Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde: algemeen
Doelstelling
Het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (TvNG) is een Nederlandstalig kwartaalblad dat
wordt verspreid onder de leden van de aangesloten beroepsverenigingen in Nederland en
België, en onder belangstellenden die zich als abonnee hebben aangemeld. Doelstelling van
het tijdschrift is het bevorderen van discussie en uitwisselen van kennis tussen beroepsbeoefenaren in de nucleaire geneeskunde.
Inzendingen
Om deze doelstelling te verwezenlijken publiceert het TvNG wetenschappelijke originele
artikelen, review artikelen, afstudeeronderzoeken, samenvattingen van proefschriften,
inaugurele redes, boekbesprekingen, casusbesprekingen, samenvattingen van lopende
multicenter trials in Nederland en België, aankondigingen en evaluaties van congressen,
symposia en cursussen, mededelingen vanuit de verenigingen en al wat verder relevant
wordt bevonden. Daarnaast bevat het tijdschrift een rubriek ‘Dienst in de kijker’, waarbij een
kijkje achter de schermen van verschillende afdelingen Nucleaire Geneeskunde wordt
gegund, en een rubriek ‘Forum’, een discussiepodium waarop reacties van lezers op actuele
en/of controversiële onderwerpen geplaatst kunnen worden.
nummer
TvNG-1
TvNG-2
TvNG-3
TvNG-4

verschijningsdatum
maart
juni
september
december

aanleveren kopij vóór
1 januari
1 april
1 juli
1 oktober

Richtlijnen
Om een zekere gelijkvormigheid te creëren en om het beoordelen van de inzendingen te
vergemakkelijken zijn richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen voor achtereenvolgens de
opbouw, de vormgeving en het inzenden van kopij staan hieronder vermeld.
Wetenschappelijke artikelen worden onderworpen aan peer review en na publicatie
geaccrediteerd.
Redactioneel
De redactie van het tijdschrift is een gemêleerde groep waarin alle disciplines
vertegenwoordigd zijn, werkzaam zowel in Nederland als België, academisch en perifeer. De
redactie wordt ondersteund door een bureauredactie en laat zich adviseren door de
redactieraad. Deze redactieraad ondersteunt de redactie in de visieontwikkeling van het
tijdschrift. Tevens wordt bij het peer review proces gebruikgemaakt van expertise en/of
netwerken binnen de redactieraad.
In bijlage A staan de namen van alle redactieleden en de uitgever vermeld.
Richtlijnen voor inzenden van kopij
De redactiecommissie van het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde aanvaardt ter
beoordeling kopij geschreven in het Nederlands of Engels. In deze richtlijnen wordt
bijzondere aandacht geschonken aan de (structurele) opbouw, de vormgeving en
typografische verzorging, de wijze van aanleveren en de beoordeling van in te zenden
stukken.
Het tijdschrift onderscheidt diverse categorieën artikelen. In bijlage B staan de meeste
categorieën met daarbij vermeld het maximum aantal woorden, figuren en tabellen. Voor de
overige inzendingen wordt dit in onderling overleg vastgesteld.

Inhoudelijke structuur van de inzendingen
Oorspronkelijke artikelen
•
•
•
•

•
•
•
•
•

titel (UK English)
auteurs en gegevens over auteurs
samenvatting (UK English)
tekst manuscript (bij voorkeur in UK English)
o inleiding
o methode
o resultaten
o conclusie
dankbetuiging (optioneel)
financiering (optioneel)
e-mailadres corresponderende auteur (zonder hoofdletters)
literatuurlijst (optioneel)
tabellen, figuren en afbeeldingen (optioneel)

Titel en auteurs
Een goede titel is relevant, eenduidig en niet te lang. Vermijd in de titel afkortingen en
hoofdletters. Vermeld de auteursnamen met initialen en familienaam, gevolgd door Engelse
titulatuur. Indien professor, dan staat dit vooraan. Scheid auteurs door puntkomma’s.
Vermeld van de auteurs bovendien de vestigingsplaats(en) van het ziekenhuis of
laboratorium in cursief. Voorbeeld:
Prof. M.S. Curie, PhD1; T. Tobé, MD2
1

