Richtlijnen voor de auteur
De redactie werkt continu om het Tijdschrift voor Vroedvrouwen te optimaliseren. We streven
naar een hoogstaande kwaliteit waarbij voor elke vroedvrouw in Vlaanderen dit tijdschrift kan
bijdragen tot het verbeteren van de zorg die zij biedt. Ons tijdschrift mag gelezen worden en kan
de kwaliteit van vroedvrouwentijdschriften in Europa evenaren. We streven er naar om ook de
vorm van ons Tijdschrift steeds te verbeteren en om de wetenschappelijke uitstraling te
versterken. Om deze reden stellen we richtlijnen bij de vormgeving van de artikels. U kan deze
richtlijnen ook terugvinden in de colofon van het Tijdschrift.
1. Taal. De artikels moeten in het Nederlands voorgelegd worden.
2. Aanvaarding. De artikels worden ter goedkeuring aan de redactieraad van het Tijdschrift
voorgelegd. De redactieraad kan eventueel aanpassingen voorstellen, die aan het voorgelegde
document aangebracht moeten worden. Wanneer deze wijzigingen beperkt zijn
(spellingsfouten,…) kan de redactie die zelf aanbrengen (na telefonisch overleg met de
hoofdredacteur).
3. Formaat van de zending. Teksten kunnen via elektronische post naar de redactie opgestuurd
worden: redactie@vroedvrouwen.be. Teksten en tabellen dienen in een
tekstverwerkingsformaat te staan (Word).
4. De lengte van de voorgelegde teksten is onbeperkt, maar men wordt verzocht de 10 gedrukte
bladzijden niet te overschrijden (regelafstand anderhalf, arial 10). De klassieke structuur:
“inleiding, methodologie, resultaten, bespreking, besluit, referenties” zal bij voorkeur voor
studies gebruikt worden. In het geval van overzichtsartikels zullen titels van hoofdstukken de
tekst op een duidelijke wijze onderverdelen.
5. Tabellen en figuren dienen genummerd te zijn en deel uit te maken van de tekst. De tekst
achter figuur of tabel 1, start met een kleine letter (Figuur 1: voorbeeld).
6. Schrijfstijl mbt tekens.
Bij p-waarde wordt er met spaties en komma gewerkt (p = 0,001)
Bij percentage wordt het percent teken zonder spatie vermeld achter het cijfer (23%)
Bij gewichten en lengtes wordt het woord voluit geschreven en met een spatie vermeld
(500 gram)
Cijfers tot en met tien worden voluit geschreven. Wanneer een zin start met een cijfer,
wordt deze eveneeens voluit geschreven.
7. Bij elk artikel moet minstens een literatuurlijst vermeld worden. Deze moet terug te vinden
zijn onder de hoofding “referenties”. Zoals gebruikelijk moeten alle informatiebronnen

alfabetisch geordend zijn. Refereren moet gebeuren volgens APA-style. De auteur(s) is (zijn)
verantwoordelijk voor het correct refereren en gebruik van bronnen.
Boek: naam en initialen van alle auteurs (indien meer dan zes auteurs, de eerste zes
vermelden gevolgd door et.al.), publicatiejaar tussen haakjes, titel, editie (indien niet de
eerste), plaats van uitgave, uitgeverij (onderstreept). Bv: Robertson, A. (2002).
Empowering women, teaching active birth. (4e druk). Australia: Birth International.
Niet gepubliceerde werken: Bv: De Reymaeker, K., Van Doorselaere, A. (2004).
Psychologie [Niet gepubliceerde cursus]. Leuven, Katholieke Hogeschool Leuven,
Departement Verpleeg-en Vroedkunde. Bv: Milisen, K. (1999). An intervention study for
delirium in elderly hip fracture patients (Doctoraatsdissertatie, Katholieke Universiteit
Leuven).
Tijdschrift: naam en initialen van alle auteurs (indien meer dan zes auteurs, de eerste
zes vermelden gevolgd door et.al.), publicatiejaar tussen haakjes, titel van het artikel,
tijdschrift (onderstreept), volume of jaargang, nummer van het tijdschrift tussen haakjes,
betreffende paginanummers. Bv: Caughey, A.B., Sundaram, V., Kaimal, A.J., Cheng, Y.W.,
Gienger, A., Little, S.E., et.al. (2009). Maternal and neonatal outcomes of elective
induction of labour. Evid Rep Technol Asses, 176, p. 1-257.
Multimedia: (interview, video, geluidsopname) idem als boek, enkel het soort
multimedia aanduiden na de titel, tussen vierkante haakjes. Bv: Stichting lichaamstaal
(1997). Lessen in babymassage. [video]. Thorn.
Internet en andere digitale bronnen: naam en initialen van alle auteurs (indien meer
dan zes auteurs, de eerste zes vermelden gevolgd door et.al.), publicatiejaar/datum
tussen haakjes (indien niet gekend: S.a.), titel van de publicatie, format van de bron,
datum waarop de bron werd geraadpleegd, website-adres (onderstreept). Bv: FOD. (S.a.).
Wat begrijpt men onder seroconversie?. Geraadpleegd op 7 maart 2005,
http://www.health.fgov.be/ AGP/AidsNL/ index.htm.
Literatuurverwijzingen in de tekst: enkel de naam van de auteur en het jaartal worden
vermeld, tussen haakjes (indien meerdere auteurs, de eerste vermelden gevolgd door
et.al.). Bv: Onderzoek van Dams (1999) toonde aan dat sommige vrouwen gevoeliger zijn
voor deze prostaglandines. Bv: Sommige vrouwen zijn gevoeliger voor deze
prostaglandines. (Dams, 1999)
In een citaat mag men niets veranderen aan wat men overneemt. Is het citaat in een
andere taal opgesteld, dan gebruikt men ook die andere taal. Als men toch wil vertalen
dan moet men de oorspronkelijke tekst in voetnoot opnemen. Het citaat wordt tussen
aanhalingstekens geplaatst, de verwijzing naar de bron gebeurt op dezelfde wijze als een

andere literatuurverwijzing, aangevuld met de pagina waarop het citaat terug te vinden
is. Bv: „De intra-uteriene, symbiotische band tussen moeder en kind dient na de geboorte
voortgezet te worden.‟ (Bolbo, 1996, p. 19)

