208

> spotlight

Nieuwe rubriek: Spotlight
Wie wil er nu niet (figuurlijk gesproken) in de schijnwerpers
staan?
De redactie van het NTR wil graag de lezers uitnodigen om
een zelf gelezen artikel onder de aandacht te brengen van
de redactie en de lezers. Dit bij voorkeur buiten de directe
revalidatieliteratuur die we allemaal lezen.

Belangrijkste
•

Consequenties
•

Kort en krachtig wordt het devies van deze rubriek
waarbij er een aantal spelregels zijn waaraan de
bijdrage dient te voldoen. Het besluit om de bijdrage
te plaatsen ligt bij de redactie van het NTR waarbij
de consequenties voor de praktijk een belangrijk
onderdeel van de beoordeling zullen zijn.

•

Een korte titel; het mag een journalistieke titel
zijn met een hint of kwinkslag (maximaal 60
tekens, inclusief spaties).

•
•

Waarom
•

Wat
•

•

We houden van prettig leesbaar geschreven
artikelen in goed Nederlands. Een wat losse stijl
heeft de voorkeur; voorkom opsommingen en
vaag taalgebruik.
Gebruik actieve zinsconstructies en korte zinnen;
geen lange, samengestelde zinnen.
Lees zelf de tekst eens hardop: u hoort gelijk
waar het hapert.
Gebruik het Groene Boekje, Van Dale Groot
woordenboek van de Nederlandse taal en Pinkhof
Geneeskundig woordenboek. Let op het aan
elkaar schrijven van samengestelde woorden.

is de onderzoeksvraag?

In één zin geeft u de onderzoeksvraag weer.

Hoe
•

dit onderzoek?

Leg uit wat de relevantie is van het onderzoek.
Wat weten we al en wat is er nieuw? Waarom wilt
u dit onderwerp onder de aandacht brengen?

Vermelding artikel.

Schrijfstijl

Inhoud
Titel
•

voor de praktijk

Zet de resultaten in perspectief. Wat betekenen
ze voor de (revalidatie)zorg in Nederland? Wat
leren we ervan? Het gaat om hoe we ermee verder kunnen; wat leren we ervan. De tekst onder
dit kopje mag wat uitgebreider zijn.

Literatuur
•

De opbouw van een Spotlight dient er voor de duidelijkheid als volgt uit te zien.

resultaten

Geef kort en bondig de belangrijkste uitkomsten.
Dit met een antwoord op de vraag hierboven.
Geef zo nodig betrouwbaarheidsintervallen en
verdelingen.

werd dit onderzocht?

Beschrijf kort het soort onderzoek; de aard en
de omvang van de populatie en de belangrijkste
uitkomstmaten voor de lezers.

Omvang
•
•

en aantal referenties

Maximaal 400 woorden, exclusief de referentie.
Vergeet niet het besproken artikel te vermelden;
dit is de enige referentie.
U kunt uw bijdrage bij de redactie indienen via:
NTR@revalidatiegeneeskunde.nl
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