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1. De voordelen op een rij





Met het magazine zet u orthopedie op de kaart. Lang niet iedereen weet wat de
orthopedisch chirurg doet.
U laat zien dat de orthopedie een specialisme in ontwikkeling is. Daarmee
benadrukt u dat u vooruitkijkt en dat u zich inzet om de kwaliteit van zorg te
verbeteren.
Het magazine mag gezien worden! De omvang, het papier, de fotografie, de
inhoud en de inhoudelijke spreiding van de artikelen, kortom de totale uitstraling
is zodanig dat mensen daadwerkelijk ervaren dat u hen een cadeautje geeft.
Dat levert u op: uw patiënten voelen zich gezien en gewaardeerd. Mensen krijgen
een goed beeld van de orthopedie en van de orthopedisch chirurg als specialist en
als mens. Het magazine kan aanleiding geven tot gesprekken, vragen en
antwoorden en zo de wederzijdse betrokkenheid tussen de vakgroep/kliniek en
patiënt, verwijzer, stakeholder vergroten.
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2. Vijf pakketten
De NOV heeft de volgende pakketten voor u samengesteld:
A. Basispakket.
- 600 magazines.
- Standaard achterzijde met witruimte voor een sticker.
Kosten: alleen € 45,- afleverkosten.
B. Jaarmagazine met vakgroepeigen achterzijde.
- 600 magazines.
- Uw vakgroepeigen achterzijde.
- U levert volgens de gegeven specificaties een complete achterzijde aan,
- of u levert volgens de gegeven specificaties een foto met een bijschrijft,
adresgegevens en uw logo aan. Wij plaatsen deze voor u en u ontvangt een pdf ter
controle.
Kosten:
€ 950,- + € 45,- afleverkosten.
NB Bij ongewijzigd hergebruik van uw vakgroepeigen achterzijde uit een eerdere
uitgave bedragen de kosten: € 750,- + € 45,- afleverkosten.
Zie ook de bijlage Goed om te weten.
C. Jaarmagazine met vakgroepeigen voor- en achterzijde – de fotograaf komt
bij u langs.
- 600 magazines.
- De fotograaf overlegt met u over uw wensen. U zorgt ervoor dat iedereen er is voor
de foto en de fotograaf komt bij u langs om de foto’s voor de voor- en achterzijde te
maken.
- U levert de teksten voor bij de foto aan: een bijschrift, adresgegevens en uw logo.
- De vormgever maakt de voor- en achterzijde en u krijgt een pdf ter controle.
Kosten:
€ 1470,- + € 45,- afleverkosten.
Zie ook de bijlage Goed om te weten.
D. Jaarmagazine met vakgroepeigen Special (4 pagina’s) – de redacteur en de
fotograaf komen bij u langs. De Special betreft 4 extra, vakgroepeigen
pagina’s en wordt in het hart van het Jaarmagazine ingevoegd.
- 600 magazines.
- De redacteur en de fotograaf overleggen telefonisch met u over uw wensen.
- De redacteur komt langs voor een interview.
- De fotograaf komt bij u langs om de foto’s te maken; u zorgt ervoor dat iedereen er
is voor de foto.
- De vormgever maakt de Special en u krijgt een pdf ter controle.
Kosten:
€ 2280,- + € 45,- afleverkosten.
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Zie ook de bijlage Goed om te weten.
E= C+D.
Jaarmagazine met vakgroepeigen Special (4 pagina’s) én vakgroepeigen
voor- en achterzijde – de redacteur en de fotograaf komen bij u langs. De
Special betreft 4 extra, vakgroepeigen pagina’s en wordt in het hart van het
Jaarmagazine ingevoegd.
- 600 magazines.
- De redacteur en de fotograaf overleggen telefonisch met u over uw wensen.
- De redacteur komt langs voor een interview.
- De fotograaf komt bij u langs om de foto’s te maken; u zorgt ervoor dat iedereen er
is voor de foto.
- U levert de teksten voor de achterzijde aan: een fotobijschrift, adresgegevens en uw
logo.
- De vormgever maakt de Special en de voor- en achterzijde en u krijgt een pdf ter
controle.
Kosten:
Kosten C+D = € 3750,-. Maar u krijgt € 320,- combinatievoordeel. De kosten zijn
daardoor € 3430,- + € 45,- afleverkosten.
Zie ook de bijlage Goed om te weten.
* Wilt u meer dan 600 magazines bestellen? Deze kosten € 1,- per stuk.
** Alle bedragen zijn excl. btw.
*** Heeft u andere wensen? Neem contact op en u ontvangt een aanbod-op-maat.

