
AUTEURSINSTRUCTIE EN PUBLICATIEVOORWAARDEN PRAKTISCHE PEDIATRIE 

Rubriek 

U bent uitgenodigd om een artikel te schrijven voor Praktische Pediatrie voor de rubriek ‘Hoe zeg je dat’. In 

deze rubriek wordt een korte omschrijving gegeven hoe iets in begrijpelijke taal aan de patiënt en ouders 

kan worden uitgelegd. Hierbij kan gedacht worden aan een bepaald diagnostisch onderzoek zoals een SNP 

array. De uitleg over een bepaalde diagnose of behandeling behoort ook tot de mogelijkheden. Foto- of 

videomateriaal kan ter verduidelijking worden gebruikt.   

Wij vragen u aan te leveren: 

• Omschrijving van maximaal 500 woorden. 

• Bij voorkeur een duidelijke foto of afbeelding, aangeleverd in een TIFF- of EPS-bestanden met een 

resolutie van minimaal 300 dpi. U kunt eventueel meer afbeeldingen plaatsen.  

• Een video kan ook van toegevoegde waarde zijn. Deze zal via de website toegankelijk zijn.  

Graag ook de volgende vaste elementen aanleveren bij uw bijdrage: 

• Formuleer ten minste 3 en maximaal 10 trefwoorden waarmee uw artikel in de toekomst 
gevonden kan worden in een database van de website. 

• Lever uw persoonlijke gegevens als volgt aan: voornaam, voorletters, achternaam, titulatuur, uw 
functie/beroep en – indien van toepassing – de naam van de organisatie waar u werkzaam bent. 

• Voeg 1-2 literatuurreferenties (of andere bronnen) toe waar de geïnteresseerde lezer meer 
informatie kan vinden. 

• Vermeld eventuele relaties met farmaceutische industrieën; geef het ook aan als deze niet 
bestaan. 

 
Huisstijl 

In Praktische Pediatrie publiceren we nascholingsartikelen. Die vragen om een andere schrijfstijl dan 

wetenschappelijke artikelen. Een goed nascholingsartikel biedt praktisch advies voor de algemeen 

kinderarts, zoveel mogelijk gebaseerd op goede evidence.  

De redactie bewaakt de huisstijl van Praktische Pediatrie streng. Uw bijdrage zal door tenminste twee 

redacteuren van commentaar worden voorzien. Vaak kiezen we er voor om aangeleverde 

conceptartikelen niet alleen inhoudelijk, maar ook tekstueel te redigeren. Dat doen we om er voor te 

zorgen dat ook uw bijdrage past binnen de huisstijl van het tijdschrift. 

Publicatievoorwaarden  

Door inzending van kopij verklaart een auteur dat hij het recht van publicatie aan Prelum Uitgevers 

overdraagt. Dit recht van publicatie betreft alle papieren en elektronische uitgaven van Prelum Uitgevers 

in relatie tot Praktische Pediatrie. Wordt kopij afgewezen door de redactie, dan valt dit recht weer aan de 

auteur terug. De auteur garandeert dat de door hem ingezonden kopij niet elders is aangeboden, 

geaccepteerd of gepubliceerd. Tevens garandeert hij dat de in de kopij genoemde personen/bronnen 

toestemming hebben gegeven voor publicatie van reeds eerder gepubliceerd materiaal (tekst, grafieken, 

foto’s enz.). De auteur verklaart zich tot slot bij inzending akkoord te zijn met redactionele beoordeling en 

bewerking voor de papieren en elektronische uitgaven. De redactie heeft het recht kopij redactioneel te 

(laten) bewerken. 

U kunt uw artikelen sturen ter attentie van de redactiesecretaris: 

Drs. Joann Hebben, hebben@prelum.nl 