St. Sophia Hospital, department of Nuclear Medecin, Warschau, Poland
Clinique Sancellemoz, Passy, France

2

Samenvatting
Het eigenlijke artikel wordt voorafgegaan door een Engelse samenvatting met:
• auteurs zonder titulatuur + titel artikel, vetgedrukt. Voorbeeld:
Rutherford ESV, Heisenberg EK. Production of medical isotopes.
•

samenvatting van maximaal 250 woorden

Inleiding
Geef in de inleiding probleemstelling en/of doel van het onderzoek bondig weer.
Methode
Er dient een beknopte, relevante beschrijving van de patiëntengroep en de toegepaste
methodieken gegeven te worden. Patiënten en patiëntengegevens mogen niet tot de persoon
herleidbaar zijn zonder diens toestemming. Namen en vestigingsplaatsen van leveranciers
mogen uitsluitend vermeld worden waar dit van wezenlijk belang is. Namen van statistische
toetsen worden altijd weergegeven.
Resultaten
Bij de beschrijving van de resultaten is toevoeging van grafieken of tabellen toegestaan,
maar niet wanneer deze louter een duplicatie zijn van de tekst. Geef bij vermelding van
gemiddelden eenmalig weer of daarbij sprake is van bijvoorbeeld gem.±SEM, gem.±2SD, of
anderszins (in afkorting).

Conclusie
Geef een bondige bespreking van de onderzoeksresultaten en eventuele conclusies en/of
aanbevelingen.

Abstract wetenschappelijke vergadering (geheel in UK English!)
•
•

titel
auteurs
o initialen zonder tussenpunten
o geen titulatuur
o wél affilatie auteurs (afdeling, instituut, plaats, land)
Luytjens MR, Koolen MGY, Van Vrezel KD
Department of Medical Physics, Radboud University, Nijmegen, the Netherlands

•

tekst van het manuscript (eventueel aangevuld met tabellen en/of figuren) met
achtereenvolgens:
o introduction
o methods
o results
o conclusion

Voor nadere toelichting van de verschillende punten, zie hierboven onder ‘Opbouw
oorspronkelijke artikelen’.
Proefschriften
• samenvatting tot 1500 woorden, bij voorkeur in (UK) Engels
• met vermelding (in het Engels) van:
o naam, initialen en titulatuur van de auteur
o datum en instituut van promotie
o naam, initialen en titulatuur van de (co-)promotores
Evaluaties van cursussen en congressen
Titel: naam van cursus, workshop, congres, etc.
Algemene informatie: door wie wordt het georganiseerd en wanneer, inschrijfkosten, aantal
deelnemers, registratiemethode, accreditatiepunten, duur van congres of cursus, vermelding
website.
Korte beschrijving: thema, onderwerpen, doelgroep, presentatievorm (hoorcollege,
werkgroep, web-based, etc.)
Evaluatie: eigen mening over cursusinhoud, relevantie, gebruikte materialen, docenten,
sprekers, etc.
Conclusie: kort en bondig.
Typografische verzorging en vormgeving
Ook ten aanzien van de vormgeving heeft het TvNG een aantal richtlijnen opgesteld. Het
consequent hanteren van deze conventies door auteurs geldt als criterium voor acceptatie.

