
 

 

 

Auteur richtlijn: nieuws 
 
Voor het schrijven van nieuws, wordt de volgende richtlijn gehanteerd. De artikelen worden 

gepubliceerd op de website van Fysiotherapie & Wetenschap. 

 
Wat is een nieuwsbericht?  

Een nieuwsbericht beschrijft een onderwerp dat actueel is en van waarde kan zijn voor de 
beroepsgroep fysiotherapie. Thema's die in aanmerking kunnen komen: 

1. Klinisch fysiotherapeutisch nieuws 

2. (Nieuwe) interventies 
3. Onderzoeksmethodieken 

4. Wetenschappelijke onderzoeken 
5. Sociaal-economisch nieuws 

6. Politiek nieuws 
 

Een nieuwsbericht draagt bij aan het vergroten van de kennis en kan vraagstukken opwerpen die 

leiden tot interessante discussies.   
 

Inhoud artikel:  
� Een artikel bestaat uit maximaal 750 woorden (uitgezonderd bijlagen en referenties).  Graag 

het aantal woorden onder het artikel vermelden. 

� Het artikel dient tweetalig aangeleverd te worden, te weten: Nederlands en Engels.  
 

Elk artikel bestaat uit de volgende onderdelen:  
� Titel: kort, informatief en uitnodigend.  

� Persoonlijke gegevens: naam, academische kwalificatie, beroep.  
� Indien het gaat om een nieuwsitem dat een wetenschappelijk onderzoek beschrijft wordt een 

beknopte wetenschappelijk opbouw gebruikt: inleiding, methode, resultaten, discussie. 

 
Opmaak:  

� In het algemeen geldt een zakelijke schrijfstijl. Maak zo min mogelijk gebruik van stijlen 
(cursief, dikgedrukt, e.d.), kleuren.  

� Lettertype: Tahoma 9 punts.  

� De tekst wordt links uitgelijnd, op regelafstand enkel.  
� Wanneer afkortingen worden gebruikt, wordt bij de eerste vermelding het woord volledig 

uitgeschreven.  
 

Referenties:  
� Verwijzen naar literatuur in de tekst wordt gedaan via de APA of Vancouvermethode. De 

referentielijst wordt volgens een van dezelfde methoden uitgewerkt.  

� Voorbeeld APA in tekst: in deze studie (Jansen et al., 2005)...  
� Voorbeeld Vancouver in tekst: in deze studie3-4...  

� De beschrijving in de referentielijst bevat auteursgegevens, jaar van publicatie, titel, plaats, 
uitgever en indien het artikel uit een journal komt een verwijzing naar de pagina’s.  

� APA wordt alfabetisch gerangschikt. De volgorde van referenties bij de Vancouvermethode op 

basis van moment van benoemen in het artikel.  
 

Hoofdredactie:  
� Het artikel wordt gestuurd naar info@fysiotherapiewetenschap.com  