3. Bestellen
Uw bestelling plaatst u via het online-bestelformulier.
NB De deadline voor het bestellen van Zorg voor beweging Jaarmagazine 2018, voor het
aanleveren van het materiaal voor de eigen achterzijde en voor het bestellen van een
eigen Special is maandag 9 oktober 2017. De levering vindt plaats in januari 2018.
LET OP: Voor de beste foto’s, binnen én buiten, maakt u gebruik van het mooiste
natuurlijk licht; de fotograaf komt daarom het liefst vóór de herfst bij u langs.
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Bijlage: Goed om te weten
Ad B. Jaarmagazine met vakgroepeigen achterzijde
Eigen achterzijde: u
U levert aan:
levert een foto aan
met eigen teksten,
1. Aanleverspecificaties foto:
deze passen binnen
Formaat foto (hxb) zonder bijschrift: 195x190 mm;
de standaard
Formaat foto (hxb) met bijschrift 170x190 mm;
vormgeving.
Resolutie: 300 dpi.
2. Aanleverspecificaties tekst:
Bijschrift (maximaal 25 woorden);
Adresgegevens.
3. Aanleveren logo:
Resolutie 300 dpi op plaatsingsgrootte; in .EPS-, .JPG- of .TIFFformaat.
U ontvangt ter controle een pdf-proef.
NB Als het materiaal dat u aanlevert niet aan de specificaties
voldoet, dan kunnen wij tegen kostprijs alles voor u regelen.
Eigen achterzijde: u
levert een geheel
eigen achterzijde
aan, aansluitend bij
uw huisstijl.

U levert aan:
1. Aanleverspecificaties:
Bladspiegel (hxb): 280x210 mm;
Formaat: certified HR .PDF, .TIFF of .EPS;
Resolutie 300 dpi;
Modus: CMYK;
Minimaal 3 mm afloop rondom + snijtekens.
U ontvangt ter controle een pdf-proef.
NB Als het materiaal dat u aanlevert niet aan de specificaties
voldoet, dan kunnen wij tegen kostprijs alles voor u regelen.

Eigen achterzijde:
u laat uw naam,
adres- en andere
contactgegevens
meedrukken onder
de standaard foto.

U levert aan:
Uw adresgegevens in een separaat Word-doc.

Eigen achterzijde:
ongewijzigde
herplaatsing uit een
eerdere editie

U geeft aan welke eerder gebruikte achterzijde u opnieuw wilt
gebruiken.

Maatwerk

Als u nog geen materiaal heeft, of als het materiaal dat u
aanlevert niet aan de specificaties voldoet, dan kunnen wij
tegen kostprijs alles voor u regelen.

U ontvangt ter controle een pdf-proef.

U ontvangt ter controle een pdf-proef.

Voorbeelden van een vakgroepeigen achterzijde:
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De achterzijde van Zorg voor beweging Jaarmagazine is de aangewezen plek voor uw
contactgegevens. Standaard is de achterzijde voorzien van een foto die ‘Orthopedie
houdt Nederland in beweging’ representeert, met daaronder een witte ruimte voor uw
adressticker. Veel mooier en praktischer is het als u geen stickers hoeft te plakken:
1: U levert een eigen foto aan, met een bijpassend bijschrift.
Als u een Special maakt, kan de fotograaf direct een foto voor de achterzijde maken.
Twee voorbeelden:

2: U levert een geheel eigen achterzijde aan, aansluitend bij uw huisstijl.
Twee voorbeelden:

Meer inspiratie vindt u op de NOV-website.
3: U laat uw naam, adres- en andere contactgegevens drukken onder de standaard
foto.
Als voorbeeld ziet u de NOV-achterzijde uit 2016:
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Ad C. Jaarmagazine met vakgroepeigen voor- en achterzijde – de fotograaf
komt bij u langs
Afstemming

- De fotograaf overlegt telefonisch met u over uw wensen.

Interne afstemming

- Wij adviseren u om binnen uw vakgroep te bespreken wat u
met uw vakgroepeigen voor- en achterzijde wilt bereiken en
hoe u alles wilt invullen.
- Zorg voor één coördinator die alles regelt.

Beeld

- De fotograaf is maximaal 3 uur op locatie. Binnen die tijd
maakt hij beeld voor de voorzijde en de achterzijde.
- Het beeld voor de voorzijde is paginavullend.
- Het beeld voor de achterzijde past binnen de standaard
vormgeving van Zorg voor beweging Jaarmagazine.
- Als uw wensen leiden tot meer werk voor de fotograaf, dan
wordt dit meerwerk met u besproken en na akkoord
doorberekend (uurtarief: € 80,00 excl. btw).

Tekst

- U levert zelf de tekst aan voor de achterzijde: een bijschrift
voor bij de foto en de contactgegevens van de vakgroep. U
levert de tekst aan in een Word-document.

