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Uiterste aanleverdatum manuscripten:

Nummer 1 (maart) > week 26 van het voorgaande jaar
Nummer 2 (mei) > week 38 van het voorgaande jaar
Nummer 3 (september) > week 3 van dat jaar
Nummer 4 (december) > week 16 van dat jaar
Het Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie is het officiële orgaan van de Nederlandse
Vereniging voor Medische Microbiologie. Het doel van het tijdschrift is de lezers te informeren over
ontwikkelingen betreffende het vakgebied. Vanaf 2021 verschijnt het tijdschrift opnieuw in druk én
digitaal op de website van de NVMM (https://www.nvmm.nl/ntmm/nieuwste-ntmm/).
In het tijdschrift worden zowel fundamentele als klinische aspecten van de medische microbiologie
belicht. Daarnaast biedt het plaats aan aankondigingen van promoties en dergelijke, evenementen en
aan mededelingen uit de vereniging.
Door het inzenden van kopij verklaart de auteur:
•
dat hij/zij het recht van eenmalige publicatie overdraagt aan het Nederlands Tijdschrift voor
Medische Microbiologie;
•
dat het manuscript niet eerder of tezelfdertijd aan een ander Nederlandstalig tijdschrift is
aangeboden;
•
dat hij/zij ermee akkoord gaat dat de redactie het manuscript ter beoordeling aan referenten
voorlegt, en aanpassingen toestaat daar waar nodig om de stijl van het manuscript bij te stellen
vanwege de uniformering in het Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie;
•
dat met name genoemde personen die aan het tot stand komen van het manuscript hebben
bijgedragen, akkoord gaan met de vermelding van hun naam, en toestemming hebben gegeven
voor publicatie;
•
dat hij/zij toestemming heeft verkregen voor het publiceren indien het reeds eerder
gepubliceerd materiaal betreft, of indien het overname van een illustratie betreft;
•
Inzenden kan per e-mail gebeuren aan het redactiesecretariaat:
Alphatekst, Marina Kapteyn
Baronie 42
2404 XG Alphen aan den Rijn
marina@alphatekst.nl
Het manuscript is als volgt ingedeeld:
•
titelpagina: titel manuscript, titels, voor- en achternamen, werkplaats (locatie, afdeling en
plaats) en vaknamen van alle auteurs, eventuele dankbetuiging, correspondentieadres van een
auteur met telefoonnummer, e-mailadressen, financiers; titel niet langer dan 10 woorden.
•
samenvatting in het Nederlands, indien van toepassing, zie “Rubrieken”;
•
samenvatting in het Engels (‘abstract’).
Geef duidelijk aan welke delen van de tekst cursief dienen te worden afgedrukt (bijvoorbeeld namen
van micro-organismen).

