
 

  

 

 

 

FARMACEUTISCH TIJDSCHRIFT VOOR BELGIË 
Publicaties: richtlijnen voor auteurs 

 
 

De redactie aanvaardt oorspronkelijke artikels, casuïstische mededelingen alsook 

besprekingen van boeken, artikels, proefschriften, patiëntenfolders en/of interessante 

(gezondheids-)websites uit de gezondheidszorg en Farmaceutische wetenschappen, 

opgesteld in het Nederlands, Frans en/of Engels. 
 

Alle inzendingen worden kritisch nagelezen door de redactieleden en/of externe 

wetenschappelijke referenten, die oordelen over publiceerbaarheid. De redactieraad 

behoudt zich het recht aanpassingen ter verduidelijking voor te stellen en taalkundige 

correcties door te voeren. 

 

De redactie behoudt zich eveneens het recht voor de artikels onder elektronische vorm ter 

beschikking te stellen aan de abonnees. 
 

Aansprakelijkheid 

Redactie en uitgever kunnen onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor de 

inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikels of advertenties. Indien het origineel 

werk betreft dat reeds geheel of gedeeltelijk elders gepubliceerd werd, is het de 

verantwoordelijkheid van de auteur de uitgever uitdrukkelijk om toestemming te vragen het 

artikel geheel of gedeeltelijk over te nemen. 
 

Niets uit dit tijdschrift mag, in geen enkel land, worden vertaald, bewerkt of verveelvoudigd, 

zonder voorafgaande toestemming van de redactie/uitgever. 
 

Toepassingsgebied 

Wij verwelkomen wetenschappelijke manuscripten uit volgende deelgebieden van de 

Gezondheidszorg en Farmaceutische wetenschappen: 

 Farmaceutische zorg (richtlijnen, implementatie, onderzoeken uit binnen- en buitenland); 

 Kwaliteitszorg voor apotheken; 

 Wetenschappelijke databanken in apotheek; 

 Marktstudies aangaande geneesmiddelen en parafarmaceutische producten; 

 Fysiopathologie en behandeling; 

 Farmacologische beschouwing nieuw geneesmiddel; 

 Magistrale bereidingen; 

 Farmaco-epidemiologie, farmaco-economie; 

 Hospitaalapotheek; 

 Klinische farmacie. 
 



 

Opbouw document 

Wij vragen u onderstaande structuur aan te houden: 

 Titel en ondertitel 

 Auteurs (zonder titulatuur e.d.) 

 Samenvatting in Nederlands, Frans en Engels 

 Tekst 

 MeSH-termen en een 5-tal Nederlandstalige zoekwoorden 

 Dankbetuiging (indien van toepassing) 

 Gegevens aangaande de auteurs, alsook het correspondentie-adres 

 Belangenconflict 

 Literatuurlijst: referenties worden hernomen in volgorde van citatie in de tekst. Hieronder 

kunt u zien hoe de referenties moeten weergegeven worden. 

Voorbeelden: 

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N 

Engl J Med. 2002;347:284-7. 

Duquet N., De Wulf I. Geneesmiddelenbewaking in de apotheek. Farm. Tijdschr. België 
2011; 4:97-103. 

Wald DS, Bestwick JP and Wald NJ. Child-parent screening for familial 

hypercholesterolaemia: screening strategy based on a meta-analysis. Br Med J, 2007 

Sep 22;335(7620):599. 
 
 

Inzending van manuscript 

 Gelieve uw manuscript in het Nederlands (Farmaceutisch Tijdschrift voor België), het 

Frans (Journal de Pharmacie de Belgique), en/of het Engels aan te bieden. Indien 

mogelijk ontvangen we het artikel graag in beide landstalen.  

 Gewenst formaat is Microsoft Word (zie ook bijkomende richtlijnen in bijlage). 

 Gelieve figuren en tabellen als aparte bestanden aan te leveren. 

 Afbeeldingen worden afzonderlijk meegestuurd als hoge resolutie PDF, PS, EPS, TIF of 

JPEG-formaat. Alle beelden moeten aangeleverd worden met een resolutie van minstens 

300dpi op 1/1-formaat. Beelden opgenomen in Worddocumenten of in GIF-formaat 

kunnen niet verwerkt worden omwille van het slechte eindresultaat. Gelieve duidelijk in 

de tekst aan te geven waar de afbeelding dient te komen en duidelijk te verwijzen naar 

de desbetreffende afbeelding. De redactie behoudt zich het recht voor afbeeldingen, die 

niet aan deze normen voldoen, niet op te nemen in het tijdschrift. 

