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Het Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie (NTD) 

Doelstelling 

NTD is een Nederlandstalig onafhankelijk wetenschappelijk tijdschrift. Doel van dit tijdschrift is bij  
te dragen aan een verbetering van de uitoefening van het werk van de diabetesprofessional. Dit 
wordt gerealiseerd door het creëren van een platform voor informatie-uitwisseling, het versterken 
van de cohesie en het faciliteren van de samenwerking van Nederlandse diabetesprofessionals. Het 
tijdschrift probeert te voorzien in het verbreden van kennis op het gebied van de diabeteszorg in de 
breedste zin, door aandacht te geven aan (na-)scholing, het voorzien van relevante naslag en het 
bespreken van Nederlands en internationaal diabetesonderzoek. Daarnaast ziet NTD het tot haar 
taak relevante ontwikkelingen in maatschappij en gezondheidszorg ten aanzien van diabetes te 
beschrijven en te becommentariëren. 
 

Doelgroep 

Internisten*, kinderartsen* en huisartsen* 
*met belangstelling voor diabetes mellitus  
 

Redactionele aandachtsvelden 

NTD besteedt aandacht aan ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek binnen 
Nederland, aan internationale studies en referaten, maar ook aan de praktische ontwikkelingen 
binnen de diabeteszorg en op medisch-maatschappelijk terrein. Het NTD staat open voor zowel 
basaal als klinisch wetenschappelijke bijdragen. Publicaties uit NTD worden regelmatig gebruikt bij 
nascholingen en symposia.  
 
 

Richtlijnen inzending kopij 
 
De redactie ontvangt graag Nederlandstalige artikelen binnen het vakgebied Diabetologie op het  
e-mailadres van de redactie NTD; redactieNTD@bsl.nl 
 
Vermeld duidelijk in het manuscript: 
-  de gegevens van alle auteurs: de voornaam, titulatuur, instituut en afdeling  
- het volledige adres van de corresponderend auteur, inclusief telefoonnummer en mailadres 
- het aantal woorden 
 

Literatuurverwijzingen (Vancouverstijl) 

Bij het artikel levert u een genummerde literatuurlijst aan. In de tekst verwijst u naar de literatuur 
door in superscript – achter de sluitpunt van de zin – het nummer te vermelden dat op de 
betreffende titel betrekking heeft. De nummering in de tekst moet in oplopende volgorde  
(1, 2, 3, etc.) worden weergegeven, tabellen en figuren worden hierin meegenomen. Indien 
meermalen naar dezelfde bron wordt verwezen telt de eerste verwijzing. 
Elke literatuurverwijzing krijgt een nieuwe regel: nummer; namen en voorletters van alle auteurs, 
zonder interpunctie, eventueel gevolgd door de voorvoegsels. Daarna volgt de volledige titel van de 
publicatie, de naam van het tijdschrift in de standaardafkorting volgens Index medicus met het 
jaartal, jaargang (met eventueel het nummer van verschijning tussen haakjes), pagina's (zie 
voorbeelden Tijdschriften).  
Of (bij een boek) plaats, uitgever, en jaartal. Voor het vermelden van hoofdstukken uit boeken met 
een redactie, proefschriften, volgende druk en dergelijke (zie voorbeelden Boeken). 
Noot: Een 'niet-gepubliceerde waarneming' of een 'persoonlijke mededeling' kan niet in de 
literatuurlijst worden opgenomen. Nog niet-gepubliceerde artikelen, die wel voor publicatie aanvaard 
zijn, kunnen worden opgenomen door na de naam van het tijdschrift 'te perse' toe te voegen. 
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Voorbeelden 
Tijdschriften 

(…) kan helpen verlagen.
1 

(…) bij type 2 diabetes.
2 
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Lengte van het artikel 

1.  Nederlands diabetesonderzoek: oorspronkelijke stukken (3.000 woorden max.) 
2.  Diabetesonderzoek: Nederlands onderzoek in internationale tijdschriften (800 woorden max.) 
3.  Internationaal onderzoek (800 woorden max.) 
4.  Educatie (3.000 woorden max.) 
5. Opinie en Debat (800 woorden max.) 
6.  Commentaar (400 woorden max.) 
7.  Proefschrift / boekbespreking (800 woorden max.) 
8.  Casuïstiek (1.500 woorden) 

 

Beeldmateriaal  

Relevant beeld- en illustratiemateriaal is zeer welkom. In drukwerk kunnen alleen beelden/foto’s/ 
scans in hoge resolutie (minimaal 300 dpi > 800 kB/1 MB) worden geplaatst. De afbeeldingen dienen 
digitaal in een gangbaar grafisch bestandsformaat te worden aangeleverd (als .jpg, .eps of .tif-
bestand) en moeten worden voorzien van een bijschrift.  
Wanneer de afbeeldingen met een tekenprogramma zijn gemaakt, dienen de oorspronkelijke 
grafische bestanden te worden meegestuurd. Eerder gepubliceerd beeldmateriaal moet goed 
reproduceerbaar worden aangeleverd of met uitgebreide bronvermelding zodat de bureauredactie  
de originelen op eenvoudige wijze kan achterhalen. De bronvermelding moet ten minste bevatten: 
titel en auteur oorspronkelijke uitgave, uitgever, plaats en jaar van uitgave, pagina waarop afbeelding 
staat en maker van de afbeelding. Aan iedere afbeelding moet een nummer worden gekoppeld dat 
overeenkomt met de nummering in het manuscript. Zorg ervoor dat bij de beelden een duidelijke 
verwijzing in de tekst staat naar de plaats waar ze (bij voorkeur) moeten worden opgenomen.  
Note: Illustratiebestanden die als Wordbestand of Word-kader in de kopijbestanden zijn opgenomen, 
zijn niet bruikbaar. 
 

Tabellen / grafieken / diagrammen 

Alle figuren (tabellen/grafieken/diagrammen etc.) dienen te worden voorzien van een titel en een 
bijschrift (verklaring), en eventueel een referentie. Houd bij letters en tekens in de figuren rekening 
met verkleining, gewoonlijk naar de breedte van een kolom. 
De figuren dienen te worden genummerd in de volgorde waarin zij in de tekst verschijnen.  
Zorg ervoor dat bij de figuren een duidelijke verwijzing in de tekst staat naar de plaats waar ze  
(bij voorkeur) moeten worden opgenomen. 
Noot: Gebruik bij voorkeur niet de speciale tabelopmaak van Word. 
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Medisch-ethische toetsing 

Manuscripten die betrekking hebben op onderzoek bij (proef)personen worden alleen geaccepteerd 
op voorwaarde dat in de tekst vermeld staat dat de studie is goedgekeurd door de Medisch Ethische 
Commissie van de instelling waar het onderzoek heeft plaatsgevonden. 
Manuscripten die betrekking hebben op onderzoek bij proefdieren worden slechts geaccepteerd op 
voorwaarde dat in de tekst vermeld staat dat de studie is goedgekeurd door de Dier Experimenten 
Commissie van de instelling, waar het onderzoek heeft plaatsgevonden. 

 

Aanleverprocedure 

Kopij dient volgens de hierboven gestelde richtlijnen per mail te worden aangeleverd bij  
redactieNTD@bsl.nl 
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