Rubrieken

Oorspronkelijk onderzoeks- en overzichtsartikel
Hierbij wordt uitgegaan van maximaal vijf gedrukte tijdschriftpagina's inclusief samenvatting en
literatuurgegevens (maximaal 3000 woorden). Het manuscript moet een Nederlandse en Engelse
samenvatting bevatten van elk maximaal 200 woorden. Maximaal vijf tabellen en/of figuren. Maximaal
30 literatuurverwijzingen. In de tekst worden referenties met nummer (tussen [ ] voor de punt) en niet
met naam vermeld.
Casuïstiek
Hierbij wordt uitgegaan van drie gedrukte tijdschriftpagina's, inclusief samenvatting en
literatuurgegevens (maximaal 1800 woorden). Het manuscript moet een samenvatting bevatten van
maximaal 150 woorden, gevolgd door een beschouwing en een conclusie. Maximaal kunnen vijf auteurs
worden opgevoerd. Maximaal drie tabellen en/of figuren. Maximaal 15 literatuurverwijzingen. In de
tekst worden referenties met nummer (tussen [ ] voor de punt) en niet met naam vermeld.
Visie
Hierbij wordt uitgegaan van maximaal twee gedrukte tijdschriftpagina's (1400 woorden). Geen tabellen
en/of figuren. Maximaal vijf literatuurverwijzingen.
In de tekst worden referenties met nummer (tussen [ ] voor de punt) en niet met naam vermeld.
Ingezonden
In deze rubriek worden commentaren, brieven en reacties op artikelen of brieven opgenomen. Er wordt
gelegenheid gegeven tot maximaal twee gedrukte tijdschriftpagina's (1400 woorden) en maximaal vijf
literatuurverwijzingen.
Transmissieroute
Een lid van de NVMM schrijft een persoonlijk commentaar (600 woorden) op een onderwerp naar keuze.
Gewoonlijk is het rond de 600 woorden lang, heeft een titel, is zo nodig voorzien van hooguit 1
referentie, of 1 illustratie. De rubriek wordt afgesloten met de naam van de volgende persoon in de
transmissie.
In Retrospect: geschiedenis van de medische microbiologie
In deze rubriek kan een historische gebeurtenis of persoon worden beschreven die van betekenis is geweest voor de ontwikkeling van het vakgebied medische microbiologie, infectieziekten of infectiepreventie. Een artikel in deze rubriek kan op 2 manieren worden vormgegeven.
Een historisch overzichtsartikel waarbij wordt uitgegaan van maximaal 3000 woorden.
Een korte, historische anekdote of beschrijving van een gebeurtenis of een persoon van maximaal 700 woorden.
Voor een overzichtsartikel maximaal 30 literatuurverwijzingen, voor een anekdote maximaal 10 literatuurverwijzingen. In de tekst worden referenties met nummer (tussen [ ] voor de punt) en niet met naam
vermeld.
SamenvaRng proefschri/
In deze rubriek worden de samenvattingen van recente promoties op het gebied van infectieziekten
opgenomen. Hierbij wordt uitgegaan van maximaal één gedrukte tijdschriftpagina (700 woorden). Geen
tabellen, figuren of literatuurverwijzingen. Verwijzingen naar hoofdstukken in het proefschrift dienen te
worden vermeden. Verder dient het taalgebruik gericht te zijn op de doelgroep, vermijd lekentaal en
onnodige uitleg van begrippen die bekend mogen worden verondersteld bij de doelgroep.
Literatuur
De lijst met gerefereerde literatuur aan het eind van het manuscript wordt opgesteld aan de hand van de
nummering in de tekst. Elke verwijzing staat op een nieuwe regel: nummer, namen en voorletters (bij
meer dan zes auteurs, na de derde auteur: ", et al."); de volledige titel van de publicatie, naam van het