1 - Algemeen
• maak gebruik van spellingscontrole:
o Nederlands (standaard)
o Engels (Groot-Brittannië)
NB: in bijlage C (2/2) staan voorbeelden van British (UK) vs American (US) English
• gebruik één lettertype, bij voorkeur de Times New Roman 12 punt;
• gebruik in de tekst geen onderstrepingen en maak spaarzaam gebruik van vet en
cursief;
• vul de tekst niet uit;
• lever het artikel als platte tekst aan (uitzonderingen hierop zijn opsommingen, lijsten
en tabellen, in het betreffende opmaakprofiel van Word).
2 - Afkortingen
In titels en tussenkopjes zijn afkortingen toegestaan en zelfs wenselijk wanneer de
uitgeschreven variant erg lang is. De eerste keer dat een afkorting in de tekst voorkomt,
moet deze dan wel worden voorafgegaan door de voluit geschreven term, behalve wanneer
het ingeburgerde vaktermen zijn zoals SPECT, PET, CT, MRI, etc. In bijlage C staan
voorkeursspellingen van een aantal veel voorkomende afkortingen, en ook ingeburgerde
vaktermen vermeld.
Elementen, isotopen en radiofarmaca mogen afgekort worden, met het massagetal van het
element in superscript (99mTc, 123I). Staan elementsymbolen voor een triviale naam, dan zit
daar een verbindingsstreepje tussen: 99mTc-HDP. Maakt het radioactieve element deel uit van
de naam van de chemische verbinding, dan gebruiken we vierkante haken:
[18F]fluorodeoxyglucose (18F-FDG).
Alle metingen worden uitgedrukt in het metrische systeem volgens het internationale
systeem van meeteenheden (SI-eenheden). Deze SI-eenheden kunnen op de gebruikelijke
wijze worden afgekort (MBq, s, g, mg, °C).
3- Getallen en bedragen
Algemeen geldt dat zinnen niet beginnen met numerieke notaties van getallen, tenzij het een
massagetal in superscript betreft.
Gehele getallen
Een geheel getal wordt voluit geschreven wanneer het:
• géén meetresultaat betreft
• kleiner dan twintig of een rond tien-, honderd-of duizendtal is
Binnen een alinea wordt daarbij gestreefd naar eenduidigheid: indien binnen eenzelfde
categorie of opsomming ook maar één van de getallen niet aan bovenstaande voorwaarden
voldoet en dus een numerieke notatie krijgt, dan de rest ook.
Decimalen en grote getallen
Decimalen worden in het Nederlands voorafgegaan door een komma, in het Engels door een
punt. Vanaf tienduizend worden grote getallen in het Nederlands gesegmenteerd met behulp
van punten, in het Engels gebeurt dit met komma’s. Getallen van 1000 tot 10.000/10,000
worden dus zonder leesteken geschreven, tenzij opgenomen in een tabel.
Bedragen
Gebruik in lopende tekst geen valutasymbolen (€,$ of £) maar schrijf voluit euro, dollar en
pond achter de bedragen. De symbolen kunnen wel gebruikt worden bij frequent voorkomen
in de tekst, en ook in tabellen zijn ze toegestaan. In Engelse teksten schrijft men
respectievelijk EUR, USD en GBP vóór het bedrag.

Percentages
Vermijd in lopende teksten het procentteken (%), tenzij het door onderzoek verkregen
percentages betreft.
Voor een tekstvoorbeeld met betrekking tot getallen en bedragen, zie bijlage C.
4 – Formules
Bij de opmaak worden formules cursief weergegeven (handig hierbij is de formule-editor in
Word) en gecentreerd in de tekst opgenomen, met verklaring van de symbolen direct
daaronder, in normaal lettertype. Bij meerdere formules deze liefst nummeren.
(1) T =

𝑙𝑙2
𝜆

T = halfwaardetijd (in hr)
𝝀 = vervalconstante (in hr-1)

