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Inleiding 
Binnen dit document wordt het advertentiebeleid van de Symptomenzoeker.nl nader toegelicht. 
Hierin is terug te vinden waar reclame-uitingen geplaatst kunnen worden en onder welke 
voorwaarden. 
 
Aantal vertoningen 
De onderstaande prijzen zijn excl. BTW en gebaseerd op +/- 10.000 maandelijkse bezoekers. Per 
reclameblok is een schatting gegeven van de maandelijkse vertoningen in relatie met de reclame-
uiting. 
 
Goedkeuring KOAKAG 
Op 21 juli 2020 is het onderstaande advertentiebeleid afgestemd en toegelaten door de keuringsraad 
KOAG/KAG.  Hiermee kunt u veilig adverteren binnen de wettelijke kaders van de NVWA 
(Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
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1. Profielen 
De onderstaande profielen zijn beschikbaar binnen de Symptomenzoeker. Afhankelijk van het profiel zijn er bepaalde reclamerichtlijnen van toepassing. 

Deze profielen zullen in hoofdstuk 2 (Reclameblokken) terugkomen in de verschillende afzonderlijke reclameblokken. 

ID Omschrijving Niet toegestaan Wel toegestaan Toelichting 

Profiel 1 Pagina met 
ongecontroleerde  
medische content 
 

- Reclame-uitingen of verwijzingen  naar gezondheid 
gerelateerde producten. Bijvoorbeeld geen supplementen, 
gezondheidsproducten, medicijnen 
- Medische claims (bijv. Vitamine C bij migraine) 
- Reclame voor direct herleidbare voedingssupplementen of 
gezondheidsproducten. Ook geen reclame voor vitaminstore 
of Davitamon 

- Reclame-uitingen of verwijzingen naar niet medische 
producten (autobanden, verzekeringen etc.) 
- Reclame-uitingen of verwijzingen naar aandoeningen 
- Reclame voor bedrijf wat niet direct een relatie legt met 
een voedingssupplement of gezondheidsproducten. bijv. 
Kruidvat.nl, onlinedrogist.nl 

 

Profiel 2 Pagina met 
gecontroleerde 
medische content 

- Reclame-uitingen over voedingssupplementen of 
gezondheidsproducten 

- Reclame-uitingen naar aandoeningen (bijv. Website over 
migraine, borstkanker etc.). Hierbij is eventuele vertoning 
van het onderwerp, binnen de doorverwezen pagina niet 
van toepassing. [zie Adv11] 
- Verwijzingen naar behandelingen zonder commercieel 
motief, maar enkel als doel om uitleg te geven over het 
onderwerp (bijv. Voorbeeld van enkeloefeningen bij 
fysiotherapeut, Wikipedia-pagina over Gojibessen) [zie 
Adv9] 
- Wel alle overige reclame-uitingen of verwijzingen zoals 
autobanden, verzekeringen, gamma etc. 
- Reclame voor bedrijf wat niet direct een relatie legt met 
een voedingssupplement of gezondheidsproducten. bijv. 
Kruidvat.nl, onlinedrogist.nl 
 

 

Profiel 3 Pagina met 
gecontroleerde niet 
medische content 

- Medische claims en gezondheidsclaims (bijv. Bosbessensap 
helpt tegen migraine) 

- Alle overige reclame-uitingen of verwijzingen zoals 
autobanden, verzekeringen etc. 
- Reclame-uitingen naar voedingssupplementen of 
gezondheidsproducten 

Linkpagina bijv. Adv5 

Profiel 4 Content met 
toegelaten of on hold 
gezondheidsclaims, 
niet met medische 
claims 

- Reclame-uitingen waar geen goedgekeurde claim aan ten 
grondslag ligt. Bijv. “Vitamine C” mag niet doorverwijzen 
naar een pagina waar Vitamine C te bestellen is. 

- Alleen reclame-uitingen die officieel geclaimd zijn en 
terug te vinden zijn in de “Claimdatabase” 
- Alle overige reclame-uitingen of verwijzingen zoals 
autobanden, verzekeringen etc. 

Zie Adv 17 

Profiel 5 Pagina met medische 
onderwerp(en) maar 
zonder relatie met 
aandoening 

- Er mogen geen aandoeningen benoemd worden op 
dezelfde pagina waar ook behandelingen genoemd zijn. 
 
 
 

- Alle reclame-uitingen Zie Adv15 

 

https://www.keuringsraad.nl/gezondheidsproducten/claimsdatabase
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2. Reclameblokken 
ID Omschrijving Profiel Kosten/jaar 

Adv1 
Adv2 

Reclame-uitingen worden aangeboden in de footer van de 
zoekresultaten binnen de symptomenzoeker-tool.  

- Voorbeeldpagina  
Adv1 zal ten alle tijden als 1e worden weergegeven 
Adv2 zal ten alle tijden als 2e worden weergegeven 
 

- Geschatte maandelijkse vertoningen zijn 3000 
 

         [Adv2]

         [Adv1]

 
 
 

Profiel 2 Adv1: € 350,- 
Adv2: € 250,-  

https://www.symptomenzoeker.nl/symptomenzoeker/439605/genetisch-bepaald-hoge-bloeddruk
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ID Omschrijving Profiel Kosten/jaar 

 

Adv3 Tekst in footer op hoofdpagina’s. Zichtbaar op alle pagina’s buiten de 
symptomenzoeker-tool. 
 

