
 

 

 

 

 

 

 

 

Met het unieke 
5-in-1-pakket 
van Medische 

Oncologie bereikt 
u ze optimaal

• proactief onder de aandacht via 5 online kanalen
•  in samenwerking met de NVMO
•  optimaal bereik: 500 internist-oncologen
•  extra optie: uw vacature in de gedrukte editie 

van Medische Oncologie 

medische
oncologie
 www.medischeoncologie.nl

Internist-oncoloog m/v gezocht?
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Met het 5-in-1-pakket van Medische Oncologie komt uw vacature in één keer via 5 online 
kanalen onder de aandacht bij alle internist-oncologen in Nederland – 5 online kanalen die 
elkaar onderling versterken.

Een uniek 5-in-1-pakket
UW VACATURE 5 X ONDER DE AANDACHT VAN 500 INTERNIST-ONCOLOGEN

Staat u voor de – tegenwoordig lastige – taak om een internist-
oncoloog te werven? Met het unieke 5-in-1-pakket van Medische 
Oncologie, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor 
Medische Oncologie (NVMO), bereikt u alle ruim 500 internist-
oncologen en internist-oncologen in opleiding via 5 online kanalen.

Het vacature-overzicht op www.medischeoncologie.nl vormt de 
centrale plek. Als officieel vlaggenschip van de NVMO is het tijd-
schrift Medische Oncologie al meer dan 20 jaar een belangrijke 
bron van informatie over klinisch-wetenschappelijke, beleids matige 
en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in de Neder landse 
medische oncologie.

Tel de kracht van de 4 andere oncologische online kanalen – de 
nieuwsbrief van Medische Oncologie, de NVMO-website, de NVMO-
nieuwsbrief en de website van Hemato-oncologie – daarbij op en 
u kunt zich voor uw vacature geen betere omgeving wensen!

Met deze brede mix aan online informatiekanalen is uw boodschap 
niet te missen. De attentiewaarde van deze media is erg hoog. 
Zeker als u bedenkt dat het merendeel van de internist-oncologen 
20 keer per jaar de nieuwsbrief van Medische Oncologie en 12 keer 
per jaar de NVMO-nieuwsbrief ont vangt om op de hoogte te blijven 
van de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied.

Voor het werven van een 
internist-oncoloog is er 
eigenlijk maar één route; 
met dit unieke pakket 
bereikt u in één keer de 
volledige beroepsgroep

Internist-oncoloog werven? 
Plaats uw vacature met het 
5-in-1-pakket midden in de 
doelgroep!

www.medischeoncologie.nl/vacatures
Uw vacature op www.medischeoncologie.nl is verzekerd van een 
opvallende positie, zowel in het vacature-overzicht op de 
homepage als in de specifiek hiervoor ingerichte vacaturesectie. 

Nieuwsbrief NVMO
Deze officiële nieuwsbrief van de NVMO brengt onder meer alle 
NVMO-leden (internist-oncologen en internist-oncologen in 
opleiding) 12 keer per jaar op de hoogte van de meest recente 
ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging. Uw vacature 
wordt op een speciale plek in deze nieuwsbrief ver meld, en heeft 
een rechtstreekse link naar de uitgebreide omschrij ving van 
uw vacature op de website van Medische Oncologie.

www.hemato-oncologie.nl
Uw vacature wordt ook geplaatst in het vacature-overzicht op de 
homepage van de website van het tijdschrift Hemato-oncologie 
(www.hemato-oncologie.nl); het zustertijdschrift van Medische 
Oncologie. Uw vacature heeft een rechtstreekse link naar de vol ledige 
omschrijving van uw vacature op de website van Medische Oncologie.

www.nvmo.org
Uw vacature wordt tevens prominent geplaatst in het 
vacature-overzicht op de homepage van de officiële website 
van de NVMO. Uw vacature heeft een rechtstreekse link naar 
de volledige omschrij ving van uw vacature op de website van 
Medische Oncologie.

Nieuwsbrief Medische Oncologie
Na publicatie van artikelen uit ieder nummer van Medische Oncologie 
op www.medischeoncologie.nl ontvangen ruim 500 internist-
oncologen en 200 andere in de medische oncologie geïnteresseerde 
medisch specialisten deze nieuws brief. Uw vacature staat in een 
speciaal vacature-overzicht van deze nieuwsbrief, die 20 keer per jaar 
verschijnt. Uw vacature heeft een recht streekse link naar de volledige 
omschrijving van uw vacature op de website van Medische Oncologie.

Tijdschrift Medische Oncologie

Als officieel ledentijdschrift 
van de NVMO is Medische 
Oncologie al jaren een krachtige 
en verbindende factor voor 
internist-oncologen en andere 
in de medische oncologie 
geïnteresseerde medisch 
specialisten in Nederland. 
De redactionele inhoud, waar-
onder adviezen van de NVMO-
commissie BOM, klinisch-
wetenschappelijk nieuws, 
beroepsinformatie en opinie-
stukken, wordt vast gesteld door 
een onafhanke lijke redactie-
raad met internist-oncologen.
Als extra optie kunt u ervoor kiezen om uw vacature ook te 
plaatsen in deze gedrukte editie van Medische Oncologie, dat 
10 keer per jaar door in totaal 3.800 in de medische oncologie 
gespeciali seerde of geïnteresseerde medisch specialisten in 
Nederland wordt gelezen.
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Adviezen commissie BOM
•  Atezolizumab bij kleincellig longcarcinoom
•  Adjuvant tamoxifen of exemestaan plus OFS bij 

premenopauzale mammacarcinoompatiënten

Pilot gestart
Nieuw betalingsmodel voor precisiegeneeskunde 
bij zeldzame tumoren

Oncologiedagen 2019
Sprekers keynote 
lectures lichten 
tipje van sluier op

NVMO-consensus
Prof. dr. Kees Punt 
over colorectaal 
carcinoom

Kwaliteitsregistraties
Patiëntgerapporteerde 
uitkomsten steeds 
belangrijker

Vooruit blik 
Oncologie -
dagen 2019
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Wilt u ook 5-in-1 keer werven 
onder alle internist-oncologen?
Ontdek wat een wervingscampagne van Medische Oncologie voor uw vacatures 
kan doen. In de tariefkaart vindt u alle mogelijkheden, verschijningsdata van 
nieuws brieven en tarieven. Heeft u specifieke wensen of behoefte aan advies op 
maat? Of wilt u een (vrijblijvende) offerte ontvangen? Neem dan contact op 
met Cross Media Nederland.

contact
Uitgever
BPM Medica
Funenpark 1E
1018 AK Amsterdam
www.bpmmedica.nl

Inlichtingen en reserveringen
Cross Media Nederland
adverteren@medischeoncologie.nl
tel. 010 - 742 10 23

Aanlevering materiaal
Cross Media Nederland
materiaal@medischeoncologie.nl
tel. 010 - 742 10 23

Het 5-in-1-pakket van Medische Oncologie is een service van 
BPM Medica in nauwe samenwerking met de Nederlandse 
Vereniging voor Medische Oncologie.
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