
Instructies voor het indienen van abstracts & case reports voor de Radiologendagen 2018 
 

NIEUW! 
Naast wetenschappelijke abstracts mogen dit jaar ook onderwijs of case reports ingediend worden als 

abstract.  
 

De wetenschappelijke abstracts komen in aanmerking voor een presentatie in een wetenschappelijk 
parallelsessie. 

 
De beste onderwijs en case reports komen in aanmerking om getoond te worden als poster in de expositie en 

catering ruimte tijdens de Radiologendagen. 
 
Het ingezonden abstract komt alleen in aanmerking voor selectie indien: 
 
1. De eerste auteur dient bij acceptatie zich in te schrijven en te betalen / te registreren.  
2. Het abstract vóór de deadline is ingediend – de deadline is uiterlijk zondag 18 februari 2018 
 
De samenvatting en titel mogen zowel in het Nederlands als in het Engels worden 
opgesteld.  
 
Verder zullen 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 

 
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’,‘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, gif, bmp of png bestand. De toegestane grootte van een afbeelding 
is maximaal 1 megabyte. 
 
Abstracts die na de deadline van uiterlijk zondag 18 februari 2018 worden ontvangen, zullen niet meer in 
behandeling worden genomen. 
 

Bij inzending verplicht de inzender zich bij acceptatie tot presentatie. Er worden ongeveer 60 abstracts 
geselecteerd voor mondelinge presentaties verder worden er ook abstracts geselecteerd om als  poster getoond 

te worden in de expositie en catering ruimte tijdens de Radiologendagen 
 
Bij geen tegenbericht zullen de geaccepteerde abstracts op NetRad worden gepubliceerd. 
Bij inzending kan gekozen worden uit een van de volgende categorieën; 
 
• Abdominale radiologie    • Mammaradiologie   
• Acute radiologie     • Musculoskeletale Radiologie   
• Cardiovasculaire radiologie   • Neuro / Hoofd-Hals Radiologie   
• Forensische en Postmortale Radiologie  • Nucleaire Geneeskunde  
• Interventieradiologie     • Thoraxradiologie 
• Kinderradiologie   


