
GGzet wetenschappel i jk

Auteursinstructies aanleveren kopij 

GGzet Wetenschappel i jk  is  e en t i jdschr i f t  v an,  vo or  en do or weten 

schappel i jk  g e scho olde me dewer kers v an L entis ,  GGZ Fr ie sl and ,  GGZ 

D renthe en Me diant .  H et  bev at  ar t ikelen over  uite enlopende onder

wer pen die binnen de instel l ing en spelen of  tot  het  aan dacht sg ebie d 

v an de me dewer kers behoren.  Bi j vo or be eld:  l i ter atuur  over zichten, 

onder zoek s versl ag en,  the oretische be schou w ing en,  pre sentatie v an 

nieu we behandel ing en,  c a su s be schr i j v ing en,  s amenv atting en v an 

proe fschr i f ten en re fer aten.  Publ ic atie  in  GGzet Wetenschappel i jk 

kan e en vo or bereiding z i jn op publ ic atie  in  e en ‘e x ter n’  t i jdschr i f t . 

A r t ikelen die al  e lders werden g epubl ice erd worden uit sluitend 

g epl aat st  met toe stemming v an dat  t i jdschr i f t .

Artikelen mogen zo lang of kort zijn als de inhoud vereist, waarbij een maximum 
van 5000 woorden wordt nagestreefd.

B e o ordel ing :

Uw bijdrage wordt door de redactie beoordeeld. Dit geeft meestal reden tot 
aanpassing. Lever bij de tweede versie a.u.b. de tekst aan met ‘wijzigingen 
bijhouden’aan.

O pmaak:

• Document per mail aanleveren in Word.

• Gebruik alleen de standaardinstellingen (die zijn al automatisch 
ingeprogrammeerd).

• Gebruik de officiële spelling: Woordenlijst Nederlandse taal (het ‘groene boekje’) 
en Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal. 

• Enkele algemene aanwijzingen:
 – probeer jargon te vermijden en schrijf in gewonemensentaal;
 – woorden niet handmatig of via het tekstverwerkingsprogramma afbreken;
 – niet inspringen;
 – woorden niet in hoofdletters typen, behalve bij geaccepteerde afkortingen;
 – gebruik van voetnoten is toegestaan, gebruik geen eindnoten;

• Voorbeelden van rubrieken plus richtlijn aantal woorden:
 – oorspronkelijk artikel 5000
 – overzichtsartikel 5000
 – essay 5000
 – gevalsbeschrijving 2000
 – korte bijdrage 2500
 – opinie 2000
 – commentaar 1000
 – referaat 600
 – ingezonden 800
 – redactioneel 1000
 – boekbespreking 400/600
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http://woordenlijst.org/


• Grafieken/tabellen
 – Eenvoudige grafieken in Word in tekst opnemen. Minder eenvoudige als apart 

pdf-bestand aanleveren en in tekst aangeven waar deze opgenomen worden. 
 – Formaat van het magazine: het is geen A4 formaat maar 24 x 27. Te grote 

illustraties worden verkleint met eventueel gevolgen voor de leesbaarheid.

• Literatuur
 – Bij meerdere publicaties van dezelfde auteur, komen die van de auteur alleen 

als eerste, dan die met 2 auteurs en vervolgens die met 3 of meer auteurs. Geef 
deze laatste met een maximum van 6, de overige auteurs wordt aangegeven 
met ‘e.a.’.

 – Als er meer dan één publicatie is voor een gegeven jaar, dienen deze aangeduid 
te worden met a, b, c, etc.

 – Geef tijdschrifttitels in hun afgekorte vorm (zie hieronder).

• Literatuur: verwijzing in tekst
 – De literatuurverwijzing in de tekst wordt tussen haakjes weergegeven met 

de achternaam van de auteur(s) gevolgd door het jaartal (Pieters 1999). Bij 2 
auteurs: (Sabbe & Claes 2006). Bij 3 en meer auteurs wordt alleen de eerste 
auteur vermeld, gevolgd door e a. (Pieters e.a. 1999).

 – Plaats verwijzingen naar meerdere referenties in de tekst (tussen haakjes) in 
chronologische volgorde, gevolgd door alfabetische volgorde.

