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PSYCHOLOGIE MAGAZINE > het merk

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
-  Grootste online platform op gebied van psychologie in Nederland. 

Met themadossiers, artikelenarchief en psychologenpanel, ruim 100 wetenschappelijke testen en een zeer succesvol online- 
trainingen 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

HAAL HET BESTE UIT JEZELF 
MET PSYCHOLOGIE MAGAZINE

Internationale edities in 
Frankrijk en Duitsland 

Wekelijkse nieuwsbrief

Webinars

Magazine

Eén van de grootste 
titels op Blendle

Psychologie Magazine 
Academy

Grootste online  
platform op gebied 

van psychologie

themadossiers, artikelenarchief
en psychologen-panel
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wetenschappelijke 

testen

Zomer Doeboek

special 5x per jaar
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HET GEHEIM 
VAN DE GLIMLACH 

Waarom je meer gedaan krijgt
met een vrolijk gezicht

STRESS:
herken de eerste 
signalen

THUISVAKANTIE?
Zo rust je écht uit
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VERNIEUWD! 
Nieuwe rubrieken,

NIEUWE VORM

nummer 6 - 2015 - € 5,75

OPVOEDING: WORDEN KINDEREN ECHT NARCISTISCH VAN COMPLIMENTJES?

QUIZ
15 VRAGEN 

OVER 
LICHAAMS-

TAAL

LEVE DE 
CONTROLFREAK

Ze zijn  productiever, 
 gezonder én tevredener

DWDD-professor 
Erik Scherder
‘Vergeet de sportschool, 

neem vaker de trap’
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PSYCHOLOGIE MAGAZINE > pijlers

PSYCHOLOGIE
MAGAZINE

Psyche en gezondheid

Liefde en relaties

Werk en persoonlijke 
ontwikkeling

Positief opvoeden



think
different

TAKE TIME  
TO DO WHAT  
MAKES YOUR  
SOUL HAPPY

Het is nooit 
te laat om 

niets te doen
CONFUCIUS

OPEN
MINDyour

verrast j e brein

it changes your point of view
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HET MAGAZINE IN BEELD
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gevallen gaat het gepaard met een 
voortdurend iets te hoge cortisol-
spiegel. En dat stresshormoon on-
derdrukt het immuunsysteem. Daar 
zit op zich een zekere logica in: een 
immuunsysteem dat dagelijks op vol-
le toeren draait, put mensen uit. 
Maar met een verminderde weer-
stand zijn ze natuurlijk stukken vat-
baarder voor verkoudheden, blaas-
ontstekingen 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 tij-
den, 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 ka-
der ‘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 duur-
zaam 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, schildklierklach-
ten... - doordat hun immuunsysteem 
juist níet onderdrukt wordt.

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-stres-
salarm 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 beoordelingsvermo-
gen; 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 situ-
atie is zoals die is.’
Toch kan het helpen om alerter te 

worden op de signalen die het li-
chaam geeft. Kom je al dagen thuis 
met hoofdpijn, zijn je darmen voort-
durend onrustig of word je iedere 
ochtend wakker met verkrampte le-
dematen? 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 klach-
ten?’. Het kan helpen om op tijd te-
rug te schakelen, om te voorkomen 
dat klachten chronisch worden.  //

MEER INFO?

-  Heeft u last van stress of onverklaarde lichamelijke klachten die daar mo-

gelijk mee samenhangen? Psychiater Christina van der Feltz-Cornelis be-

antwoordt 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.

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

WAAROM STRESS DIK MAAKT
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 lei-
den, 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 ver-
hoogde 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 bood-
schapperstofjes 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 aderverkal-
king, suikerziekte, depressies en Alzheimer.

P R A K T I S C H



LEZERSPROFIEL PSYCHOLOGIE MAGAZINE
Bereikt intelligente vrouwen tussen de 20 en 49 jaar

PSYCHOLOGIE MAGAZINE > cijfers print

Bron: NOM Print Monitor 2017 Q4

Vrouw

Psychologie Magazine

Nederland 13+

Leeftijd 20-49
jaar

Welstandsklasse
1-2

Boodschappers

Opleidingsniveau 
HBO +

64%
51%

48%
47%

53%

81%
70%

56%
32%

39%

KERNCIJFERS

Frequentie:
maandelijks
11x per jaar + 3 specials

Oplage per editie: 
74.849 exemplaren

Gemiddeld bereik:
370.000 mannen en 
vrouwen, 13+

Betaalde gerichte oplage:
72.391 exemplaren



INTERESSEVELDEN (sterk geïnteresseerd in…)

De lezers zijn sterk geïnteresseerd in persoonlijke groei en maken bewuste keuzes 
op het gebied van voeding en gezondheid

PSYCHOLOGIE MAGAZINE > cijfers print

Bron: NOM Print & Doelgroep Monitor 2017, selectiviteitsindex Ned 13+

Psychologie

Yoga/pilates 
beoefenen

Literatuur

Biologische 
producten

Ontwikkelingshulp

Vegetarisch eten

Duurzaamheid

Andere landen 
en volkeren

Woonideeën, interieur-
adviezen modern

Lichaamsverzorging/
makeup/schoonheidstips
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VERSCHIJNINGSDATA 2019

