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Het merk

- De autoriteit in Nederland voor persoonlijke groei
- Haal het beste uit jezelf met Psychologie Magazine
- Geeft de lezer meer inzicht in zichzelf en anderen
- G rootste online platform op gebied van psychologie in Nederland.

Met themadossiers, artikelenarchief en psychologenpanel, ruim 100 wetenschappelijke testen en een zeer succesvol onlinetrainingen programma om je zelfvertrouwen te vergroten, minder te piekeren en af te vallen met psychologische trucjes

- Bereikt zelfbewuste, intelligente vrouwen in de leeftijd 29-49 jaar
- Een van de grootste én sterkste titels in het vrouwensegment

PSYCHOLOGIE MAGAZINE > het merk

Internationale edities in
Frankrijk en Duitsland

Magazine
Webinars
Grootste online
platform op gebied
van psychologie
ruim 100
wetenschappelijke
testen
themadossiers, artikelenarchief
en psychologen-panel

Eén van de grootste
titels op Blendle

HAAL HET BESTE UIT JEZELF
MET PSYCHOLOGIE MAGAZINE
Wekelijkse nieuwsbrief
Brand extensions
ZomerDoeboek
agenda
special 2x per jaar

Psychologie Magazine
Academy

PSYCHOLOGIE MAGAZINE > pijlers
OPVOEDING: WORDEN KINDEREN ECHT NARCISTISCH VAN COMPLIMENTJES?
PSYCHOLOGIE MAGAZINE

VERNIEUWD!

nummer 6 - 2015 - € 5,75

Nieuwe rubrieken,

LEVE DE
CONTROLFREAK

NIEUWE VORM
Verwondering, koester de onbevangen blik

Werk en loopbaan

Ze zijn productiever,
gezonder én tevredener

STRESS:

herken de eerste
signalen

QUIZ
15 VRAGEN
OVER
LICHAAMSTAAL

DWDD-professor

Erik Scherder

‘Vergeet de sportschool,
neem vaker de trap’

THUISVAKANTIE?
Zo rust je écht uit

Persoonlijkheid en
zelfontplooiing

HET GEHEIM
VAN DE GLIMLACH
Waarom je meer gedaan krijgt
met een vrolijk gezicht

Nr.

Cover_pm6.indd 1

18-05-15 11:32

PSYCHOLOGIE
MAGAZINE
Relaties

Gezondheid
Opvoeding en
ontwikkeling

Brein en emoties

PSYCHOLOGIE MAGAZINE > look & feel

TAKE TIME
TO DO WHAT
MAKES YOUR
SOUL HAPPY

Het is nooit
te laat om
niets te doen
CONFUCIUS

OPEN
your
MIND

verrast je brein

it changes your point of view

think

different

PSYCHOLOGIE MAGAZINE > print

HET MAGAZINE IN BEELD

PRAKTISCH

WAAROM STRESS DIK MAAKT

‘Je hebt afstand
nodig om te zien
dat je LEVEN niet
in balans is; die hebben
mensen in STRESSSITUATIES niet’

