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Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen
(NTZ) informeert over de resultaten van belangrijke en interessante onderzoeken
op het terrein van de zorg aan verstandelijk gehandicapten en over ontwikkelingen
op het gebied van theorie en paradigma's.
Naast professionals uit het werkveld bereikt NTZ een groot aantal instellingen op
het gebied van de zorg aan verstandelijke gehandicapten en leden van het NGBZ, de
vereniging voor deskundigheidsbevordering in de zorg voor mensen met een
verstandelijke handicap, onderzoekers en beleidsmedewerkers van instellingen.
Elk nummer bevat:
- wetenschappelijke artikelen - berichten over lopend onderzoek - berichten over
actualiteiten - informatie over binnen- en buitenlandse congressen, symposia en
cursussen - een overzicht van belangrijke publicaties die het afgelopen kwartaal
verschenen zijn.

Bereik
Naast professionals uit het werkveld bereikt NTZ een groot aantal instellingen op
het gebied van de zorg aan verstandelijk gehandicapten en leden van het NGBZ, de
vereniging voor deskundigheidsbevordering in de zorg voor mensen met een
verstandelijke handicap, onderzoekers en beleidsmedewerkers van instellingen.

Doelgroepen
Onderzoekers, beleidsmedewerkers van instellingen van zorg- en dienstverlening,
overheden, koepels en ouder- en cliëntenorganisaties, docenten en studenten van
universiteiten en hogescholen en andere geïnteresseerden in onderzoek op het
terrein van de verstandelijk gehandicaptenzorg

Advertentietarieven
Adverteren?
Neem contact op met:
Koninklijke van Gorcum BV
Oostersingel 11
9401 JX ASSEN
postbus 43, 9400 AA Assen
tel : 0592-379555
mail:
klantenservice@vangorcum.nl
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150 x 105 mm

€ 370,€ 230,-

Prijzen zijn excl. BTW:

Folder inleggen € 590.00 + extra portokosten + insteekkosten € 50.00 per 1000 ex.
Extra voor 1 steunkleur € 360.00
Extra voor full-colour € 875.00
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Verschijning

1
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26-02-2019
18-06-2019
17-09-2019
17-12-2018

Deadline
aanlevering
14-01-2019
06-05-2019
05-08-2019
04-11-2019