- Voorbeeldpagina 
- Geschatte maandelijkse vertoningen zijn 1000 

 

[Adv3]

 
 

Profiel 1 € 100,- 

Adv4 Banner in footer op hoofdpagina’s (alle pagina’s buiten de 
symptomenzoeker-tool) 

- Voorbeeldpagina 
- Geschatte maandelijkse vertoningen zijn 1000 

[Adv4]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profiel 1 € 200,- 

https://www.symptomenzoeker.nl/symptomenzoeker/439605/genetisch-bepaald-hoge-bloeddruk
https://www.symptomenzoeker.nl/symptomenzoeker/439605/genetisch-bepaald-hoge-bloeddruk
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ID Omschrijving Profiel Kosten/jaar 

Adv5 Linkpartners. Verzamelpagina van verwijzingen naar andere partijen, 
gesorteerd op groep. 

- Voorbeeldpagina 
- Geschatte maandelijkse vertoningen zijn 100 

[Adv5]

 
 

Profiel 3 € 75,- 

Adv6 De reclame-uiting zal op de startpagina van de symptomenzoeker.nl 
worden getoond. Op deze pagina wordt de volgende content gedeeld: 

- Uitleg symptomenzoeker 
- Laatste blogs 
- Meest bezochte aandoeningen 
- Laatste reviews rondom behandelingen  

- Voorbeeldpagina 
- Geschatte maandelijkse vertoningen zijn 1000 
 

[Adv6]

 
 
 
 
 

Profiel 1 € 1000,- 

https://www.symptomenzoeker.nl/partners.html
https://www.symptomenzoeker.nl/symptomenzoeker/439605/genetisch-bepaald-hoge-bloeddruk
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ID Omschrijving Profiel Kosten/jaar 

Adv7 Op Symptomenzoeker.nl is ruimte voor artikelen welke getoond 
wordt op de startpagina. Dit is bedoeld als teaser om de bezoeker uit 
te dagen om het artikel verder te gaan lezen. 

- Voorbeeldpagina 
- Geschatte maandelijkse vertoningen zijn 300 

[Adv7]

 

Profiel 1 € 200,- 

Adv9 Omschrijving van onderwerp zonder commercieel motief (bijv. 
Voorbeeld van enkeloefeningen bij fysiotherapeut, Wikipedia-pagina 
over Gojibessen).  

- Geschatte maandelijkse vertoningen zijn afhankelijk van 
aandoening en rating bij aandoening. 

 

Adv9

 
 
 
 
 
 
 
 

Profiel 2 € 150,- 

https://www.symptomenzoeker.nl/
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ID Omschrijving Profiel Kosten/jaar 

Adv11 Reclame-uitingen naar aandoeningen (bijv. Website over migraine, 
borstkanker etc.).  

- Geschatte maandelijkse vertoningen zijn afhankelijk van 
aandoening en rating bij aandoening. 

 

 

Profiel 2 € 200,- 

Adv12 Op elke artikelpagina van Symptomenzoeker.nl is ruimte voor een 
omschrijving van het onderwerp. Vervolgens is onderaan de pagina 
ruimte voor een reclame-uiting Adv12. 

- Voorbeeldpagina 
- Geschatte maandelijkse vertoningen zijn afhankelijk 

onderwerp.  
 

[Adv12]

 
 
 
 
 
 

Profiel 1 € 275,- 

https://www.symptomenzoeker.nl/artikelen_8.html
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ID Omschrijving Profiel Kosten/jaar 

Adv13 Voedingsstoffen en gekoppelde aandoeningen 

• Voorbeeldpagina 

• Geschatte maandelijkse vertoningen is 100 
 

[Adv13]

 
 
 
 
 

Profiel 1 € 200,- 

Adv14 Samenvattingspagina per aandoening. Deze pagina’s zijn vergelijkbaar 
met de symptomenzoeker-tool overzichten. Alleen gaat het hier altijd 
om een beschrijving van één enkele aandoening. 

• Voorbeeldpagina 

• Geschatte maandelijkse vertoningen is afhankelijk van de 
interesse naar de aandoening. 

 

[Adv14]

 
  
 
 

Profiel 2 € 500,- 

https://www.symptomenzoeker.nl/supplementen.html
https://www.symptomenzoeker.nl/42/5869
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ID Omschrijving Profiel Kosten/jaar 

 

Adv15 Onderwerpen zonder claim op dezelfde pagina. Deze pagina is 
bedoeld om een overzicht te geven van alle beschikbare 
Onderwerpen onder “Behandelingen/ondersteuning”. Op deze pagina 
zijn nooit relaties met aandoeningen te vinden. 

• Voorbeeldpagina 

• Geschatte maandelijkse vertoningen is 100 

[Adv15]

 

Profiel 5 € 500,- 

https://www.symptomenzoeker.nl/53/2
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ID Omschrijving Profiel Kosten/jaar 

Adv17 Verwijzing naar tussenpagina met gezondheidsclaim met daarop 
reclame-uiting van voedingssupplement. 

- Voorbeeld gezondheidsclaim 
- Geschatte maandelijkse vertoningen is afhankelijk van 

voorkomendheid van de aandoening en de relevantie van de 
voedingsstof. 

 
 

 
 

Profiel 4 € 175,- 

https://www.symptomenzoeker.nl/54/7654
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ID Omschrijving Profiel Kosten/jaar 

Adv18 Voedingsstoffen – calculator 
- Voorbeeldpagina 

 

[Adv18]

 

Profiel 1 € 200,- 

 

https://www.symptomenzoeker.nl/index.php?page=60&a=add&i=13355