5 - Beeldmateriaal
Ingezonden beeldmateriaal dient vrij te zijn van auteursrechten en moet voldoen aan de
hieronder aangegeven specificaties.
Algemeen
Neem digitale afbeeldingen niet op in het tekstbestand maar lever foto’s, illustraties en
tabellen afzonderlijk aan. Geef ze duidelijk herkenbare documentnamen, bijvoorbeeld ‘Foto
inauguratie’.
Lever ook bijschriften digitaal aan in een apart document, met daarin duidelijke verwijzingen
naar de betreffende beelden. Voorbeeld:
Tabel 7. Korte omschrijving van de tabel.
Digitaal opgeslagen beelden
Digitaal materiaal dient aangeleverd te worden in bestandstype TIFF, JPG of EPS, met als
extra vereisten voor:
• kleurenfoto’s: een resolutie van minimaal 300 dpi in CMYK en een formaat van
minimaal 10 x 15 cm
• zwart-wit foto’s: een resolutie van minimaal 300 dpi in grayscale en een formaat van
minimaal 10 x 15 cm
• illustraties: een resolutie van minimaal 300 dpi, in de afmetingen waarin ze moeten
worden afgebeeld
Tabellen, figuren en illustraties
Vermijd hoofdletters in de tabellen en draag zorg voor een overzichtelijke ordening van de
gegevens.
Verwijzingen naar tabellen, figuren en illustraties moeten in volgorde van voorkomen en met
een doorlopende nummering in de tekst worden aangegeven. Hierbij worden ‘figuur’ en
‘tabel’ voluit geschreven.
Originele foto’s
Originele foto’s kunnen door de uitgever op gewenste resolutie en formaat worden gescand.
Noteer op de achterzijde van de foto duidelijk leesbaar de opeenvolgende nummering. Foto’s
of kopieën uit boeken en tijdschriften zijn niet geschikt; wanneer deze beelden opnieuw
worden gebruikt ontstaat kwaliteitsverlies.

6 - Literatuurverwijzingen
Verwijzingen naar literatuur moeten in de tekst (tussen haakjes) worden aangegeven met
een doorlopende nummering, in volgorde van eerste voorkomen in de tekst, waarbij:
(5)
verwijst naar referentie (5)
(3,5) verwijst naar referenties (3) en (5)
(3-5) verwijst naar referenties (3) tot en met (5)
Aan het einde van de zin komt de referentie vóór de punt:
The sensitivity, specificity and negative predictive value of 99mTc-MIBI scintigraphy for
the detection of recurrent lung cancer were determined (8,9).
7 - Literatuurlijst
Voor referenties gelden geen TvNG-richtlijnen, opmaak en spelling in titels dienen exact
overgenomen te worden. Richt de literatuurlijst in conform de Vancouverstijl (1). Op de
website van het tijdschrift (zie bijlage A) zijn ‘reference manager’ en ‘endnote’ sjablonen te
raadplegen.
Bij meer dan vijf auteurs alleen de eerste drie vermelden, gevolgd door ‘, et al.’; geef iedere
referentie een eigen regel.

Publicaties in tijdschriften

Referentienummer. Namen en voorletters van auteurs. Volledige titel van de publicatie. Naam
van het tijdschrift in de standaardafkorting volgens PubMed. Jaartal;Deelnummer:eerstelaatste paginanummer
8. Becquerel AH, Joiliot-Curie I, Bohr NHD, et al. History of Nuclear Medicine. J Nucl
Med. 2008;19:112-5
Boeken
Referentienummer. Namen en voorletters van auteurs. Volledige titel van het boek. Uitgever,
Jaartal. ISBN nummer;eerste-laatste paginanummer
8. Sievert, RM. Ioniserende straling. Reed Business, 1966. ISBN: 97890225671;65-87
Internetbronnen
Referentienummer. Verdere omschrijving naar eigen inzicht met op zijn minst het
internetadres en datum van raadpleging.
8. National Institute of Mental Health. Anxiety disorders.
http://www.nimh.nih.gov/anxiety/anxiety.cfm (retrieved 2nd of august 2001)
Citaten uit wettelijke bepalingen, rapporten, etc.
Referentienummer. Verdere omschrijving naar eigen inzicht met op zijn minst het jaartal van
publicatie.
Insturen van kopij
Zend uw kopij naar het redactiesecretariaat (zie bijlage A voor het e-mailadres) en informeer
de redactie hierbij over eventuele eerdere of herhaalde publicatie, of aanbieding aan een
ander medium van hetzelfde manuscript. Vermeld een aantal trefwoorden .

