
REGELS/FORMAT ABSTRACT 

 
U dient een Nederlandse samenvatting per e-mail (nwhht@nki.nl) in te sturen.  
De deadline voor het insturen van de abstracts is 3 september.  

Uw samenvatting is gestructureerd en vermeldt de volgende onderdelen: doel, patiënt(en) 
en methode óf materiaal en methode, resultaten en conclusie (zie bijgesloten voorbeeld). 
Graag bij indiening aangeven of dit een lopend onderzoek betreft, een nieuw voorstel of een 
afgerond onderzoek. Tenslotte dient u uw e-mailadres te vermelden, zodat bij eventuele 
vragen rechtstreeks contact met u kan worden opgenomen.  

Instructies voor de inhoud van de samenvattingen: 

1. Een samenvatting mag niet langer zijn dan 200 woorden (inclusief literatuurverwijzing; 
exclusief de namen van maximaal zes auteurs en de titel van de voordracht of de poster).  

2. Figuren en tabellen. Per voordracht kan niet meer dan één figuur of tabel worden 
opgenomen (foto's, schema's en grafieken, met letters en cijfers, die na verkleining tot 
acht cm breedte goed leesbaar blijven).  

3. Literatuurverwijzingen dienen opgesteld te worden conform het voorbeeld.  

4. Afkortingen dienen zoveel mogelijk te worden vermeden en in ieder geval te worden 
verklaard. In de titel mogen geen afkortingen voorkomen.  

 

  

mailto:nwhht@nki.nl


VOORBEELD 

 
A. Achternaam, B. Achternaam, C. Achternaam, D. Achternaam, E. Achternaam,  
F. Achternaam (instituut)  

Hoe wordt een samenvatting ingediend? (titel) 

Doel: naar de efficiëntie van informatieoverdracht door middel van gestructureerde 
samenvattingen van voordrachten tijdens de algemene vergadering.  

Materiaal en methode: Het bestuur van de Vereniging wil de samenvattingen voor de 
toekomstige algemene vergaderingen op overzichtelijke wijze standaardiseren volgens de 
suggesties zoals die zijn gedaan in het artikel van Comans en Overbeke1 .  

Resultaten: Van concrete resultaten van het invoeren van gestructureerde samenvattingen 
kan nog niet worden gesproken, maar naar verwachting zullen de resultaten en conclusies 
duidelijker worden weergegeven en derhalve gemakkelijker leesbaar zijn. Het aantal van 200 
woorden zal niet overschreden mogen worden. Literatuurreferenties dienen te passen binnen 
het kader. Eén en ander vergemakkelijkt de publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor 
KNO-Heelkunde. Bij voorkeur dient het lettertype Arial te zijn, puntgrootte 11. Gebruik van 
een kleiner lettertype is niet toegestaan.  

Conclusie: Gestructureerde samenvattingen bevatten meer relevante informatie en 
vergemakkelijken de beoordeling. Auteurs van voordrachten voor de algemene vergadering 
dienen zich aan de richtlijnen te houden, zoals vermeld in de vooraankondiging.  

 
 
1Comans MLA, Overbeke AJPM. De gestructureerde samenvatting: een hulpmiddel voor 
lezer en auteur. Ned Tijdschr Geneeskd 1990; 134:2338-43. 
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