
Hoe schrijf je een artikel voor Lutra?

Inleiding 

Dit manuscript geeft richtlijnen voor het schrijven van een artikel voor Lutra. Door deze

richtlijnen te volgen wordt de kans dat een artikel positief wordt beoo rdeeld en

gepubliceerd sterk vergroot. Door aan de hier beschreven stijl en opmaak te voldoen kan

het artikel ook sneller worden geredigeerd en gepubliceerd. Gebruik een recente uitgave

van Lutra, vol. 44 no. 1 of later, voor aanvullende informa tie over stijl en opmaak. Een

Engelstalige versie van 'Hoe schrijf je een artikel voor Lutra?' is verkrijgbaar bij de

redactie of op de VZZ internet site: http://www.vzz.nl

Algem ene informatie

Lutra is een wetenschappelijk tijdschrift dat uitgegeven wordt door de "Vereniging voor

Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming" (VZZ). De vereniging  richt zich op de studie en

bescherming van inheemse zoogdieren in de Benelux regio. Lutra publiceert artikelen pas

nadat deze door minimaal twee deskund igen van het betreffende vakgebied  beoordeeld

zijn. Hoewel in sommige gevallen een uitzondering wordt gem aakt publiceert Lutra

voornamelijk artikelen over inheemse Europese zoogdieren, inclusief zeezoogdieren. De

artikelen kunnen betrekking  hebben op een veelheid  aan vakgebieden, maar de a rtikelen

in Lutra gaan vaak over ecologie, biogeografie, gedrag of morfologie. Lutra publiceert

zowel volledige artikelen als korte berichten die bijvoorbeeld kunnen gaan over nieuwe

onderzoeksmethoden of opmerkelijke waarnemingen van zoogdieren. Daarnaast bevat

Lutra ook boekbesp rekingen en overzichten van r ecent verschenen literatuur over

zoogdieren. Lutra publiceert twee nummers per jaar en deze worden verstuurd naar

abonnees in 15 landen in Europa , Noord-Am erika, Afrika en Australië. De samenvattingen

worden opgenomen in de  indexen  "Biological Abstracts"  en "Zoo logica l Record" en zi jn

bovendien verkrijgbaar op de VZZ internet site.

Lutra publiceert zow el in het Brits Engels als in het Nederland s. Omdat de reda ctie

de internationale toegankelijkheid wil vergroten geniet Engels de voorkeur boven

Nederlands. Engelstalige artikelen worden vergezeld van een Nederlandstalige

samenvatting d ie aan het einde van een ar tikel wordt geplaa tst. Omgekeerd kennen

Nederlandstalige artikelen een Engelstalige samenvatting. Mocht een auteur niet in staat

zijn om een Engelstalige samenvatting aan te leveren dan zal de redactie deze schrijven.

Voor Nederlandstalige manuscripten is de begeleidende tekst bij figuren, tabellen en

foto's zowel in  het Nederlands als het Engels.



Titel, auteurs, samenvatting en kernwoorden

De titel van een manuscript moet het onderwerp goed beschrijven. De titel moet

informatief zijn, n iet meer  dan 15  woorden tellen  en ondertitels dienen bi j voorkeu r te

worden vermeden.

Een nummer in superschrift verbindt de naam van een auteur met het adres dat

daar direct onder staat. Geef de voornamen, achternamen en volledige postadressen van

alle auteurs en maak, indien deze verschillend zijn, onderscheid tussen het adres waar

een auteur tijdens het onderzoek w erkte en het huidig werkad res. Geef alleen een e-mail

adres voo r de eerste auteur . 

Een lezer moet in staat zijn om de inhoud van een artikel te begrijpen op basis van

de samenvatting  alleen. De samenva tting dient een beschrijving te geven van het

probleem of de hypothese, de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd, en de

belangrijkste resultaten en conclusies. Gebruik 200-250 woorden voor volledige artikelen.

Voor korte berichten is een samenvatting niet verplicht, maar indien gewenst moet deze

100-150 woorden tellen. Voor Engelstalige volledige artikelen telt de Nederlandstalige

samenvatting maximaal 400 woorden. Voor korte berichten zijn dit er maximaal 250.

Voor Engelstalige samenvattingen aan het einde van Nederlandstalige artikelen geld en

dezelfde beperkingen. De samenvatting is over het algemeen in de verleden tijd gesteld.

Je mag getallen  gebruiken in de sam envatting, vooral indien d eze de resultaten nader

specificeren. Over het algemeen dienen P-waarden  en andere statistische uitdrukkingen

vermeden te worden in de samenvatting. Hetzelfde geldt voor literatuurverwijzingen.

Gebruik maximaal tien verschillende kernwoorden of korte uitdrukkingen die zo

goed mogelijk aanduiden  waar het manuscript over gaat. Er m ag overlap zijn m et de titel

en de samenvatting. Kernwoorden kunnen geba seerd zi jn op he t belangrijkste

onderwerp, de zoogdiersoort, het onderzoeksgebied, materiaal en methoden, of de

gemeten variabelen.

Kern van het manuscript

De kern van het manuscript moet over het algemeen zijn opgebouwd volgens de

standaard indeling voor wetenschappelijke artikelen: inleiding, materiaal en methoden,

resultaten, discussie en conclusie. Indien nodig  mag je de tekst verder opdelen in

tweede- en  zelfs derderangs koppen. 