Auteursverklaring
Wetenschappelijke originele artikelen, review artikelen en casusbesprekingen dienen
vergezeld te worden van een ‘Auteursverklaring’ (bijlage D) die eveneens digitaal kan worden
verstuurd naar het redactiesecretariaat. Pas na ontvangst van de getekende verklaring (door
alle auteurs) kan worden begonnen met het traject naar uiteindelijke publicatie via peer
review en redactionele bewerking.
Review procedure
Ingezonden manuscripten worden beoordeeld door de redactie, die zich daarbij kan laten
bijstaan door een – anonieme – adviseur. Bij oorspronkelijke artikelen vindt, na initiële
taxatie door de redactie, altijd een peer review proces plaats. Peer review is de kritische
beoordeling van manuscripten door experts uit de redactieraad die geen actieve rol hebben in
de totstandkoming van het TvNG, en kan daardoor worden gezien als een belangrijke
bijdrage aan het wetenschappelijke karakter van ons tijdschrift.
Peer review instructie
Aan de reviewer wordt gevraagd het aangeboden manuscript te voorzien van een kritisch
commentaar waarin minimaal de volgende overwegingen/vragen dienen te worden
meegenomen/beantwoord:
•
•
•
•
•
•

wat zijn de sterke en zwakkere punten in het artikel?
heeft het artikel voldoende nieuwswaarde?
is de informatie in het artikel origineel?
worden de getrokken conclusies onderbouwd door de gepresenteerde data?
is er een conflict of tegengesteld belang tussen reviewer en auteurs?
komt het manuscript in aanmerking voor begeleiding door een editorial? Zo ja, doe
een aanbeveling voor een auteur van dit editorial.

Geheimhouding

Auteurs hebben evenals redactieleden en reviewers een geheimhoudingsplicht met
betrekking tot hun kennis over nog niet verschenen edities van het tijdschrift, zoals
beschreven in artikel 6 van het TvNG-redactiestatuut:
6. Geheimhouding
6.1 De leden van de Redactie en de Redactiesecretaris zijn verplicht tot
geheimhouding van al hetgeen hen, in de vorm van concept-publicaties, ter
beoordeling wordt voorgelegd.
6.2 De plicht tot geheimhouding vervalt slechts ten aanzien van de tekst van
publicaties in de vorm waarin deze in het Tijdschrift zijn gepubliceerd.
6.3 Indien een auteur de Redactie met opgaaf van redenen verzoekt een
voorgenomen en goedgekeurde publicatie op te schorten, onderneemt de Redactie
onverwijld actie om aan dat verzoek te voldoen.
6.4 Redactieleden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat doordat het
opschortingsverzoek de Redactie op een zodanig laat tijdstip heeft bereikt dat in
redelijkheid de publicatie niet meer kan worden voorkomen.

Acceptatie

De auteur ontvangt uiterlijk vier weken na aanbieding bericht. Slechts zelden wordt een
ingezonden manuscript zonder meer aanvaardbaar voor publicatie geacht, meestal ontvangt
de auteur een verzoek tot (gedeeltelijke) herschrijving.
Wanneer een manuscript definitief voor publicatie is aanvaard, wordt het nog
eindredactioneel bewerkt. De auteur ontvangt vóór publicatie een drukproef ter beoordeling.

Bijlagen

A - Redactie en uitgever TvNG
B - Algemene voorwaarden voor inzending per categorie
C – Voorkeursspelling, voorbeelden
D – Auteursverklaring
versie 2017.10.29
1. International Steering Committee of Medical Editors. Uniform requirements for manuscripts
submitted to biomedical journals. BMJ. 1979;1:532-5

Bijlage A (1/1)
Redactieleden en uitgever Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde
Hoofdredactie
Renato Valdés Olmos
Ben Bulten

