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INSTRUCTIE MET BETREKKING TOT LAY-OUT EN INDELING VAN ABSTRACTS
Belangrijk:
U bent verplicht om bij aanvang van uw presentatie de disclosure van de CGR aan uw toehoorders te laten zien. Dit is een
PowerPoint slide die u vindt op dezelfde pagina van onze website als deze instructie. Het niet opnemen van deze slide kan
leiden tot sancties vanuit de IGJ.

Voor abstracts geldt een verplichte lay-out:
- Gebruik voor het indienen van het Word document het Arial lettertype, grootte 10 punts.
- Titel moet vetgedrukt en in hoofdletters worden vermeld.
- Het abstract mag maximaal 3000 karakters bevatten, inclusief spaties en zonder figuur of tabel. Het is
mogelijk om een figuur of tabel in te voegen, dan mag het abstract maximaal 2500 karakters bevatten,
exclusief de titel en de auteurs).
- Auteursnamen en affiliaties moeten worden ingevoerd zoals hieronder in het voorbeeld aangegeven.
PROFILING OF RENAL …..
M.H. Jansen1, S.H. Pietersen2, J. de Vries3, M.P. Kuiper2, R. Lubbers3, G.J. van Doorn4, H. van der Dorst1. 1Dept.
of Pathology, University Medical Center Groningen, 2Dept of Cell Biology, University Medical Center Groningen,
3Clin. Pharmacology, Charite Univ, Berlin, 4Dept of Nephrology, University Medical Center Groningen
…Vervolgens de inhoud van het abstract in Word Arial 10.
1. Basaal wetenschappelijk abstract:
Het abstract moet worden aangeleverd in de Engelse taal en worden ingedeeld in volgende secties:
- Titel abstract (vetgedrukt en in hoofdletters), auteurs en functie auteurs, ziekenhuis en afdeling
- Background
- Methods
- Results
- Conclusion
Background:
Aanleiding van het onderzoek, redenen om het onderwerp te onderzoeken. Uitleg over welke theorieën en eerdere
kennis ten grondslag liggen aan het onderzoek. Het leggen van nieuwe verbanden, discussies en contrasten.
Hypothese en probleem- en doelstelling van het onderzoek.
Methods:
Leg uit hoe het onderzoek precies is uitgevoerd. De wetenschapper beschrijft dus de precieze stappen van het
onderzoek. Hierbij horen o.a. bij informatie over proefpersonen, welke apparatuur is gebruikt, waar het onderzoek
werd afgenomen en hoe het onderzoek eruit zag.
Results:
De resultaten worden beschreven. Het gaat hierbij puur om de statistische analyse. De auteur legt uit welke
statistische methode hij heeft toegepast en wat daarvan de resultaten waren.
Conclusion:
Het gaat dus om het interpreteren van de data en trekken van conclusies. Daarnaast komt hier ook het antwoord op
probleemstelling.
2. Medisch/klinisch abstract:
Het abstract moet worden aangeleverd in de Engelse taal en worden ingedeeld in volgende secties:
- Titel abstract (vetgedrukt en in hoofdletters), auteurs en functie auteurs, ziekenhuis en afdeling
- Background
- Methods
- Results
- Conclusion

Background:
Aanleiding van het onderzoek, redenen om het onderwerp te onderzoeken. Uitleg over welke theorieën en eerdere
kennis ten grondslag liggen aan het onderzoek. Het leggen van nieuwe verbanden, discussies en contrasten.
Hypothese en probleem- en doelstelling van het onderzoek.

Methods:
Leg uit hoe het onderzoek precies is uitgevoerd. De wetenschapper beschrijft dus de precieze stappen van het
onderzoek. Hierbij horen o.a. bij informatie over proefpersonen, welke apparatuur is gebruikt, waar het onderzoek
werd afgenomen en hoe het onderzoek eruit zag.
Results:
De resultaten worden beschreven. Het gaat hierbij puur om de statistische analyse. De auteur legt uit welke
statistische methode hij heeft toegepast en wat daarvan de resultaten waren.
Conclusion:
Het gaat dus om het interpreteren van de data en trekken van conclusies. Daarnaast komt hier ook het antwoord op
probleemstelling.
3. Paramedisch abstract: Evidence Based Practice of kwaliteitsverbeterproject
Voor paramedische abstracts:
-Evidence Based Practice: zie abstract informatie medische abstracts (behoudens dat het abstract in het Nederlands
mag worden aangeleverd & gepresenteerd)
-Kwaliteitsverbeterproject Titel abstract (in hoofdletters) Auteurs en functie auteurs Ziekenhuis en afdeling
-Inleiding
-Methoden
-Resultaten
-Conclusie
Inleiding:
Beschrijving projectplan zoals bijvoorbeeld een nieuwe dienst, een nieuw product of een nieuwe werkwijze. Waarbij
rekening is gehouden dat het project voldoet aan de geldende wet - en regelgeving en de patiëntveiligheid voldoende
is gegarandeerd.
Daarbij wordt de relatie gelegd met de behoeften van patiënten, de afdeling, de organisatie en eventueel het
overheidsbeleid.
Methoden:
-beschrijving van het projectplan met daarin een korte omschrijving van:
-de eisen die aan het beoogde resultaat worden gesteld. Deze zijn compleet, ondubbelzinnig en niet tegenstrijdig
-de projectstructuur, inclusief de betrokken functies en/of organisaties
-de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de communicatiestructuur
-de te volgen ontwikkelstappen, inclusief de manier waarop de organisatie voor iedere stap nagaat, beoordeelt en
vaststelt of deze voldoet aan de vereisten en de beoogde resultaten
-relevante informatie over vergelijkbare ontwikkelingen (‘best practices’) (indien van toepassing)
Resultaten:
Beschrijving van het resultaat van de invoering van de nieuwe dienstverlening of het nieuw product of project.
Voldoet de uitkomst aan het vooraf gestelde resultaat en is er voldoende informatie beschikbaar voor een beheerste
invoering (inclusief invoeringsplan)
Conclusie:
Beschrijf de belangrijkste bevindingen van het kwaliteitsverbeterproject.