01 
02 
03 
04  Talentenspecial
05  
06 
07 
08 
09 
10 
11 
Special Positief opvoeden 
12 
13 

13 december 
24 januari 
21 februari 
21 maart 
21 maart 
18 april 
18 april
23 mei
20 juni  
01 augustus
05 september
06 september 
10 oktober 
07 november  

14 november 
19 december 
23 januari 
09 februari 
20 februari 
20 maart 
06 maart
24 april
22 mei
03 juli
07 augustus 
21 augustus 
11 september 
09 oktober

editie verschijnt sluit

Terug naar je natuur
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ADVERTEREN IN PSYCHOLOGIE MAGAZINE

Opties en tarieven
1/1 pag € 9.500,-

1/2 pag € 5.700,- 
1/4 pag € 2.019,-*

1/8 pag € 1.099,-*

2x 1/2 pag € 11.400,-

2/1 pag € 19.000,-

*rubrieksadvertenties **De formaten van de specials wijken af, zie de factsheets voor meer informatie.

Op adverteren zijn de  
algemene voorwaarden  

van toepassing:  

www.wpgmedia.nl

Shopping
pagina 
€ 3.167

Afmetingen**

formaat breedte x hoogte 
zetspiegel in mm

1/1 180 x 250 
1/2 staand 85 x 250
1/2 liggend 175 x 122 
1/4 staand 85 x 125
1/4 liggend 175 x 60 
1/8 85 x 60

aflopend
3 mm overvul 
1/1 210 x 280
2/1 420 x 280



KERNCIJFERS PSYCHOLOGIEMAGAZINE.NL
Grootste online platform op gebied van psychologie in Nederland

PSYCHOLOGIE MAGAZINE > cijfers online

Bron: Google Analytics, Tripolis Mail 2017

Bereik
405.000 

unieke bezoekers 
per mnd

Nieuwsbrief 
145.000  

wekelijkse
ontvangers

Pageviews
1.350.000 

pagina’s  
per mnd

http://www.psychologiemagazine.nl/


PSYCHOLOGIE MAGAZINE > cijfers online

PROFIEL BEZOEKEN
Psychologiemagazine.nl wordt meest bezocht door vrouwen tussen de 20-49 jaar, 
met een hoog opleidingsniveau

Bron: Google Analytics 2017

Man Vrouw

Leeftijd 20-49 
jaar

Sociale klasse 
A/B1

Opleidingsniveau
hoog18%

82%

73%

60%

56%
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BEZOEKERS SOCIAL MEDIA

PSYCHOLOGIE MAGAZINE’S 
SOCIAL MEDIA

Facebook   
174.000  l ikes

Twitter   
9.000  volgers

Instagram 
21.700 volgers

Bron: social media 2018

https://www.instagram.com/psychologiem/?hl=nl
http://www.twitter.com/psychologieM
https://www.facebook.com/psychologiemagazine/?ref=br_rs


PSYCHOLOGIE MAGAZINE > online samenwerken

ADVERTEREN  CPM display-ads en non banner-ads



NIEUWSBRIEF

PSYCHOLOGIE MAGAZINE > online samenwerken

Advertorial: 
linkt naar website adverteerder

Branded content positie: 
linkt naar online artikel



BRANDED CONTENT

Longread op 
de website

Verschillende
pakketopties

> Nieuwsbrief
> Social media

> Winactie
> Video

PSYCHOLOGIE MAGAZINE > online samenwerken



PSYCHOLOGIE MAGAZINE > adverteren online

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,-



€ 5.000,- Prijs op
aanvraag

PSYCHOLOGIE MAGAZINE > adverteren anders

BRANDED CONTENT
Pakketopties print en/of online. Mogelijkheden met content 
in het blad, op de website, social media en de nieuwsbrief.

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 plaatsingsda-
tum aangeleverd te worden via het branded content briefingsformulier. Voor alle optionele uitwerkingen is de productietijd in overleg.

360 graden 

Artikel  in print en 
op de website (ism 

adverteerder) 

Draait mee in related items 
onder andere  

artikelen als aanjager

Nieuwsbrief branded 
item als aanjager

Branded Content 
(1 week)

Artikel op de website 
(ism adverteerder) 

Draait mee in related items 
onder andere artikelen 

Nieuwsbrief branded 
item als aanjager 

Facebookpost
Instagram 

Tweet

Optioneel

Combinatie met  
Psychologie Magazine 

Sponsoren van thema’s of 
bepaalde artikelen 

Productie van geheel uniek 
video- of fotomateriaal 

Opzetten onderzoek, dat 
bij bijzondere uitkomsten 
leidt tot een persbericht 

Winactie 

Interesse in andere vormen van 
samenwerking? 

Wij denken graag met je mee!

Prijs op
aanvraag



Meer weten of de mogelijkheden bespreken? 

Neem contact op met WPG Media:
020 - 55 18 538

media@weekbladpers.nl
www.wpgmedia.nl




