
 

 

 

AUTEURSINSTRUCTIE EN PUBLICATIEVOORWAARDEN DÉ VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST 

U bent uitgenodigd om een innovatie-artikel te schrijven voor Dé Verpleegkundig Specialist. In dit 
document treft u belangrijke informatie aan over de gewenste vorm van uw artikel en de wijze waarop 
een en ander aangeleverd dient te worden. Het is van groot belang dat u zich realiseert dat Dé 
Verpleegkundig Specialist een nascholingsvakblad is en dat om die reden de conventies van het 
publiceren in wetenschappelijke tijdschriften voor een deel verlaten wordt. 

Dé Verpleegkundig Specialist is het vakblad voor verpleegkundig specialisten. Dé Verpleegkundig Specialist 
wil praktische, vakinhoudelijke kennis bieden, gericht op de aandachtsgebieden (CanMEDS-rollen) kennis 
en wetenschap, communicatie, maatschappelijk handelen, professionaliteit, klinisch handelen, organisatie, 
samenwerking. Artikelen in Dé Verpleegkundig Specialist hebben betrekking op de praktijksituatie of 
onderzoek gericht op de beroepsgroep van verpleegkundig specialisten. 

Innovatie is onlosmakelijk verbonden met het beroep van verpleegkundig specialist. Op de eerste plaats 
staat expliciet in ons beroepsprofiel beschreven dat de verpleegkundig specialist een innovatieve en 
initiatiefrijke beroepshouding heeft. Maar, veel belangrijker, laten verpleegkundig specialisten in het hele 
land dit ook in de praktijk zien. Als redactie zien wij veel mooie innovaties langskomen op allerlei 
gebieden en in vele vormen. Ook kleine innovaties die misschien juist omdat ze klein zijn, een enorm 
verschil kunnen maken. Innovaties waarvan wij vinden dat ze gedeeld moeten worden met vakgenoten. 
Om kennis te delen, om elkaar te inspireren en om zo samen best practices te kunnen implementeren. Elke 
editie willen we hierin ruimte bieden aan verpleegkundig specialisten (i.o.) om innovaties kort en krachtig 
te presenteren. 

De ‘huisregels’ voor een innovatie-artikel van Dé Verpleegkundig Specialist 

 

1. Titel Formuleer een kernachtige zin (circa 5 tot 10 woorden) over het product of de 
innovatie die geïmplementeerd is. 

2. Auteursgegevens Lever uw persoonlijke gegevens als volgt aan: voornaam, voorletters, 
achternaam, titulatuur, uw functie/beroep en – indien van toepassing – de 
naam van de organisatie waar u werkzaam bent – de naam van het 
opleidingsinstituut. 

3. Aantal woorden 1 A4 , rond de 600 woorden, zonder afbeeldingen. 

4. Opbouw Gebruik de volgende structuur: 
  

Achtergrond Aanleiding van de innovatie, evt. ondersteund met 
eerder onderzoek 

Vraagstelling Wat is de vraagstelling van het onderzoek? 

Methode Op welke manier is het onderzoek uitgevoerd? 

Interventie Wat is er geïmplementeerd? 

Resultaten Welke resultaten zijn naar voren gekomen? 

Conclusie Formuleer een concreet antwoord op de 
onderzoeksvraag en vertaal dit naar uw werkomgeving 

Aanbeveling Probeer dit zo te omschrijven zodat het bruikbaar zou 
kunnen zijn voor soortgelijke werkplekken en/of 
collegae in Nederland 

 



5. Tekstkopij Maak uw tekstbestanden zo ‘plat’ mogelijk; geen opmaak en regelafstand 
anderhalf. 

6. Product Indien er een product is dan een verwijzing naar een site waar dit terug te 
vinden is (indien mogelijk). 

7. Afbeelding Voeg 1 afbeelding toe die als achtergrond gebruikt kan worden. 
Beeldmateriaal kan alleen worden aangeleverd in de bestandsformaten .JPEG, 
.EPS en .TIF. met een resolutie van minimaal 300 dpi. - Voor elke afbeelding 
dient een bijschrift te worden aangeleverd. Als de tekst in de figuren niet in het 
Nederlands is, vragen we u om een vertaling mee te leveren. 

 

Publicatievoorwaarden  

 
Door inzending van kopij verklaart een auteur dat hij het recht van publicatie aan V&VN VS overdraagt. 
Dit recht van publicatie betreft alle papieren en elektronische uitgaven van V&VN VS in relatie tot Dé 
Verpleegkundig Specialist. Wordt kopij afgewezen door de redactie, dan valt dit recht weer aan de auteur 
terug. De auteur garandeert dat de door hem ingezonden kopij niet elders is aangeboden, geaccepteerd of 
gepubliceerd. Tevens garandeert hij dat de in de kopij genoemde personen/bronnen toestemming hebben 
gegeven voor publicatie van reeds eerder gepubliceerd materiaal (tekst, grafieken, foto’s enz.). De auteur 
verklaart zich bij inzending akkoord te zijn met redactionele beoordeling en bewerking voor de papieren 
en elektronische uitgaven. De redactie heeft het recht kopij redactioneel te (laten) bewerken. 

 
Ten slotte dient de auteur – bij voorkeur in de inleiding van het artikel – alle farmaceutische industrieën te 
vermelden waarmee hij/zij relaties onderhoudt. Daaronder vallen wel of niet betaalde adviezen, 
sprekersvergoedingen, sponsoring van onderzoek of anderszins en aandelen. Ook andere mogelijke 
belangenconflicten (financiële en andere) dienen vermeld te worden. Ook het feit dat er geen relaties zijn, 
wordt expliciet vermeld. 

 

U kunt uw artikelen sturen ter attentie van Oglaya Doua, de redactiecoördinator: 

(bij voorkeur) per e-mail: 

redactie@vakblad-dvs.nl 

 

Of: 

Prelum Medische Media en nascholing 

De redactie van Dé Verpleegkundig Specialist 

T.a.v. Oglaya Doua 

Postbus 545 

3990 GH Houten 

 


