
AUTEURSINSTRUCTIE EN PUBLICATIEVOORWAARDEN PRAKTISCHE PEDIATRIE 

 

Rubriek 

U bent uitgenodigd om een artikel te schrijven voor Praktische Pediatrie voor de rubriek Plaatjespuzzel. In 

deze rubriek wordt met behulp van een foto een diagnose gevraagd van de lezer. Dit gebeurt door een foto 

en korte omschrijving (max. 300 woorden). De diagnose wordt achterin het tijdschrift geplaatst.  

Wij vragen u aan te leveren: 

 Omschrijving van maximaal 300 woorden. 

 Een duidelijke foto, aangeleverd in een TIFF- of EPS-bestanden met een resolutie van minimaal 

300 dpi. U kunt eventueel meer afbeeldingen plaatsen, maar niet meer dan 3. 

 De diagnose in maximaal 500 woorden. 

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. 

 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. Wanneer resultaten van onderzoek besproken 

worden, dan willen we graag dat ze kwantitatief weergegeven worden (dus met een grootte van het effect, 

plus een betrouwbaarheidsinterval), en dat wordt stilgestaan bij de validiteit van het onderzoek (was het 

goed opgezet?) en de toepasbaarheid van de resultaten voor de Nederlandse situatie. 

We houden niet van wollige wetenschappelijke verhandelingen, wel van een beknopte samenvatting van 

de state of the art, en van duidelijk en praktisch advies. We geven de voorkeur aan gewoon Nederlands 

boven overbodig jargon (dus liever “armen” dan “bovenste extremiteiten”). 

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. 



 

Ten slotte dient de auteur – bij voorkeur in de inleiding van het artikel – alle farmaceutische industrieën te 

vermelden waarmee hij/zij relaties onderhoudt. Daaronder vallen wel of niet betaalde adviezen, 

sprekersvergoedingen, sponsoring van onderzoek of anderszins en aandelen. Ook andere mogelijke 

belangenconflicten (financiële en andere) dienen vermeld te worden. Ook het feit dat er geen relaties zijn, 

wordt expliciet vermeld. 

U kunt uw artikelen sturen ter attentie van de redactiesecretaris: 

Drs. Joann Hebben 

hebben@prelum.nl 

 