gevallen gaat het gepaard met een
voortdurend iets te hoge cortisolspiegel. En dat stresshormoon onderdrukt het immuunsysteem. Daar
zit op zich een zekere logica in: een
immuunsysteem dat dagelijks op volle toeren draait, put mensen uit.
Maar met een verminderde weerstand zijn ze natuurlijk stukken vatbaarder voor verkoudheden, blaasontstekingen en ander ongemak. Op
de lange termijn maakt zo’n hoge
cortisolspiegel ze zelfs kwetsbaarder
voor kanker, schrijft Van der Feltz.
Ook geeft al die cortisol het lichaam
als het ware het seintje: slechte tijden, reserves aanleggen. Vandaar dat
mensen door chronische stress flink
kunnen aankomen. Vooral rond hun
middel, waar dat vet vervolgens een
heel eigen leven gaat leiden (zie kader ‘Waarom stress dik maakt’).
Bij sommige mensen leidt chronische
stress juist tot het tegenovergestelde.
Hun stress-systeem crasht als het
ware, met als resultaat een duurzaam verlaagd cortisolniveau. Dat is
evengoed niet fijn, want cortisol is
het ook hormoon dat je ’s ochtends
op gang helpt. Deze mensen worden
dus al doodmoe wakker. Ook voelen
ze overal vage pijntjes, doordat het
pijndempende effect van cortisol
ontbreekt. Tot slot zijn ze vatbaar
voor auto-immuunaandoeningen allergieën, reuma, schildklierklachten... - doordat hun immuunsysteem
juist níet onderdrukt wordt.
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Bijna de helft van de volwassen Nederlanders is te dik en zo’n 15
procent heeft te veel buikvet. ‘In beide gevallen speelt stress vaak
een belangrijke rol,’ stelt psychiater Christina van der Feltz-Cornelis.
Een van de mechanismen waardoor stress tot overgewicht kan leiden, is dat op een stresspiek doorgaans een fase van ontspanning
volgt waarin de maag weer ‘aan’ gaat en de insulinespiegel stijgt.
Een logische reactie van het lichaam op die eerdere fase van verhoogde paraatheid, want de uitgeputte cellen moeten snel energie
bijtanken. Maar ze maakt ook hongerig. En dus slaan we na het
wegebben van spanningen vaak aan het bunkeren.
Ernstiger is dat cortisol, het stresshormoon dat vrijkomt bij langer
aanhoudende stress, de opslag van lichaamsvet rond de navel
bevordert. Sinds eind vorige eeuw weten we dat dat buikvet een
gevaarlijk ‘orgaan’ op zich vormt. Het produceert allerlei boodschapperstofjes die elders in het lichaam van alles in de war sturen.
Zo verhogen ze het cholesterolgehalte in het bloed, ontregelen ze
de bloedsuikerspiegel en produceren ze ontstekingsfactoren die
onder andere kunnen bijdragen aan het ontstaan van aderverkalking, suikerziekte, depressies en Alzheimer.

RUIMTE VOOR REFLECTIE
Hoe kan het in vredesnaam bij zo
veel mensen zo gierend uit de hand
lopen? Je zou toch denken dat de
natuur ons met een chronische-stressalarm heeft uitgerust.
Niet dus, zegt Van der Feltz. ‘Je hebt
gewoon een zekere afstand nodig
om te zien dat je leven niet helemaal
in balans is. En die hebben mensen
in stress-situaties niet. Acute stress
beïnvloedt hun beoordelingsvermogen; ze zijn zó gefocust op handelen
dat er geen ruimte is voor reflectie.
In chronische stress-situaties weten
ze vaak al niet beter dan dat de situatie is zoals die is.’
Toch kan het helpen om alerter te

worden op de signalen die het lichaam geeft. Kom je al dagen thuis
met hoofdpijn, zijn je darmen voortdurend onrustig of word je iedere
ochtend wakker met verkrampte ledematen? Ren er niet aan voorbij,
maar sta even stil en vraag je af of
stress een rol zou kunnen spelen.
‘Mensen weten vaak wel wat bij
henzelf de “verklikkerklacht” is,’
zegt Van der Feltz. Heb je geen idee
hoe spanningen zich bij jou fysiek
als eerste uiten, bekijk dan eens het
lijstje onder ‘Herkent u deze klachten?’. Het kan helpen om op tijd terug te schakelen, om te voorkomen
dat klachten chronisch worden. //

MEER INFO?
- Heeft u last van stress of onverklaarde lichamelijke klachten die daar mogelijk mee samenhangen? Psychiater Christina van der Feltz-Cornelis beantwoordt de komende maanden lezersvragen over dit thema.
Plusabonnees kunnen een vraag stellen, anderen lezen de antwoorden
mee. Stel uw vraag op psychologiemagazine.nl/vraagadvies.
- Hoe gestrest bent u? Vul de stresstest in op psychologiemagazine.nl/
tests en vind uit of u (nodig) toe bent aan ontspanning.
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ADVERTEREN IN PSYCHOLOGIE MAGAZINE

Opties en tarieven
1/8 pag € 1.099,-*

Shopping
pagina
€ 3.167

1/4 pag € 2.019,-*
1/2 pag € 5.700,1/1 pag € 9.500,2x 1/2 pag € 11.400,2/1 pag € 19.000,-

