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AUTEURSINSTRUCTIE EN PUBLICATIEVOORWAARDEN PRAKTISCHE PEDIATRIE 
 
 
U bent uitgenodigd om een artikel te schrijven voor Praktische Pediatrie. In dit document treft u 
belangrijke informatie aan over de gewenste vorm van uw artikel en de wijze waarop een en ander 
aangeleverd zou moeten worden. Het is van groot belang dat u zich realiseert dat Praktische Pediatrie een 
nascholingstijdschrift is en dat om die reden de conventies van het publiceren in wetenschappelijke 
tijdschriften voor een deel verlaten worden.  
 
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. 
 
Rubriek 
U bent gevraagd om een artikel te schrijven voor de rubriek Vanuit de Klacht. Elk nummer van Praktische 
Pediatrie kent een thema waaraan ongeveer de helft van een tijdschrifteditie is gewijd. De volgende 
rubrieken maken steevast onderdeel uit van het thematisch deel van Praktische Pediatrie: Hoofdartikelen, 
Casuïstiek en Vanuit de Klacht.  
Artikelen in de rubriek Vanuit de Klacht beslaan maximaal 4 pagina’s. Hier ligt de nadruk op de differentiële 
diagnostiek bij een bepaald type presenterende klacht waarmee een kind op uw spreekuur kan komen. 
Welke oorzaak komt het meeste voor, welke mag u beslist niet missen? Hoe pakt u dit probleem in de 
praktijk aan, recht doende aan de DD en aan de prevalentie van de verschillende mogelijkheden, zonder een 
overdaad aan aanvullend onderzoek?  
 
Uw artikel mag -inclusief samenvatting, leerdoelen en teksten voor kaders- minimaal 3.000 en 
maximaal 3.500 woorden bevatten. Toetsvragen en de antwoorden daarop hoeft u niet mee te 
rekenen. 
 
De ‘huisregels’ voor een e-learningartikel van Praktische Pediatrie 
 
1. Titel Formuleer een kernachtige zin (circa 5 tot 8 woorden) die de inhoud van het artikel 

weergeeft. Maak eventueel gebruik van een ondertitel. 
 

2. 
Auteursgegevens 

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 
 

3. Leerdoelen Begin het artikel met het puntsgewijs omschrijven van de leerdoelen. Omschrijf drie tot 
zes leerdoelen die de inhoud van het artikel weergeven . Het vaststellen van de 
leerdoelen geeft een goede leidraad voor de inhoud van het artikel. U kunt de leerdoelen 
als volgt formuleren: Na het bestuderen van dit artikel: ‘weet u’(kennisniveau); ‘kunt u’, 
‘bent u in staat om’ (vaardigheden); ‘ziet u in dat’, ‘heeft u een visie ontwikkeld over’ 
(houding /attitude). 
 

4. Trefwoorden Formuleer ten minste 3 en maximaal 10 trefwoorden waarmee uw artikel in de toekomst 
gevonden kan worden in de database van de website. 
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5. Samenvatting  Voorzie het artikel van een duidelijke samenvatting van maximaal 150 woorden. 
 

6. Casus Schrijf een korte casus over uw onderwerp. U kunt deze separaat aanleveren of opnemen 
in de lopende tekst van uw artikel. Deze casus is nodig voor de e-learning en wordt niet 
altijd opgenomen in het tijdschrift. 
 

7. Toetsvragen Formuleer 7 tot 10 toetsvragen voor de e-learningmodule. Van deze vragen moeten er 5 
direct betrekking hebben op de tekst van het artikel. Nota bene: geef bij het antwoord op 
deze 5 vragen ook exact aan welk deel (regels) van uw artikel deze vraag beantwoordt 
door dit stuk tekst uit uw artikel te ‘kopiëren’ en te ‘plakken’ bij het antwoord. 
 
De overige 2 tot 5 vragen moeten betrekking hebben op een externe bron waar het 
antwoord te vinden is of de door u aangeleverde casus.  
 
De toetsvragen voor de e-learning moeten multiplechoicevragen zijn. De vraagstelling 
moet positief zijn, dus welke beweringen zijn juist.  Vermeld duidelijk het juiste 
antwoord. Er mogen geen vragen worden gesteld waarop het antwoord niet in uw artikel 
(of in de externe bron) te vinden is. 
Hieronder een voorbeeld van een toetsvraag: 
 
Voorbeeldvraag 
Bij een ernstig zieke zuigeling laat u cito een bloedgas, glucose, bloedbeeld, CRP en 
transaminasen bepalen. U vindt een respiratoire alkalose en sterk verhoogde 
transaminasen. Welke van de onderstaande beweringen is juist? 
 
a. De respiratoire alkalose verklaart u door langdurig huilen van de patiënt. 
b. U had tevens het lactaat en ammoniak moeten aanvragen. 
c. Uw patiënt heeft mogelijk een ureumcyclusdefect. 
d. Uw patiënt heeft mogelijk een organische acidemie. 
1. a en b zijn juist 
2. a en c zijn juist 
3. b en c zijn juist 
4. b en d zijn juist 
Het juiste antwoord is: 3 
 
De door u aangeleverde toetsvragen zijn een leidraad voor de e-learningredacteur die er 
voor zorgt dat uw artikel voldoet aan alle eisen die de accrediteur aan de e-learning stelt. 
 

8. Externe 
bronnen 

Geef een verwijzing naar minimaal twee externe bronnen, zoals een richtlijn, een ‘oud’ 
artikel uit PP, het farmacotherapeutisch Kompas of Pubmed. Stel ook een toetsvraag over 
die externe bron (zie het punt hiervoor). Neem de link naar de externe bron op in de 
lopende tekst zodat deze een verdieping of uitbreiding van de tekst vormen. 
 