Website TvNG

r.a.valdes_olmos@lumc.nl
benbulten@gmail.com

Redactieraad
Prof. dr. R.J. Bennink
Prof. dr. B.N.M. van Berckel
Prof. dr. R. Boellaard
Prof. dr. O.C. Boerman
Prof. dr. J. Booij
Prof. dr. J.A. Castelijns
Prof. dr. E.F.I. Comans
Prof. dr. R.A.J.O. Dierckx
Prof. dr. B.L.F. van Eck-Smit
Prof. dr. P.H. Elsinga
Prof. dr. L.F. de Geus-Oei
Prof. dr. M. Gotthardt
Prof. dr. N.H. Hendrikse
Prof. dr. O.S. Hoekstra
Prof. dr. P.L. Jager
Prof. dr. ir. M. de Jong
Prof. dr. J.G.W. Kosterink
Prof. dr. E.P. Krenning
Prof. dr. G.P. Krestin
Prof. dr. M.G.E.H. Lam
Prof. dr. A.A. Lammertsma
Prof. L. Mortelmans
Prof. dr. F.M. Mottaghy
Prof. dr. W.J.G. Oyen
Prof. dr. R.M. Pijnappel
Prof. dr. W.M. Prokop
Prof. dr. J. Pruim
Prof. dr. P.P. van Rijk
Prof. dr. E.A. van Royen
Prof. dr. R.H.J.A. Slart
Prof. dr. G.J.J. Teule
Prof. dr. J.F. Verzijlbergen
Prof. dr. J.E. Wildberger
Prof. dr. A.D. Windhorst

Redactie
Hans Balink
Matthias Bauwens
Bernadette Bosveld
Neanke Bouwman
Jasper Emmering
Jochen van Osch
Emilia Ouwers
Gilles Stormezand
Arjen Reniers
Bureauredactie
Anuska Muijres
tel: 0475 600589
anuska@kloosterhof.nl
Uitgever
Eric Vullers
Kloosterhof Neer B.V.
Napoleonweg 128a
6086 AJ Neer
tel: 0475 597151
eric@kloosterhof.nl
Vormgeving
Kloosterhof Vormgeving
Annemieke Peeters
Marie-José Verstappen
vormgeving@kloosterhof.nl

www.tijdschriftvoornucleairegeneeskunde.nl

Bijlage B (1/1)
Algemene voorwaarden voor inzendingen per categorie

1)
2)

categorie

aantal
woorden1)

figuren2)
en tabellen

Engelse
samenvatting

oorspronkelijk
artikel
review artikel

3000

5

5000

10

CBO- richtlijn

3000

beschouwing of
commentaar
casusbespreking

1500

3

1500

3

multicenter trial

250

inaugurele rede

5000

10

proefschrift
proefschrift
Woldring Prijs
boekbespreking
Forum
Dienst in de kijker
wetenschappelijk
abstract
evaluatie cursus,
congres etc.

1000
1500

1
2

500
800
1500
250

3
-

250

exclusief referenties
zie paragraaf Beeldmateriaal voor specificaties

foto2)

auteursverklaring

peer
review

√

√

√

√

√

√

√

√

√

foto van de
plechtigheid
pasfoto
pasfoto
foto boek
publicatie in
Engels

Bijlage C (1/2)
Afkortingen en voorkeursspelling

Voorbeelden algemeen
technetium-99m hydroxymethyleen difosfonaat (

99m

Tc-HDP)

[18F]fluorodeoxyglucose (18F-FDG)
fluor-18 gelabeld (18F gelabeld)
18

F-FDG PET scan

PET/CT visualisatie
SPECT/CT studie
SPECT beelden
MIBG scan
EANM congres
GTVPET/CT
99m

Tc-MIBI scintigrafie

Tekstvoorbeeld ‘Getallen en bedragen’
Van 1650 proefpersonen werd met tussenposen van 24 uur vijf keer bloed afgenomen.
Hiervan leed 25 procent aan chronische pijn, 60 procent had af en toe last, 15 procent vrijwel
nooit. Van de groep met chronische pijn bleek 40% bloedarmoede te hebben, 23% had een
te lage suikerspiegel en bij 3% werd een infectie aangetoond.
Dertien medische centra investeerden in totaal vierduizend euro, dit is twintig procent van
het totale budget. Grootste kostenpost vormden de injectiesystemen van 2,74 euro per stuk.

