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Informatie voor auteurs
Algemeen

De redactie volgt de regels van Vancouver: ‘Uniform requirements for
manuscripts submitted to biomedical journals’. Door het inzenden van zijn tekst
verklaart een auteur:
•
dat hij het recht van publicatie aan het Tijdschrift voor Cardiologie/
Journal de Cardiologie overdraagt,
•
dat het manuscript niet eerder of terzelfder tijd aan een ander tijdschrift
aangeboden is,
•
dat hij ermee akkoord gaat dat de kopij ter beoordeling aan de
redactieleden voorgelegd wordt,
•
dat de personen die aan het tot stand komen van het artikel hebben bijgedragen
akkoord gaan met de vermelding van hun naam,
•
dat hij toestemming verkregen heeft voor het publiceren van reeds eerder
gepubliceerd materiaal.

Manuscripten
•

Taal: de tekst kan uitsluitend in het Nederlands of Frans aangeleverd
worden. Teksten aangeleverd in andere talen worden niet in behandeling
genomen.

•

Referenties: in de tekst naar de literatuurlijst verwijzen met een nummer dat als noot
in de tekst geplaatst wordt, na het leesteken waarmee de bewering
afgesloten wordt. De nummering verloopt in de volgorde van verwijzing
in de tekst inclusief figuren en tabellen. Wordt meermalen naar dezelfde
bron verwezen, dan telt de eerste verwijzing. De literatuurlijst rangschikken naar het
nummer van de verwijsnoot. Elk nummer een nieuwe regel geven:
nummer, namen en voorletters van alle auteurs (indien meer dan zes, alleen
de eerste zes noemen, gevolgd door, et al.), volledige titel van de publicatie,
de naam van het tijdschrift (cursief) in de standaardafkorting volgens de
Index Medicus (http://www2.bg.am.poznan.pl/czasopisma/medicus.php?lang=eng)
(bij twijfel voluit), jaartal, jaargang (cursief), eerste en laatste
bladzijde.
De onderstaande voorbeelden dienen als leidraad voor: een publicatie van
een commissie,1 een gewoon tijdschriftartikel,2 een boek,3 een hoofdstuk
uit een boek onder redactie,4 en een proefschrift.5
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•

Auteur(s): van iedere auteur de juiste titulatuur, de volledige naam, de huidige functie
en het huidige werkadres noemen. Correspondentieadres opgeven met e-mailadres
en eventueel telefoonnummer.

•

Sleutelzinnen: voor ieder artikel +/- 3 korte sleutelzinnen opgeven die in de kantlijn
van het artikel gehighlight kunnen worden.

•

Beelden: van elk beeld (moet vrij zijn van auteursrechten) de bron vermelden.

•

Intro (blurb): voor ieder artikel een aanbevelingszin opgeven van maximaal 40
woorden t.b.v. de website.

Oorspronkelijk onderzoek

Hierbij wordt uitgegaan van ongeveer 5 gedrukte tijdschriftpagina’s (17 000 tekens, incl.
spaties), exclusief beelden en literatuurgegevens. Het artikel moet een samenvatting
bevatten van maximaal 200 woorden. Maximaal 4 illustraties. Maximaal 30
literatuurverwijzingen.

Overzichtsartikel

Hierbij wordt uitgegaan van ongeveer 8 gedrukte tijdschriftpagina’s (28 000 tekens, incl.
spaties), exclusief literatuurgegevens. Het artikel moet een samenvatting bevatten van
maximaal 250 woorden. Maximaal 6 illustraties. Maximaal 50 literatuurverwijzingen.

Casuïstiek

Hierbij wordt uitgegaan van ongeveer 3 gedrukte tijdschriftpagina’s (11 000 tekens, incl.
spaties), exclusief literatuurgegevens. Het artikel moet een samenvatting bevatten van
maximaal 150 woorden. Maximaal 5 auteurs noemen. Maximaal 3 illustraties. Maximaal 15
literatuurverwijzingen.

Redactioneel

Hierbij wordt uitgegaan van 2 gedrukte tijdschriftpagina’s (ongeveer 6 500 tekens, incl.
spaties). Geen illustraties. Maximaal 5 literatuurverwijzingen.

Inzending

Tekst en illustraties (met bronvermelding) aanleveren via e-mail. Illustraties als originele
foto’s of tekening digitaal aanleveren (format:
tif, jpeg).
NB

De uitgeverij gaat ervan uit dat aangeleverde illustraties auteursrechtvrij zijn!
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Adres

Redactie Tijdschrift voor Cardiologie, Lefebvre Sarrut Belgium nv Groenstraat 31, 2640 Mortsel
e-mail: tvc.jdc@larcier.com

