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Een artikel voor de rubriek Casuïstiek is probleem-/ziektegericht. Het gaat in principe om
een bijzondere bevinding
Een artikel van ca 1000 woorden (max 1500), incl. referenties en excl. Tabellen.
Stramien:
o Begin met een prikkelende inleiding.
o Ziektegeschiedenis patiënt: zorg dat het patiëntverhaal goed loopt.
o Beschouwing: begin met de kern van het verhaal. Geef aan wat de dilemma’s en
afwegingen waren. Wat had in de behandeling anders gekund en had dat tot een
andere uitkomst geleid? Lezers leren het meest van fouten of goede ervaringen
o Besluit krachtig en vat de boodschap samen in een paar heldere zinnen.
Kort en bondig
Begrijpelijk taalgebruik
Gebruik zoveel mogelijk actieve zinsconstructies (‘we zochten’ i.p.v. ‘er werd gezocht’)
Eventueel gebruik illustratie(s) ter verduidelijking
Titel niet te lang (max 2 regels en dat is ca 70 tekens, incl spaties), anders beter werken
met een titel en subtitel (chapeau). De voorkeur is een titel die op 1 regel past (max 35
tekens, incl. spaties)
Gebruik subkopjes, die helpen lezers om de structuur van het stuk te herkennen
Graag gegevens auteurs: titel, voornaam, achternaam, functies en werklocatie(s)
Correspondentieadres
Maximaal 10 referenties (een Casuïstiek is geen uitgebreid overzicht van alle aspecten
van een aandoening of probleem). Gebruik niet de eindnotenoptie van Word, dit is voor
de vormgever niet prettig.
Voor schrijfwijze referenties is de Vancouver stijl van toepassing.
Toestemming van patiënten: bij het schrijven van verhalen over patiënten zijn er
verantwoordelijkheden t.a.v. privacy. Het NTR wil graag van alle patiënten die genoemd
worden, of als beeld gebruikt worden, een toestemmingsverklaring. (zie hiervoor het
specifieke formulier).

Zie voor uitgebreide informatie over referenties en over taalkundige zaken de ‘Richtlijnen
voor auteurs’ via deze link. Deze richtlijnen zijn uitgebreider en meer gericht op een artikel in
de rubriek (wetenschappelijke) publicatie.

