TNN - Checklist auteurs
De richtlijnen voor het opstellen van artikelen;
•

het maximale aantal woorden per artikel per rubriek

•

het format van artikelen

•

de regels voor verwijzingen en referenties

•

en illustratievereisten,

vindt u in de auteursinstructies.
Deze checklist is bedoeld om de afhandeling van artikelen te versnellen en om de druk op de pagina’s door (te)
lange artikelen te beperken.
Auteurs worden vriendelijk verzocht bij het indienen van artikelen deze ingevulde checklist mee te sturen.

Checklist
Het aantal woorden in uw artikel overschrijdt niet het maximum voor de rubriek.
(Het aantal woorden kunt u tellen zonder de referenties, figuren, tabellen en legenda’s).
Het aantal woorden en het aantal referenties, figuren en tabellen staan vermeld op het voorblad van uw artikel.
Het artikel vermeldt een correspondentie-adres, inclusief telefoonnummer en e-mailadres.
Van alle auteurs zijn vermeld: het geslacht, alle initialen, de functie en affiliatie(s).
Het artikel voldoet aan het redactionele format, vermeld onder 1a t/m j in de auteursinstructies.
(Artikelen zonder disclaimer worden niet in beoordeling genomen).
De (Nederlandse en Engelse) trefwoorden staan op alfabetische volgorde.
Verwijzingen zijn in het artikel opgenomen volgens de auteursinstructies en in numerieke volgorde.
Referenties zijn opgenomen in de standaardtekst (niet in voetnoten of andere macro-opties) en volgens de
aanwijzingen in de auteursinstructies.
In het artikel zijn legenda’s voor figuren en tabellen opgenomen.
Meegestuurde illustraties zijn van een zo hoog mogelijke resolutie (minimaal 8x6 cm en 300 dpi [dots per inch]).
Alle tekst in figuren en tabellen is in het Nederlands.
Van eerder gepubliceerde illustraties is de toestemmingsverklaring van de uitgever toegevoegd. Ook voor
herpublicatie van tabellen is een toestemmingsverklaring nodig, met uitzondering van vertaalde tabellen.
Voor herkenbare foto’s en/of video(’s) heeft u een toestemmingsverklaring van de patiënt toegevoegd
(zie www.ariez.nl).
Uw artikel wordt vergezeld van een aanbiedingsbrief.
Indien het artikel reeds eerder is gepubliceerd of u bent van plan het artikel aan een ander tijdschrift aan te bieden
is dit in de aanbiedingsbrief vermeld.
In een disclaimertekst dient u te vermelden of er ten tijde van schrijven en publicatie van uw bijdrage een
commercieel belangenconflict sprake was (bijvoorbeeld indien uw bijdrage over een geneesmiddel gaat, of
de farmaceutische firma die dit middel op de markt brengt, u voor een bepaald bedrag sponsort, of dat u zitting
heeft tegen betaling in adviesraden van farmaceutische firma’s waardoor uw neutraliteit mogelijk in geding komt).
Zonder disclaimer, met betrekking tot commerciële sponsoring of andere financiële ondersteuning, worden
ingezonden bijdragen niet in beoordeling genomen.