tijdschrift volgens de Index Medicus; jaartal; deelnummer; nummer van eerste pagina (voluit) en die
cijfers van het laatste paginanummer die verschillen van het eerste paginanummer, zonder spaties
tussen de dubbele punten en de cijfers, zoals hieronder is aangegeven.
Voorbeeld:
1. Radloff LS. The CES-D Scale: a self-report depression scale for research in the general population.
Appl Psychol Meas. 1977;1:385-401. doi:10.1177/014662167700100306.
Voor de overige referentievormen wordt verwezen naar de 'Uniform requirements for manuscripts
submitted to biomedical journals'.
Hoofdletters in namen
* Nynke van der Sluis / Nynke Van der Sluis (https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/hoofdletters-in-namennynke-van-der-sluis-nynke-van-der-sluis, grp 28-07-16)
Waar komen de hoofdletters in de naam nynke van der sluis?
In Nederlandse namen krijgen tussenvoegsels als van, de en der geen hoofdletter als er een ander deel
van de naam – de voornaam, voorletters, naam van de partner – voor staat. Juist zijn dus: Nynke van der
Sluis, mr. N.C. van der Sluis, mevrouw Jongsma-van der Sluis. Ook na een adellijke titel krijgt het
tussenvoegsel geen hoofdletter: baron en barones de Raet-van Rossem en graaf van Gronsveld. Als er
geen voorletter, voornaam, achternaam of een ander tussenvoegsel voor staat, krijgt het tussenvoegsel
een hoofdletter: mevrouw Van der Sluis, mevrouw Van der Sluis-van Dam, dr. mr. Van der Sluis en
burgemeester Van der Sluis.
* Wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/Aad_de_Graaf)
“… grepen De Graaf en Van der Touw net naast een medaille…”
Medicamenten of farmaca
Medicamenten of farmaca worden alleen met generische naam vermeld.
Bacteriële nomenclatuur
Cursief gedrukte tekst dient in het manuscript als cursief dan wel onderstreept te worden aangegeven.
Bij het voor de eerste keer noemen van de bacterienaam dient deze voluit te worden geschreven in
cursief. Daarna dient de genus-naam te worden afgekort tot de eerste letter ('S. aureus', niet 'Staph.
aureus'). Wanneer de naam van het genus op zichzelf wordt gebruikt zoals in 'er werden stafylokokken
gevonden', of 'streptokokkeninfectie' wordt niet gecursiveerd. Bij specifiek gebruik van de genus-naam,
bijvoorbeeld 'micro-organismen van het genus Staphylococcus' wordt wel gecursiveerd. Indien dit
meervoud wordt gebruikt zoals bij 'Salmonellae' wordt niet gecursiveerd, maar kan ook worden gekozen
voor 'salmonella's'. In samenstellingen wordt aaneengeschreven met een verbindingsstreepje:
'Salmonella-infecties', 'Salmonella-species', maar zonder streepje in 'Salmonella spp.'.
Voor restricre-enzymen wordt gecursiveerd voor het deel van de bacterienaam: EcoRI, waarbij Escherichia coli het eerste deel en ‘RI’, dat asomsrg is van een E. coli-plasmide waarop het gen ligt dat codeert voor EcoRI, het tweede deel van de samenstelling is.
Namen van virussen worden niet cursief geschreven. Er worden hoofdleters gebruikt aan het begin
van de zin of in de asorrng van de naam: humaan immunodeﬁciënre virus type 1 (HIV-1), cytomegalovirus (CMV).
Bacteriële genen worden met kleine leters geschreven: recA. Het proteïne waarvoor het codeert
wordt niet gecursiveerd: RecA. Dus: RecA wordt gecodeerd door recA; recA-gen, RecA-eiwit.
Eukaryorsche genen worden met hoofdleters en gecursiveerd geschreven: BRCA2, het BRCA2-gen.
Het eiwit is dan: BRCA2, het BRCA2-eiwit, BRAC2-proteine.
Medicamenten of farmaca
Medicamenten of farmaca worden alleen met generische naam vermeld.
Tabellen, ﬁguren en foto’s
Deze dienen apart en digitaal te worden aangeleverd in de vorm van een .jpg-, .jpeg- of .rf-bestand
van een hoge resolure (minimaal 300 dpi/A4-formaat). Figuren en foto’s dienen vakkundig te zijn

vervaardigd. De axeeldingen moeten zo veel mogelijk contrasterend zijn. Lever bij de ﬁguren en
foto's gaarne de onderschriyen aan het eind van het document.
Voor beeldmateriaal gelden de volgende speciﬁcares:
> de resolure van het beeld is minimaal 300 dpi/A4-formaat
> het beeld is vrij van copyright
> indien er op het beeld copyright rust, is er toestemming voor plaatsing van de rechthebbende
> elk beeld is voorzien van een bronvermelding
Indien niet aan deze speciﬁcares is voldaan, behoudt de redacre zich het recht voor om beeld niet te
plaatsen.

Laatste controle

-Vermelding rubriek
-Titel bevat niet meer dan 10 woorden
-Alle auteurs met aﬃlia[e en vaknaam (arts-microbioloog, et cetera); vermelding corresponderend auteur met e-mailadres
-Engelse en Nederlandse samenvaRng, binnen maximaal zoals benoemd bij de rubrieken
-Hoofdtekst totale woordaantal binnen maximaal aantal zoals benoemd bij de rubrieken
-Referen[es binnen maximaal aantal zoals benoemd bij de rubrieken, geen dubbele vermeldingen
-Beeldmateriaal apart aangeleverd, minimaal 300 dpi/A4-formaat, legenda aanwezig.
Inzenden manuscript
Stuur het manuscript inclusief de aanbiedingsbrief en de tabellen, ﬁguren en foto’s naar het redacresecretariaat, het liefst digitaal per e-mail.
Redac[esecretariaat
Nederlands Tijdschriy voor Medische Microbiologie
Alphatekst
t.a.v. Marina Kapteyn
Baronie 42
2404 XG Alphen aan den Rijn
Tel. 06 12076835
e-mail: marina@alphatekst.nl

