
 
 

 

 

 

 
 

PERSMEDEDELING 
5 oktober 2011 

 

De Huisarts : de onbetwiste nummer 1 

 

Met een leesbereik van 65,1% per editie is de Huisarts met voorsprong het populairste 
medisch magazine bij huisartsen. De kloof met de andere medische magazines werd het 
afgelopen jaar nog verder uitgediept. 

Elke editie van de Huisarts (en van zijn Franstalige tegenhanger le Généraliste) wordt 
gemiddeld door 65,1% van de huisartsen gelezen. Een benijdenswaardige score die 
tevoorschijn komt uit de cijfers van de meest recente Multimed-enquête naar het leesbereik 
van de gespecialiseerde medische pers. De cijfers slaan op het laatste trimester van 2010 en 
het eerste semester van 2011. 

De cijfers zijn duidelijk. Geen enkel ander medisch tijdschrift – of het nu tweemaal per week, 
wekelijks, halfmaandelijks of maandelijks verschijnt – doet beter. Vorig jaar was de Huisarts 
ook al het meest gelezen medisch blad. De kloof wordt dit jaar enkel maar uitgediept. De 
naaste concurrent, Artsenkrant, ligt ondertussen net geen 6% achter (was 1,4%). Medi-Sfeer 
volgt op 11,1%. 

Hoewel de tijd die een huisarts wekelijks spendeert aan lectuur (inclusief websites en 
nieuwsbrieven) daalt, neemt de huisarts gemiddeld drie minuten langer tijd voor het lezen 
van de Huisarts. De gemiddelde leesduur bedroeg het afgelopen jaar 17,3 minuten. Om dat 
alles te bekronen, geeft de huisarts ons een waarderingscijfer van 14,6 op 20. Een stijging 
met 0,7 punten in vergelijking met het voorgaande jaar.  

Het is een geruststelling voor de redactie dat ondanks de stilstand van het politieke leven in 
dit land en de daarbij horende voortdurende komkommertijd inzake professionele actualiteit, 
men de aandacht van de huisarts toch heeft kunnen vasthouden. Jonge huisartsen weten de 
Huisarts te appreciëren. Van hen leest 69% wekelijks de Huisarts. Een wissel op de 
toekomst.  

Voor meer info : 
Filip Ceulemans  
Hoofdredacteur de Huisarts 
filip.ceulemans@roulartamedica.be 
T +32(0)475 61 50 33 
www.dehuisarts.be  
 
De Huisarts maakt deel uit van Roularta Medica, de divisie medische bladen van Roularta 
Media Group. Andere bladen van Roularta Medica zijn de Specialisten, de Apotheker en de 
Tandarts. De Huisarts/le Généraliste heeft een oplage van 20.000 exemplaren. 



 

 

 
Contactpersonen Filip Ceulemans 

Hoofdredacteur de Huisarts 
Claude Montrieux 
Directeur B2B Media 

Tel. : +32 475 61 50 33 +32 2 702 71 61 
e-mail : filip.ceulemans@roulartamedica.be  claude.montrieux@roularta.be  
URL : www.dehuisarts.be  www.roularta.be  

 

 