 Auteurs worden verzocht hun manuscript onder elektronische vorm te sturen naar het 

redactiesecretariaat: 

Redactie Farmaceutisch Tijdschrift voor België 

Archimedesstraat 11 

B-1000 Brussel, België 

cdsp.cwoa@apb.be 
 

Deadlines voor publicatie 

Het Farmaceutisch Tijdschrift voor België verschijnt 4 maal per jaar (maart, juni, september, 

december). Teksten dienen respectievelijk ten laatste 15 december, 15 maart, 15 juni of 15 

september opgeleverd te worden. 

 

mailto:cdsp.cwoa@apb.be


 

Samen met het manuscript moet de corresponderende auteur ook het volgende insturen 

(overeenkomstig de Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 

Journals - International Committee of Medical Journal Editors): 

 

• Conflict of interest statement 

• Statement of Informed Consent and Ethical Approval (indien van toepassing) 

• Statement of Human and Animal Rights (indien van toepassing) 

 

 

Conflict of Interest Statement 

Authors must indicate whether or not they have a financial relationship with the organization 

that sponsored the research. Examples of potential sources of bias include affiliations, 

funding sources, stock ownership, honoraria, paid expert testimony, patent 

applications/registrations that may constitute conflicts of interest. These statement should be 

provided by the corresponding author on behalf of all authors when submit the manuscript. 

Reference: http://wwwcf.nlm.nih.gov/lstrc/lstrcform/med/interest_desc.cfm 

 

 

Statement of Informed Consent and Ethical Approval 

Patients have a right to privacy that should not be infringed without informed consent. 

Identifying information, including patients' names, initials, or hospital numbers, should not be 

published in written descriptions, photographs, and pedigrees unless the information is 

essential for scientific purposes and the patient (or parent or guardian) gives written 

informed consent for publication. Informed consent for this purpose requires that a patient 

who is identifiable be shown the manuscript to be published. Authors should identify 

Individuals who provide writing assistance and disclose the funding source for this 

assistance. 

Reference: http://wwwcf.nlm.nih.gov/lstrc/lstrcform/med/consent_desc.cfm 

 

 

Statement of Human and Animal Rights 

When reporting experiments on human subjects, authors should indicate whether the 

procedures followed were in accordance with the ethical standards of the responsible 

committee on human experimentation (institutional and national) and with the Helsinki 

Declaration of 1975 (revised in 2000). If doubt exists whether the research was conducted in 

accordance with the Helsinki Declaration, the authors must explain the rationale for their 

approach, and demonstrate that the institutional review body explicitly approved the doubtful 

aspects of the study. When reporting experiments on animals, authors should be asked to 

indicate whether the institutional and national guide for the care and use of laboratory 

animals was followed. 

http://wwwcf.nlm.nih.gov/lstrc/lstrcform/med/human_desc.cfm 

 

 

Met vragen en/of opmerkingen kunt u ons steeds bereiken op het redactie-adres: 

cdsp.cwoa@apb.be 

  

http://wwwcf.nlm.nih.gov/lstrc/lstrcform/med/interest_desc.cfm
http://wwwcf.nlm.nih.gov/lstrc/lstrcform/med/consent_desc.cfm
http://wwwcf.nlm.nih.gov/lstrc/lstrcform/med/human_desc.cfm


 

  

 

 

 

FARMACEUTISCH TIJDSCHRIFT VOOR BELGIË 
Bijlage bij “Publicaties: richtlijnen voor artikel” 

 

Algemeen 

 

 Gebruik geen hoofdletters of kapitalen, ook niet voor de titels enz. 

 Zet woorden die moeten opvallen in een kleur of bold (= vet), niet schuingedrukt 

(italic) of onderlijnd. 

 Afbeeldingen worden afzonderlijk meegestuurd als hoge resolutie (min. 300dpi op 

1/1-formaat) en in PDF-, PS-, EPS-, TIF- of JPEG-formaat. 

 

Opbouw document 

 

Titel Artikel   Arial 14pt, bold (= vet) 

Ondertitel   Arial 14pt, gesplitst van artikel zelf door witregel 

 

MeSH (titel)   Arial 10pt bold 

MeSH (inhoud)   Arial 10pt 

 

Samenvatting (titel)  Arial 10pt bold 

Samenvatting (inhoud)  Arial 10pt 

 

Abstract (titel)   Arial 10pt bold 

Abstract (inhoud)   Arial 10pt 

 

1. Titel    Arial 14pt 
1.1. Ondertitel   Arial 12pt, bold 
1.1.1. Extra ondertitel Arial 12pt, bold 

(Gebruik een numerieke opsomming voor titels en 

 ondertitels enz.) 
 

Artikel (inhoud)   Arial 11pt 

 

Benamingen tabellen en 

afbeeldingen, voorafgegaan 

door  

“Tabel 1”, “Afbeelding 1” enz.  Arial 8pt 

 

Alineasplitsing   witregel 

 

Voetnoten onderaan de pagina  Arial 8pt (+geef voetnoten in de tekst een opvallende 

kleur) 


