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   PALLIUM − Richtlijnen voor auteurs 
 

Pallium is een vakblad over Palliatieve zorg. Doelgroep: verpleeghuisartsen, verpleegkundig 

personeel (werkzaam in thuiszorg, ziekenhuis en/of hospice), huisartsen, netwerk en consulenten en 

Scen-artsen. Pallium wil zijn lezers vooral inzicht, advies en herkenning bieden. Daarnaast is er ook 

ruimte voor nieuws, opinie en overzicht. Het tijdschrift is opgedeeld in verschillende secties met 

daaronder vaste rubrieken en wisselende artikelen. 

Pallium wordt uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum (Springer Media) en verschijnt 5 keer per 

jaar. De 1
e
 jaargang stamt uit 1999.  

 

Secties met daarbij behorende aandachtspunten voor het schrijven: 

De praktijk 

Deze sectie omvat de aandachtsgebieden medisch en verpleegkundig handelen, samenwerking. 

Het is praktijkgericht en kan cases bevatten. 

Kennis en Wetenschap 

Deze sectie omvat het aandachtsgebied kennis en wetenschap en kan artikelen bevatten over 

onderzoeken, onderzoeksresultaten, nieuwe wetenschappelijke inzichten, nieuwe inzichten in 

behandelingen, buitenlands onderzoek etc. 

 

Uw tekst 

• Maak een heldere opzet van de tekst met een logische indeling voor de lezer. 

• Geef de tekst een kernachtige titel (maximaal 7 woorden). 

• Maak een kort intro waarin u in maximaal 50 woorden de essentie van het verhaal weergeeft. 

De inleiding moet de lezer prikkelen om het artikel te lezen.  

• Gebruik voor de leesbaarheid kernachtige tussenkoppen en zet tips, praktische handvatten, 

medicatieschema’s en dergelijke apart in een kader.  

• Het maximale aantal woorden is als volgt: 

-  artikel 2 pagina’s zonder beeld: 1.250 woorden 

-  artikel 2 pagina’s met 1 beeld (niet zo groot): 1.150 woorden 

-  artikel 2 pagina’s met 2 beelden: 950-1.050 (afhankelijk van grootte van het beeld) 

-  artikel 3 pagina’s zonder beeld: 1.700-1.800 woorden 

- artikel 3 pagina’s met 1 beeld: 1.500-1.600 woorden 

(schema’s, kaders, etc. tellen als beeld!) 

Er is ruimte voor 2 of voor 3 pagina’s, in overleg met de eindredacteur. 

• Gebruik levendige voorbeelden, praktische instructies voor de doelgroep van het tijdschrift en 

werk zo mogelijk met verduidelijkende schema’s, lijstjes of checklists. Geef aan welke teksten 

(samenvatting, casus, enz.) als kaderteksten te gebruiken zijn. 

• Houd bij het schrijven rekening met de multidisciplinaire doelgroep.  

• Plaats boven aan uw artikel uw naam, die van uw eventuele coauteurs, uw functie en werkplek. 

Als u het op prijs stelt reacties op uw artikel te ontvangen, dan kunt u uw e-mailadres vermelden. 

 

Taalgebruik en spelling  

• Houd het taalgebruik eenvoudig. Gebruik in principe korte zinnen. Vermijd onnodig vakjargon of 

licht het jargon toe. Breng een heldere structuur aan in de tekst.  

• Laat afkortingen de eerste keer voorafgaan door de volledige naam. 

• Gebruik de officiële spelling volgens het Groene Boekje. 
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Schrijftips 

• Uw tekst wordt levendiger als u in de ik-vorm of de wij-vorm schrijft: ‘wij onderzochten…’ in 

plaats van ‘In het onderzoek werd…’: gebruik actieve zinnen! 

• ‘Schrijven is schrappen’: ga zelf kritisch na of al uw informatie en beweringen wel even nodig zijn 

voor een goed begrip van het onderwerp of van uw betoog. Durf dingen weg te laten; de ruimte 

in een tijdschrift is altijd beperkt. 

• Maak gebruik van kaders en schema’s. Door het enorme informatieaanbod, willen lezers kunnen 

zappen.  

 

Illustraties: foto’s, grafieken en tabellen 

Pallium is een full colour tijdschrift. Suggesties voor illustraties zijn altijd welkom. Uiteraard kunt u 

ook zelf beeldmateriaal aanleveren.  

Technische specificaties aanlevering foto’s, tekeningen of afbeeldingen: minimaal 300 dpi of 500kB. 

Geef bij illustraties aan welk nummer ze hebben en welk bijschrift erbij hoort.  

De eind(beeld)redacteur bepaalt, zo mogelijk in overleg met u, welke illustraties geplaatst worden. 

Vaak zoekt de eindredacteur zelf (nog meer) beeld bij het artikel. Dit wordt niet aan u voorgelegd. 

 

Juridische aspecten 

Alle in Pallium geplaatste artikelen verschijnen onder de Standaardpublicatievoorwaarden voor 

bijdragen aan tijdschriften en soortgelijke uitgaven van Springer Uitgeverij B.V. 

 

Aanbieden kopij 

• Aanleveren per e-mail (Word); mail naar M.Strauss@bsl.nl (coördinator) 

• Vermeld hoe de redactie contact met u op kan nemen voor de terugkoppeling.  

 

Vancouver conventie voor literatuurverwijzingen 

Voorbeeld I (tijdschriftartikelen):  

Van Gijn J, Staal A, van Urk. Transient ischemic attacks en het voorkomen van herseninfarcten.  

Ned Tijdschr Geneeskde 1982; 126: 1405- 13. 

Voorbeeld II (boeken): 

1. Khera KS. Teratogenic toxicity. In: Nriagu JO, ed. The biochemistry environment. Amsterdam:  

      Elsevier/North Holland, 1979; 503- 18. 

2.   Tsubaki T, Irukayama K, eds. Manimata disease end. Tokyo: Kodansha, 1977. 

 

Eindredactie 

Uw artikel zal door de eindredacteur worden gecontroleerd op toegankelijkheid, opbouw, 

samenhang, spelling, stijl, e.d. Ook zal de eindredacteur (tussen)koppen en een intro wijzigen of 

toevoegen, en mogelijk de titel inkorten of anderszins aanpassen. De wijzigingen die de 

eindredacteur aanbrengt, worden u niet voorgelegd, behalve als de eindredacteur met u wil 

overleggen over de inhoudelijke correctheid van een wijziging. De eindredacteur en/of de redactie 

bepaalt in welk nummer van Pallium uw artikel geplaatst wordt (eventueel in overleg met u als er 

sprake is van actualiteit). 

 

Overig 

Geef aan de eindredacteur het adres (bij voorkeur privéadres) op waar u het bewijsexemplaar van 

het betreffende nummer wilt ontvangen. 

 

 


