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Artsenkrant gaat digitaal
Artsenkrant, de onbetwiste leider binnen de Belgische medische pers, plaatste zopas
een iPad-app in de App Store van Apple. Deze app kan rechtstreeks op de iPad
gedownload worden en stelt onze betalende abonnees in staat Artsenkrant meteen op
hun iPad te lezen.
Artsenkrant, HET Belgische weekblad voor artsen, volgt het beroepsnieuws, de binnen- en
buitenlandse gezondheidspolitiek en de medische actualiteit op de voet. De uitgever is
ActuaMedica. De nieuwe app laat de abonnees toe hun krant rechtstreeks op iPad te lezen.
Deze app is vanaf nu beschikbaar in de App Store van Apple. Elke vrijdagochtend heeft de
lezer zo toegang tot de recentste editie van Artsenkrant en vier maal per jaar ook tot Belgian
Oncology News.
Geert Verrijken, hoofdredacteur van Artsenkrant: ”Met deze nieuwe app slaat Artsenkrant
resoluut de weg van de toekomst in. De iPad app is overigens absoluut geen concurrent voor
de gedrukte versie van de krant, maar wel een aanvulling ervan. Voor artsen die het geluk
hebben er regelmatig even tussenuit te knijpen, is het de gedroomde reisgezel om toch de
vinger aan de pols te houden.”
De app geeft ook toegang tot de bibliotheek waarin vanaf het ogenblik van abonnering alle
nummers van de voorbije drie maanden zijn opgeslagen. Zo heeft de lezer op elk moment
een overzicht van de recentste medisch-politieke en geneeskundige actualiteit bij de hand.
Uiteraard kan hij ook de cultuurkatern en de rubriek praktijkmanagement consulteren.
Bij de ontwikkeling van deze app voor het vlakke design van iOS 7, heeft ActuaMedica
vooral gedacht aan het comfort van de gebruiker. Registreren gebeurt snel en eenvoudig.
Tijdens het downloaden kan de gebruiker zijn krant al beginnen lezen.
Bovendien beschikt de app over een vernieuwde hulpfunctie. Door middel van een pop-up
scherm op de pagina’s leert de lezer de app beter kennen.
De betalende abonnees kunnen dus voortaan genieten van een unieke leeservaring voor het
doornemen van hun favoriete krant.

ActuaMedica
ActuaMedica, een dochteronderneming van Roularta Media Group, is marktleider op het
gebied van medische communicatie naar huisartsen, specialisten en apothekers, met

bekende titels als Artsenkrant, De Apotheker, Belgian Oncology News en de Ziekenhuis- en
Zorgkrant.
Voor “Artsenkrant”:
https://itunes.apple.com/us/app/artsenkrant-hd/id906254389?l=nl&ls=1&mt=8
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