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Abstracts kunnen worden ingediend als abstract of als case report, beiden komen in aanmerking voor 

een mondelinge presentatie in een wetenschappelijk sessie.  

Abstract 

De samenvatting en titel mogen zowel in het Nederlands als in het Engels worden opgesteld.  

De volgende criteria worden gehanteerd: 

• Titel dekt de lading 

• Abstract is helder en overzichtelijk 

• De vraagstelling(en) is helder en duidelijk 

• Adequate beschrijving van het type onderzoek (bijv. prospectief/retrospectief cohortonderzoek/ 

pilot studie/onderzoek protocol) 

• Adequate beschrijving materiaal, patiënten (indien van toepassing) en methode. 

• Resultaten worden gepresenteerd op een adequate wijze. Data worden gepresenteerd als 

onderzochte eenheid (bijvoorbeeld aantal stenosen) en niet alleen als percentage. 

• Statistische test(en) worden vermeld indien van toepassing. 

• Adequate beantwoording van de vraagstelling. 

• Conclusie is helder en gebaseerd op de studie. Conclusie bevat een duidelijke boodschap. 

• Maximaal 250 woorden (exclusief titel, auteurs en affiliates) 

Verder dient de samenvatting strak geordend te zijn, en daarbij achtereenvolgens te bevatten: het 

doel van het onderzoek, de beschrijving van methoden, de resultaten en conclusies. Indien gewenst 

kunnen tussenkopjes zoals ‘Doel’, ‘Methoden’, ‘Resultaten’ en ‘Discussie’ worden gebruikt. Dit dient 

dan voorin de regel te staan en te worden onderstreept. 

 

Om de anonimiteit bij de selectieprocedure te waarborgen mogen nóch de titel, nóch de tekst een 

aanduiding bevatten van de auteur(s), instelling of plaatsnaam. 

Literatuurverwijzingen en tabellen moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Figuren en tabellen 

kunnen als afbeelding worden toegevoegd als jpeg, jpg of png bestand. De toegestane grootte van 

een afbeelding is maximaal 1 megabyte. 

Case Report 

Het Case Report mag zowel in het Nederlands als in het Engels worden opgesteld.   

De volgende criteria worden gehanteerd: 

• Een case report geeft een beschrijving van een casus aan de hand van presenterende symptomen, 

klinische bevindingen, radiologische beeldvorming en beloop. Tevens wordt de relevantie van de 

bevindingen voor de algemene praktijk duidelijk benoemd.  

• De lengte van de tekst is maximaal 250 woorden. Dit is exclusief titel, auteurs en affiliaties. 

• Maak zo veel mogelijk gebruik van de volgende indeling: 

o Introductie – korte samenvatting van de casus  

o Patiënten informatie– belangrijkste symptomen van de patiënt (in het kort).  

o Klinisch beeld en lab – relevante resultaten van lichamelijk onderzoek en lab uitslagen 



o Radiologische beeldvorming  

o Behandeling / beleid 

o Discussie – leermoment beschrijven 

Uit de volgende categorieën kan gekozen worden: 

• Abdominale Radiologie    • Mammaradiologie   

• Acute Radiologie     • Musculoskeletale Radiologie   

• Cardiovasculaire Radiologie    • Neuro / Hoofd-Hals Radiologie  

• Forensische en Postmortale Radiologie  • Nucleaire Geneeskunde  

• Interventieradiologie      • Thoraxradiologie 

• Kinderradiologie  

Algemene instructies en voorwaarden 

Het ingezonden abstract of case report komt alleen in aanmerking voor selectie indien: 

1. De eerste auteur, bij acceptatie, zich inschrijft en betaalt   

2. Het abstract vóór de deadline is ingediend – de deadline is uiterlijk zondag 17 februari 2019 

Bij inzending verplicht de inzender zich bij acceptatie tot presentatie. Er worden ongeveer 60 

abstracts geselecteerd voor mondelinge presentaties in een wetenschappelijk parallelsessie. 

Bij geen tegenbericht zullen de geaccepteerde abstracts op de website www.radiologen.nl worden 

gepubliceerd. 
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