9. Referenties Uw artikel mag 5 tot 10 referenties bevatten. U mag meer referenties apart aanleveren; 
deze worden indien mogelijk gepubliceerd op de internetsite van het tijdschrift. Ook mag 
u separaat een leesadvies aanleveren; ook dit advies kan gepubliceerd worden op de 
internetsite. 
 

10. Tekstkopij - Maak uw tekstbestanden zo ‘plat’ mogelijk; geen opmaak en regelafstand 
anderhalf. 

- Alle illustraties hebben een eigen figuurnummer (fig. 1). Verwijzingen in de tekst 
naar de figuren vinden ook op deze wijze plaats. Plaats bijschriften van 
illustraties naast de figuurvermelding. Alle illustraties hebben een bijschrift. 

- Alle tabellen hebben een eigen tabelnummer (tabel 1). Verwijzingen in de tekst 
naar de tabellen vinden ook op deze wijze plaats. Plaats bijschriften van tabellen 
naast de figuurvermelding. Alle tabellen hebben een bijschrift. 

- Literatuurvermeldingen dienen plaats te vinden volgens de vancouvernotatie 
(zie onderstaand voorbeelden). 
 

Boek Goulet O, Phillips AD. Chapter Congenital Enteropathies. In: Kleinman 
Goulet Mieli-Vergani et al (red). Walker’s Pediatric gastrointestinal 
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disease. 5e druk. Hamilton (Ontario): Decker, 2008:309-18. 
Tijdschrift Byars KC, Burklow KA, Ferguson K, et al. A multicomponent behavioral 

program for oral aversion in children dependent on gastrostomy 
feedings. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2003;37:473-80. 

Webpagina Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie. NVMM Richtlijn 
Mycobacteriële laboratoriumdiagnostiek, 2006. 
www.nvalt.nl/uploads/8W/OD/8WODQWthCA7qbUukFNipLw/NVMM-
RICHTLIJN.pdf (24 november 2016). 

 

11. 
Beeldmateriaal 

Praktische Pediatrie wordt gepositioneerd als een klinisch nascholingstijdschrift. Het is 
de bedoeling dat theoretische en wetenschappelijke informatie zo praktisch mogelijk 
wordt aangeboden zodat de lezer het geleerde direct in de praktijk kan brengen. Omdat 
een beeld soms meer zegt dan 1000 woorden, is in Praktische Pediatrie veel ruimte voor 
(anatomische) tekeningen, klinische foto’s, tabellen en figuren. Voeg daarom ten minste 
twee afbeeldingen toe. 
 
- Illustraties mogen geen onderdeel vormen van de tekst. Lever iedere illustratie 

separaat aan.  
Beeldmateriaal (tekeningen, foto’s, dia’s enz.) kan als origineel worden 
aangeleverd of op elektronische wijze. Let erop dat origineel beeldmateriaal wel 
verkleind, maar niet vergroot kan worden weergegeven in de gedrukte editie.  

- Beeldmateriaal kan alleen worden aangeleverd in de bestandsformaten .JPEG, 
.EPS en .TIF. met een resolutie van minimaal 300 dpi. Andere formaten zijn niet 
in druk reproduceerbaar. Een uitzondering hierop vormen ‘screendumps’. 
Hiervoor kunt u BMP-files gebruiken. PowerPoint-bestanden kunnen niet 
worden gebruikt en moeten als print (hoge resolutie) worden meegestuurd.  

- Voor elke afbeelding dient een bijschrift te worden aangeleverd. Als de tekst in 
de figuren niet in het Nederlands is vragen we u om een vertaling mee te leveren. 

- Indien de foto’s te groot zijn om bij te sluiten in de mail, kunt u gebruik maken 
van WeTransfer, www.wetransfer.nl 

 
12. Relaties 
farmaceutische 
industrie 
 

Vermeld eventuele relaties met farmaceutische industrieën of overige bedrijven. 
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, 
dient u expliciet te vermelden. 

 
 
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 
 
Checklist 
Gebruik onderstaande checklist om te controleren of uw artikel compleet is en aan de kwaliteitseisen 
voldoet. 
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 Praktische aspecten 

O Klopt de lengte van het artikel (aantal woorden)?  
O Bevat het artikel: 

o Een samenvatting 
o Leerdoelen 
o Een casus 
o Voldoende trefwoorden 
o Beeldmateriaal of suggesties voor beeldmateriaal 
o Namen en gegevens van de auteurs 
o Een literatuurlijst in Vancouvernotatie 
o Toetsvragen- en antwoorden 
o Verwijzingen naar twee externe bronnen 

O Is de tekst zonder opmaak? 
O Is het beeld van voldoende kwaliteit (voldoende hoge resolutie, 300 dpi)? 
O Zijn de tabellen, figuren en foto’s voorzien van een bijschrift? 
 
Kwaliteitseisen aan het artikel 
O Beschrijft het artikel de meest recente inzichten en evidence?  
O Is het artikel uitdagend en interessant om te lezen voor een kinderarts? 
O Beschrijft het artikel daadwerkelijk de kindergeneeskundige aspecten van het onderwerp? 
 
Kwaliteitseisen aan de leerdoelen, toetsvragen en literatuurlijst 
O Passen de tekst en de leerdoelen bij elkaar? Behaalt  de lezer de leerdoelen door het artikel 

te lezen? 
O Zijn de toetsvragen compleet? 
O Is de literatuurlijst compleet en kloppen de verwijzingen? 

 
 