 – Voorbeeld hiervan (Rümke 1957; Van Praag 1999; van Harten e.a. 2015; van 
Os 2015a, b).

 – Bij directe verwijzing in de tekst volgt na de achternaam van de auteur tussen 
haakjes het jaar van publicatie; bij 3 en meer auteurs wordt alleen de eerste 
auteur vermeld, bijvoorbeeld: ‘Jansen (2009) concluderen hetzelfde en Kok e.a. 
(2008) wezen hier eerder op’.

 – Verwijzing naar pagina’s, bijvoorbeeld in geval van citaten, geschiedt na 
vermelding van het jaar.

  Enkele voorbeelden

Hoofdstuk van een boek:
Barkovich AJ. Disorders of neuronal migration and organization. In: 
Kuzniecky RI, Jackson GD, editors. Magnetic resonance in epilepsy. New York: 
Raven; 1994. p. 235-55.

Boek:
Costa DC, Morgan GF, Lassen NA, editors. New trends in neurology and 
psychiatry. London: Libbey; 1993.

Tijdschriftartikel:
Bushby KMD, Gardner-Medwin D. The clinical, genetic and dystrophin 
characteristics of Becker muscular dystrophy. I. Natural history. J Neurol 1993; 
240: 98-104.

• Allen P, Amaro E, Fu CH, Williams SC, Brammer MJ, Johns LC, e.a. Neural 
correlates of the misattribution of speech in schizophrenia. Br J Psychiatry 2007; 
190: 162–9.

• Alphen SPJ van, Videler AC, van Royen RJJ, Verhey FRJ. Multidisciplinaire 
richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen; nader gespecificeerd voor ouderen. Tijdschr 
Psychiatr 2009; 51: 249-53.

 – Verwijzingen naar artikelen ‘in preparation’ or ‘submitted’ zijn niet bruikbaar 
(deze kunnen immers nog afgewezen worden); geef bij artikelen die ‘in druk’ 
zijn de naam van het tijdschrift of het boek.

 – Verwijzingen naar ‘personal communications’ of andere niet voor de lezer 
toegankelijke informatie horen niet in de literatuurlijst: verwijs indien nodig 
hiernaar in de tekst (J. Janssen, schriftelijke mededeling 2010). Dit geldt ook 
voor ongepubliceerd werk van de auteurs zelf.

 – De literatuurlijst reserveren we voor onveranderlijke, duurzame bronnen 
(bronnen waarin de lezer hetzelfde aantreft als de schrijver van het artikel). 
Dat betekent dat we sommige internetvindplaatsen in de literatuurlijst 
opnemen, zoals verwijzingen naarrapporten, richtlijnen, Kamerstukken 
en verslagen. Bijvoorbeeld: Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire 
Richtlijnontwikkeling in de GGZ. Richtlijn ADHD bij kinderen en jeugdigen. 
Utrecht: Trimbos-instituut; 2007. http://www.ggzrichtlijnen.nl/index.
php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=741&richtlijn_id=66.

 – Internetvindplaatsen die tijdelijke informatie bevatten, worden tussen 
haakjes in de lopende tekst aangehaald, bijvoorbeeld: ‘Op de website van 
het tijdschrift is een verzameling meetinstrumenten te vinden (http://www.
tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/measuringinstruments).’

Kopij met onvolledige literatuurvermelding kan niet worden geaccepteerd
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A nonimiteit  /  aanspr akel i jk heid:

Voorkom herkenbaarheid van patiënten! De gevolgen van klachten van mensen die 
zich in beschrijvingen herkennen, komen uitsluitend ten laste van de auteur en dus 
niet van de redactie en directies / raden van bestuur van de ggz-instellingen die aan 
GGzet Wetenschappelijk deelnemen.

Ver zenden:

• U levert uw artikel per e-mail aan via ggzetwetenschappelijk@rgoc.nl. 
• Vermeld de volledige voor- en achternaam/namen van de auteur(s), de 

voorletters, eventuele titulatuur, de functie en de werkplek plus, indien gewenst, 
een adres, telefoonnummer en/of mailadres.
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