Bijlage C (2/2)
Veel voorkomende verwarringen British vs American English
UK English (British)

US English (American)

realisation, analyse
tumour, colour
centre
leukaemia, paediatric
programme
analogue, catalogue

realization, analyze
tumor, color
center
leukemia, pediatric
program
analog, catalog

oesophagus
licence
i.e. <text>
e.g. <text>

esophagus
license
i.e., <text>
e.g., <text>

https://en.oxforddictionaries.com/spelling/british-and-spelling
(bron geraadpleegd op 21 maart 2017)

Bijlage D (1/2)
Auteursverklaring
Ondergetekenden bieden de redactie van het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde
(hierna te noemen TvNG) voor publicatie het volgende artikel aan:
…………………………………………………………………………………………
Ondergetekenden verklaren:
dat het manuscript is gelezen en goedgekeurd door alle hierbij betrokken auteurs;
te beschikken over
a) het auteursrecht van het artikel, inclusief eventuele illustraties, óf
b) schriftelijke toestemmingen voor het overnemen van eerder gepubliceerd materiaal of voor
het gebruik van materiaal (teksten, illustraties, e.d.) waar anderen rechten op uitoefenen
Ondergetekenden dragen het volledige auteursrecht op hun artikel over aan het TvNG;
de redactie van het TvNG volledig geïnformeerd te hebben over eventuele eerdere of
herhaalde publicatie, of aanbieding aan een ander medium van hetzelfde manuscript;
de redactie van het TvNG volledig geïnformeerd te hebben over eventuele (financiële) banden
die kunnen leiden tot belangenverstrengeling;
de principes van de Declaratie van Helsinki (1) bij alle humane studies met betrekking tot het
artikel te hebben gerespecteerd;
alle dierstudies met betrekking tot het artikel te hebben uitgevoerd in overeenstemming met
de Nederlandse en Europese richtlijnen (2,3);
te beschikken over schriftelijke toestemmingen van alle herkenbare personen voor het
vermelden of vertonen van persoonlijke gegevens;
geen inbreuk te maken op de rechten van derden en redactie en uitgever vrij te waren tegen
alle aanspraken van derden.

1. Human Experimentation. Code of Ethics of the World Medical Association. Declaration of
Helsinki. BMJ. 1964;2:177
2. http://wetten.overheid.nl/BWBR0003081.Wet van 12 januari 1977, gegeven ten Paleize
Soestdijk, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren
3. http://conventions.coe.int/treaty/EN/Treaties/Html/123.htm. European Convention for the
Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific Purposes
(Strasbourg, 18.III.1986)

Bijlage D (2/2)
Ondergetekenden verklaren zich door ondertekening akkoord met het bovenstaande.
……………………………….
……………
(naam auteur en contactpersoon)

………………………….
(datum)
(handtekening)

………………………………
(naam auteur)

……………

………………………….
(datum)

(handtekening)

………………………………
(naam auteur)

……………

………………………….
(datum)

(handtekening)

………………………………
(naam auteur)

……………

………………………….
(datum)

(handtekening)

………………………………
(naam auteur)

……………

………………………….
(datum)

(handtekening)

………………………………
(naam auteur)

……………

………………………….
(datum)

(handtekening)

De redactie wijst de auteurs erop dat zij na ondertekening van bovenstaande verklaring de
auteursrechten van het artikel aan het TvNG hebben overgedragen. Dit betekent dat noch de
auteurs, noch anderen het gehele artikel of gedeelten daarvan opnieuw kunnen publiceren
zonder schriftelijke toestemming van de redactie.
De redactie verzoekt u vriendelijk deze verklaring samen met uw kopij digitaal te verzenden
naar het redactiesecretariaat (zie bijlage A). Pas na ontvangst van deze getekende verklaring
kan met de redactionele bewerking worden begonnen.
Vult u tot slot de gegevens in van de auteur die verantwoordelijk is voor de correspondentie:
naam:
adres:
telefoon:
e-mail:

