen, een casus, en agenda met congressen en 
scholingsactiviteiten.  
Nieuwsgierig naar Visus? Bekijk Visus dan zelf via: visus.optometrie.nl. 
 
Alle optometristen die lid zijn van de OVN ontvangen Visus bij hun lidmaatschap. Tezamen met andere 
geïnteresseerden bereiken we momenteel circa 1.200 lezers. We verwachten hier dit jaar een verdere groei in, 
doordat het blad nu is opengesteld voor iedereen die geïnteresseerd is in optometrie. Daarnaast voeren we 
een actief social media om artikelen onder de aandacht te brengen. 
 

Visus biedt een podium voor advertenties die raakvlak hebben met 
het werkveld van de optometrist.1  
 
 

Mogelijkheden en tarieven  
- Banner op de homepage van Visus – halve pagina breedte: €200 (excl. btw). 
- Banner op de homepage van Visus– hele pagina breedte: €275 (excl. btw). 
- Banner bij een artikel  – gehele pagina breedte: €250 (excl. btw). 
- Paginagrote advertentie met tegel op de homepage (halve paginabreedte): 400 (excl. btw). 
- Paginagrote advertorial tot 500 woorden met tegel op de homepage (halve paginabreedte) met: €600 

(excl. btw). 
Standaard fullcolour en met optie van een link naar de bedrijfswebsite.  
 
 
 

  

                                                           
1De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren. 
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Aanleverspecificaties 
Banners en advertenties aanleveren als jpeg-bestand. 
Advies: gebruik geen kleine letters in de banners/advertenties, omdat afbeeldingen mee geschaald worden 
voor weergave op tablet en telefoon. Het is zonde als de letters te klein zijn, waardoor deze op mobiel niet 
meer leesbaar zijn. 
 
Minimale resoluties: 

- Banner Full Leaderboard homepage: (volledige breedte) 1370 pixels breed x 90 pixels hoog  
- Banner Leaderboard homepage: (2 naast elkaar): 670 pixels breed x 90 pixels hoog  
- Banner bij artikel op vervolgpagina: 300 pixels breed x 200 pixels hoog  
- Advertentie op vervolgpagina: 670 pixels breed  x 670 pixels hoog (basis advertentiematen). 

 
In Visus kan in de advertentie een klikbare link geplaatst worden naar de bedrijfswebsite.  
In dat geval graag de url doorgeven. 
 
Advertorials 
Voor advertorials mag de tekst en het beeldmateriaal ook los aangeleverd worden. Niet alleen de foto, ook 
eventuele logo’s. Zorg dan wel voor voldoende resolutie van het beeldmateriaal. 
 
 

Deadlines 
Plaatsingsdata en mogelijkheden in overleg.  
 
Verschijningsdata Visus: 

- Visus 1-2019: 14 januari 
- Visus 2-2019: 11 maart  
- Visus 3-2019: 13 mei 
- Visus 4-2019: 1 juli 
- Visus 5-2019: 9 september 
- Visus 6-2019: 11 november  

 
 

Interesse ?! 
Neem gerust contact met ons op om uw wensen te bespreken. 

- Voor vragen over adverteren of het aanmelden van een advertentie: OVN, telefoon 088 – 077 11 65 of 
info@optometrie.nl.   

- Voor technische vragen rondom de opmaak van een advertentie: Eindredacteur Rianne van der 
Molen,  visus@optometrie.nl.  
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