AUTEURSINSTRUCTIE
Adressering
Stuur uw kopij in digitale vorm als Word-document naar het redactiesecretariaat van het tijdschrift
Systeemtherapie, e-mailadres: redactie@nvrg.nl. Geef uw bestand een titel bestaand uit
auteursachternaam, voornaam, datum en trefwoord. Vermeld in de bijgaande mail uw naam,
contactadres, telefoonnummer en e-mailadres.
Kopij
Lever uw kopij in als platte tekst, dat wil zeggen zonder opmaakprofiel, dus met vrije regelval, en
geen gebruik van vet of cursief (met uitzondering van casuïstiek) of afwijkend letterformaat. Gebruik
de Nederlandse spelling zoals te vinden in het ‘Groene Boekje’, de Herziene Woordenlijst
Nederlandse taal (SDU Uitgevers, Den Haag), ook te vinden op http://woordenlijst.org/. Uitgebreidere
auteursrichtlijnen zijn verkrijgbaar op www.nvrg.nl onder Tijdschrift.
Hoofdartikelen
Geef uw tekst een korte, bondige titel. Vermeld bij de naam van elke auteur kort diens basisopleiding,
beroep, functie en werkkring en e-mailadres. Maak een samenvatting van ten hoogste 150 woorden
(10 regels), die de lezer een indruk geeft van het onderwerp en de belangrijkste bevindingen. Begin
vervolgens uw betoog met enige inleidende alinea’s, waarin ook de vraagstelling en een overzicht van
de indeling van het artikel zijn opgenomen. Deel uw tekst in in paragrafen en alinea’s, met
tussenkopjes bij iedere paragraaf. Vermijd voetnoten in de tekst. Casuïstische voorbeelden kunt u
aangeven door gebruik van cursief. Schema’s, diagrammen en tabellen als aparte bestanden
aanleveren. Geef in uw tekst duidelijk aan waar die schema’s en dergelijke opgenomen moeten
worden. De juiste volgorde is: titel, auteur(s), samenvatting, artikeltekst, auteursgegevens,
literatuurlijst.
Lengte
Een goedgekeurd artikel heeft een lengte van 2500 tot 5500 woorden (8-15 pagina’s A4-formaat).
Rubrieksbijdragen hebben een maximumlengte van 2500 woorden (6 pagina’s). Voor
congresverslagen en boekrecensies geldt als maximum 1200 woorden (3 pagina’s). Rubrieksbijdragen
vereisen geen samenvatting. Voor rubrieksbijdragen zijn aparte auteursrichtlijnen beschikbaar op
www.nvrg.nl onder Tijdschrift.
Literatuur
In de literatuurlijst dienen uitsluitend publicaties vermeld te worden waarnaar in de tekst van uw
artikel verwezen wordt. Gebruik de APA-richtlijnen, weergegeven in de uitgebreide auteursinstructie
op www.nvrg.nl onder Tijdschrift.
Casuïstiek
Het is de verantwoordelijkheid van de auteur om bij het gebruik van casuïstiek alle gegevens die een
cliënt of cliëntsysteem herkenbaar zouden kunnen maken, weg te laten of te wijzigen. Eventuele
klachten van (ex)-cliënten dienaangaande komen uitsluitend ten laste van de auteur. Redactie en
uitgever zijn niet aansprakelijk te stellen.
Auteursrecht
Het auteursrecht van bijdragen die gepubliceerd worden in Systeemtherapie blijft berusten bij de
auteur(s), met dien verstande dat voor het elders openbaar maken of vermenigvuldigen de schriftelijke
toestemming van de uitgever (uitgeverij Boom) en van de redactie vereist is. Omgekeerd is iedere
auteur er verantwoordelijk voor te zorgen dat toestemming is verkregen voor (delen van) bijdragen die
hij of zij verzorgt en die elders al gepubliceerd of in publicatie zijn. Indien de bijdrage geheel of
grotendeels elders gepubliceerd is of zal worden, dient bij publicatie in Systeemtherapie hiervan
melding gemaakt te worden. De auteur(s) is/zijn ervoor verantwoordelijk hierover van tevoren de
redactie in te lichten.
Auteursexemplaar

Auteurs ontvangen desgewenst een extra exemplaar van de nummer van het tijdschrift waarin hun
bijdrage is gepubliceerd. Zij kunnen dit, met opgave van het gewenste postadres, aangeven bij
redactie@nvrg.nl.
Bericht van ontvangst
De auteur krijgt binnen een maand bericht van ontvangst van het redactiesecretariaat. Niet
geaccepteerde artikelen worden met opgaaf van redenen geretourneerd.

