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Roularta Medica en UBM Medica gaan joint venture aan 
 
 
 
 
Roularta Media Group en UBM hebben een overeenkomst bereikt om hun respectievelijke 
activiteiten in de medische pers in België, te weten Roularta Medica en UBM Medica, samen 
te brengen in een 50/50 joint venture, onder de naam ActuaMedica NV.  

 
Roularta Media Group en UBM hebben beslist om hun activiteiten in de Belgische 
medische pers, respectievelijk Roularta Medica en UBM Medica, onder te brengen in 
een 50/50 joint venture die ActuaMedica zal heten. De nieuwe joint venture gaat 
vandaag van start. Beide uitgeversgroepen kiezen voor deze formule omdat ze de 
beste garanties biedt voor een duurzame toekomst van de medische pers in ons 
land. 
 
ActuaMedica wordt op die manier de onbetwiste marktleider in de markt van de 
medische communicatie naar huisartsen, specialisten, apothekers, en tandartsen, 
met een complementair en gediversifieerd aanbod van producten, gaande van 
printedities en digitale edities tot evenementen, TV enzovoort.  De nieuwe uitgeverij 
wordt  gehuisvest in de kantoren van Roularta in Evere en staat onder leiding van 
Ben Houdmont, tot vandaag CEO van UBM Medica België. 
 
De farmaceutische advertentiemarkt, in het bijzonder de huisartsenmarkt, staat al een 
aantal jaren sterk onder druk. Door het verenigen van beide uitgeverijen in een 
nieuwe entiteit is het mogelijk het bestaande aanbod verder te optimaliseren, het  
informatieaanbod en de lezersservice  in stand te houden en de dienstverlening aan 
de adverteerders te versterken. 
 
ActuaMedica NV wordt bestuurd als een onafhankelijke entiteit die los staat van 
beide aandeelhoudersgroepen. Wel zal de nieuwe uitgeverij kunnen genieten van 
voorkeurtarieven voor drukken vanwege Roularta.  
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Ook de administratieve ondersteuning wordt via een dienstverleningsovereenkomst 
geleverd door Roularta Media Group. ActuaMedica zal de sterke positie van de 
elektronische Artsenkrantproducten verder kunnen uitbouwen. 
 
MediBridge, tot voor kort 100% dochter van UBM Medica België, blijft een onderdeel 
van de UBM-groep en rapporteert aan Vidal in Frankrijk.  
 
ActuaMedica heeft de vaste ambitie om in de toekomst meer dan ooit de vertrouwde 
communicatiepartner te zijn voor de medische wereld. Dat beide moederhuizen 
ervoor kiezen om bij dit project betrokken te blijven, is een belangrijk signaal van 
vertrouwen. 

 
 

Contactpersonen Ben Houdmont 
CEO UBM Medica 

Rik De Nolf 
CEO Roularta Media Group 

Tel. +32 2 333 34 73 +32 51 266 323 
Mail Ben.houdmont@ubm.com Rik.de.nolf@roularta.be 
URL www.ubmmedica.be 

www.medibridge.be 
www.roularta.be 

   
 
 
 


