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Het insturen van een handschrift houdt in dat de auteur:

• verantwoordelijk blijft voor de inhoud;
• aan de NV Reflexion Medical Network (RMN) het recht toezegt om de 

tekst te laten verschijnen in een of meerdere door RMN uitgegeven tijd-
schriften;

• akkoord gaat om het handschrift voor te leggen aan de leden van de re-
dactie en/of adviesraad; voorstellen voor eventuele wijzigingen worden 
aan de auteur voorgelegd;

• het handschrift niet heeft ingestuurd bij een ander Belgisch tijdschrift.

De handschriften worden in het Nederlands of in het Frans geschreven.

RICHTLIJNEN VOOR  
DE AUTEURS

1  | De lengte van de tekst zal, tenzij anders overeengekomen (b.v. State of the Art), maximaal 16.000 tekens (spaties 
inbegrepen) bedragen (4 tot 6 A4-bladen, enkele tussenregels). Teksten die deze grens overschrijden, kunnen door de 
redactie worden ingekort of als twee afzonderlijke delen gepubliceerd worden.

 Iedere tekst zal vergezeld zijn van een beknopte samenvatting (max. 2.000 tekens) en referenties (max. 30).

2  | Titels mogen vet, schuin en/of onderlijnd getypt worden, maar niet in hoofdletters.

3  | Alle gebruikte afkortingen moeten voluit geformuleerd worden bij de eerste vermelding in de tekst (tussen haakjes).
 Voorbeeld: SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomography) of: Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT)

4  | Indien mogelijk worden de teksten geïllustreerd (zwart/wit of kleur) met tabellen, grafieken, figuren, foto’s, radiografieën… 
Gekleurde illustraties worden aangemoedigd.

 De illustraties worden genummerd en gerefereerd, en hebben een duidelijke legende. In de tekst wordt naar de illustraties 
verwezen door vermelding van hun aard en nummer (tussen haakjes).

 Voorbeeld: … (Figuur 1),… (Tabel 3).

5  | De literatuurlijst mag niet meer dan 30 referenties bevatten. Deze worden genummerd in de volgorde waarin zij in de 
tekst verschijnen. Zij worden opgesteld naar de norm van Index Medicus.

 Vermeld alle auteurs wanneer er zes of minder zijn; zijn er zeven of meer auteurs, worden de eerste drie vermeld gevolgd 
door ‘et al’. Voor de naam van het tijdschrift wordt de officiële internationale afkorting gebruikt.

 Voorbeelden:
 1. Rohr J, Kittner SJ, Feeser BR, et al. Traditional risk factors and stroke in young adults: the Baltimore-Washington Cooperative  

 Young Stroke Study. Arch Neurol 1996;53:603-7.
 2. Brewer TG, Peggins JO, Grate SJ, et al. Neurotoxicity in animals due to arteether and artemether. Trans R Soc Trop Med Hyg 1994;88 

 (Suppl 1):S33-S36.

 In de tekst zelf wordt naar de literatuur verwezen door het vermelden van het referentienummer (tussen haakjes).
 Voorbeelden: … (3),… (4, 7, 16),… (7-10).

6  | Indien de auteurs verbonden zijn aan een ziekenhuis of een instelling, zal voor elke auteur (naam + voornaam volledig), de 
naam van het ziekenhuis of de instelling, alsook deze van de dienst, departement, eenheid,… vermeld worden.

7  | • De handschriften worden ingestuurd of per e-mail.
 • Illustraties zullen aan de volgende vereisten voldoen: formaat JPEG – afmetingen minimaal 8 x 8cm – resolutie  

 minimum 300dpi.