Afmetingen
f ormaat

zetspiegel

breedte x hoogte
in mm

1/8
1/4
1/4 liggend
1/2 staand
1/2 liggend
1/1

85 x 60
85 x 125
175 x 60
85 x 250
175 x 122
180 x 250

Een plaatsingswens
kan niet als voorw aarde voor een
plaatsingsopdracht
worden aanvaard.
Als voldaan kan worden aan de
wens voor een speciale plaats
(inclusief achterpagina) wordt
een toeslag van 25% over het
totale plaatsingsbedrag
in rekening gebracht.

aflopend
3 mm overvul

Voor het meehechten of
insteken van bijlagen wordt
op verzoek offerte gedaan.
*rubrieksadvertenties

1/1
2/1

210 x 280
420 x 280

Op adverteren zijn de
algemene voorwaarden
van toepassing:
www.wpgmedia.nl
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Grootste online platform op gebied van psychologie in Nederland
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PROFIEL BEZOEKEN
Psychologiemagazine.nl wordt meest bezocht door vrouwen tussen de 20-49 jaar,
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PSYCHOLOGIE MAGAZINE’S
SOCIAL MEDIA
Facebook
171.100 likes

Bron: social media 2017

Twitter
8.800 volgers

Instagram
6.400 volgers
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ADVERTEREN

CPM display-ads en non banner-ads
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NIEUWSBRIEF
Branded content positie:
linkt naar online artikel

Advertorial:
linkt naar website adverteerder
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BRANDED CONTENT

Longread op
de website
Verschillende
pakketopties
> Nieuwsbrief
> Social media
> Winactie
> Video
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ADVERTEREN OP PSYCHOLOGIEMAGAZINE.NL
Tarieven display en non-banner advertising

CPM display-ads
Leaderboard (728 x 90)
€ 20,Rectangle (336 x 280)
€ 30,Billboard (970 x 250)
€ 40,Half page banner (300 x 600)
€ 40,Mobile banner (320 x 100)
€ 30,Website take-over ROS (per week)
prijs op aanvraag

Non-banner ads
(per week)

Website advertentie ROS
€ 5.000,Nieuwsbrief advertentie
€ 2.750,-
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BRANDED CONTENT
Pakketopties print en/of online. Mogelijkheden met content
in het blad, op de website, social media en de nieuwsbrief.

Interesse in andere vormen van
samenwerking?
Wij denken graag met je mee!

(1 week)

(1 week)

Deluxe

Optioneel

Artikel op de website
(ism adverteerder)

Artikel op de website
(ism adverteerder)

Combinatie met
Psychologie Magazine

Draait mee in related items
onder andere
artikelen als aanjager

Draait mee in related items
onder andere artikelen

Sponsoren van thema’s of
bepaalde artikelen

Nieuwsbrief branded
item als aanjager

Productie van geheel uniek
video- of fotomateriaal

Pakket banners

Opzetten onderzoek, dat
bij bijzondere uitkomsten
leidt tot een persbericht

Medium

Nieuwsbrief branded
item als aanjager

Facebookpost
Tweet
€ 4.000,-

Winactie
€ 7.000,-

Prijs op
aanvraag

VOORWAARDEN. Een branded artikel wordt altijd door de Psychologie Magazine-redactie bedacht en geschreven. De insteek is altijd om de lezer ‘een stapje verder te brengen’ en de afzender is Psychologie
Magazine. Zo maakt de lezer kennis met een nieuw merk op een manier die bij ons past. De communicatiedoelstelling van het artikel of van de samenwerking wordt helder vastgesteld. De redactie produceert
op basis van briefing en gemaakt afspraken zelf de content. De klant krijgt eenmalig mogelijkheid om feedback te geven. We werken altijd met eigen beeld. Mocht het branded beeld heel goed passen, dan
kan het in een inzet in de lopende tekst geplaatst worden. Dit altijd in overleg met de webredactie. Input voor branded content (standaard pakketten) dient minimaal drie weken voor gewenste plaatsingsdatum aangeleverd te worden via het branded content briefingsformulier. Voor alle optionele uitwerkingen is de productietijd in overleg.

Meer weten of de mogelijkheden bespreken?
Neem contact op met WPG Media:
020 - 55 18 538
media@weekbladpers.nl
www.wpgmedia.nl