Vormgeving

- De vormgever verzorgt voor u de voor- en achterzijde.
- Uw vakgroepeigen voor- en achterzijde krijgen eenzelfde
uitstraling als het reguliere Zorg voor beweging
Jaarmagazine.

Gebruiksrecht

- U kunt foto’s van de vakgroepeigen voor- en achterzijde
hergebruiken, op voorwaarde van bronvermelding: Zorg voor
beweging Jaarmagazine 2018.
NB Niet gebruikte foto's kunnen na bewerking (op basis van
uurtarief: € 80,00 excl. btw) worden aangeleverd.

Voorbeelden van een vakgroepeigen voorzijde:
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Voorbeelden van een vakgroepeigen achterzijde:
Voorbeelden van een vakgroepeigen achterzijde:

Ad D. Jaarmagazine met vakgroepeigen Special (4 pagina’s)
Inhoud Special

- U bepaalt zelf de inhoud van uw artikel(en).
- U kunt advies inwinnen bij de NOV (bijvoorbeeld betreffende
strategische profilering en aansluiting bij uw overige
communicatie).

Interne afstemming

- Wij adviseren u om binnen uw vakgroep te bespreken wat u
met de Special wilt bereiken en hoe u alles wilt invullen.
- Zorg voor één coördinator die alles regelt. Deze
contactpersoon geeft de input vanuit de vakgroep naar het
productieteam. Na de tekstproductie zorgt de contactpersoon
voor inhoudelijke verifiëring en accordering van de
tekstconcepten, de fotografie en de opmaak.

Tekst

- Het productieteam verzorgt in overleg met u de tekst. De
tekstproductie bestaat uit één inputgesprek op locatie, het
uitwerken van de tekst, het voorleggen van de tekst aan de
vakgroep met op dat moment de mogelijkheid tot
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tekstcorrectie. Het uitgangspunt hierbij is dat de
tekstproductie binnen maximaal één werkdag van 8 uren kan
worden verricht. Dit biedt de mogelijkheid voor de productie
van één inhoudelijk verhaal dat doorloopt over meerdere
pagina's en één kader-artikel. Ook is het mogelijk één
inhoudelijk verhaal over meer pagina's te maken in
combinatie met een spreadfoto met tekstblokjes. Bij een
andere keuze wordt bekeken of die binnen de basisofferte kan
worden uitgevoerd, of dat meerwerk moet worden berekend.
- Als uw wensen leiden tot meer werk voor de redacteur, dan
wordt dit meerwerk met u besproken en na akkoord
doorberekend (uurtarief: € 80,00 excl. btw).
Beeld

- Het productieteam verzorgt in overleg met u het beeld:
fotografie en/of grafische weergaven. De fotograaf is
maximaal 4 uur op locatie. Binnen die tijd maakt hij beeld
voor de Special.
- Als uw wensen leiden tot meer werk voor de fotograaf, dan
wordt dit meerwerk met u besproken en na akkoord
doorberekend (uurtarief: € 80,00 excl. btw).

Vormgeving

- Het productieteam verzorgt in overleg met u de vormgeving:
het opmaken van de 4 pagina’s, inclusief enkele eenvoudige
tabellen/grafieken of infographics, aanlevering proef in LRPDF, 1 correctieronde, en aanlevering HR-PDF aan drukker.
De Special past binnen Zorg voor beweging Jaarmagazine en
krijgt door tekst en beeld een vakgroepeigen gezicht.
- Belangrijk: de vormgeving start als een definitief akkoord is
gegeven op de tekst en de fotografie. Na vormgeving worden
correcties in tekst en/of beeld doorberekend als extra
correctie op basis van uurtarief (€ 80,00 excl. btw).

Redactionele
verantwoordelijkheid

- De Special is vakgroepeigen maar maakt deel uit van Zorg
voor beweging Jaarmagazine. Daarmee valt de Special onder
de redactionele verantwoordelijkheid van de Zorg voor
beweging-redactie. De redactie beoordeelt op:
* inhoud (niet strijdig met richtlijnen, noch met NOV normen
en waarden);
* beeldgebruik (niet strijdig met richtlijnen en
hygiëneprotocollen).

Gebruiksrecht

- U kunt de teksten en foto’s van de vakgroepeigen Special
hergebruiken, op voorwaarde van bronvermelding: Zorg voor
beweging Jaarmagazine 2018.
NB Niet gebruikte foto's kunnen na bewerking (op basis van
uurtarief: € 80,00 excl. btw) worden aangeleverd.

Voorbeelden van Specials:
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Ad E= C + D. Jaarmagazine met Special en vakgroepeigen voor- en achterzijde –
de fotograaf en de redacteur komen bij u langs. Zie vanaf blz. 6 ad C.
De fotograaf besteedt maximaal 6 uur aan het maken van foto’s voor de Special en de
voor- en achterkant.
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