In de inleiding moet duidelijk zijn aangegeven wat onderzocht is en wat de

aanleiding daartoe was. Over het algemeen bevat de inleiding ook verwijzingen naar

andere relevante wetenschappelijke literatuur die de achtergrond voor het onderzoek



schetst. De inleiding moet de lezer leid en naar het doel van het onderzoek en de daarbij

gekozen benadering.

Het gedeelte over materiaa l en methoden moet zaken beschrijven als gekozen

studiegebied(en), moment en duur van de studie, bemonsteringsschema's, het ontwerp

van het experiment en statistische analyses. Procedures die algemeen bekend zijn of

waarover eld ers reeds gepubliceerd is dienen slechts kort vermeld te worden m et een

verwijzing naar de oorspronkelijke publicatie of andere relevante literatuur. Geef aan of

eventuele wetten of andere regels over dierexperimenten van toepassing waren en hoe

daaraan is voldaan.

De resultaten mogen alleen de zuivere resultaten van het onderzoek zelf bevatten.

Interpreteer de resultaten hier niet. De basis van  de resultaten wordt over het alg emeen

gevorm d doo r figuren  en tabel len. De tekst is in de verleden  tijd gesteld . Vermijd

herha lingen  maar integreer de belangrijkste of meest opva llende r esultaten  in de tekst.

De discussie generaliseert de resultaten en bediscussieert ze in relatie tot de

doelstel lingen  of hypothesen die i n de inl eiding  vermeld staan . Herhaal de resultaten  niet,

maar becommentar ieer de belangrijkste aspecten. Het is niet nodig om  elk aspect van het

manuscript te bediscussiëren maar geef wel aan wat de eventuele beperkingen zijn van

het onderzoek. Geef literatuurverwijzingen naar bronnen die de resultaten bevestigen of

juist tegenspreken en verklaar eventuele verschillen. Geef duidelijk aan wanneer je de

resultaten van je eigen onderzoek bediscussieert of die van anderen. Over het alg emeen

bevat de discussie geen tabellen of figuren, en ook geen specifieke verwijzing naa r één

die reeds in de resultaten behandeld is. De conclusie vat de belangrijkste resultaten nog

eens samen en geeft aan welke betekenis ze hebben voor de wetenschap of de praktijk.

Tabellen, figuren en foto's

Gebruik niet m eer tabe llen en figuren dan strikt noodzakelijk. E r mag  geen overlap  zijn

tussen tabel len, figuren en de hoofdtekst. Verwijz ingen naa r tabe llen, fig uren en foto's

staan over het algemeen tussen haakjes en aan het einde van een zin: (figuur 1) of

(tabel 1) of (foto 1). Tabellen, figuren en foto's en hun begeleidende tekst dienen op

zichzelf te staan; de lezer moet ze kunnen begrijpen zonder de hoofdtekst te lezen. Je

mag voetnoten gebruiken bij zowel figuren als tabellen. Gebruik tabellen als de precieze

getallen belangr ijk zijn en gebruik figuren als het gaa t om een meer alg emene relatie

tussen variabelen. Figuren kunnen ook een kaart van het studiegebied betreffen, de

experimentele opzet illustreren of de hoofdtekst op een andere wijze toelichten. Geb ruik

een schaalbalk om de meeteenheden of de afstand aan te geven.

Zet de behandelingen die je in een tabel met elkaar wilt vergelijken in rijen. De

variabelen staan over het algemeen in kolommen. Gebruik niet de spatiebalk maar tabs



of de tabelfunctie om kolommen te maken. Gebruik alleen horizontale lijnen in tabellen.

Houd de figuren  zo eenvoudig m ogelijk en vermijd grote w itte vlakken. Gebruik

eenvoudige symbo len of pa tronen,  alle in zwart en  wit. Fo tokopieer de figuren om  te

testen of de kwaliteit niet te veel vermindert. Neem contact op m et de redactie als het

nodig is om een figuur in kleur te drukken (zie 'Het indienen van een manuscript'). Je

mag relevan te foto's of dia's bijsluiten als ze van goede kwaliteit zijn. De foto's moeten

voorz ien zijn van een korte besch rijving  en de naam van de fotog raaf. Zo rg ervoor dat je

toestemming hebt van de houder van de publicatierechten.

Tabellen, figuren en foto's zijn of één of twee kolommen breed. Houd hier rekening

mee bij het maken van de tabellen en figuren en zorg dat de titels van de assen leesbaar

blijven. Gebruik het "times new roman" lettertype voor de titels van de assen, de legenda

en eventuele voetnoten. De titels van de assen beginnen  met een hoofdletter en hebben

geen punt aan het einde.

Naast foto's die het onderzoek illustreren kunnen ook foto's worden inged iend die

geschikt zijn voor de kaft van  een Lutra-nummer. 

Dankwoord en literatuur

Beschrijf kort wie op wat voor wijze heeft bijgedragen aan het gedane werk. Je mag

zowel personen  als organisaties bedanken voor hun hulp . Daarnaast kunnen bijvoorbeeld

de personen worden genoemd die het manuscript hebben becommentarieerd. Je mag ook

degenen bedanken die het manuscript hebben beoordeeld voor Lutra, al blijven deze

anoniem.

 Zorg ervoor dat alle literatuur waarnaar in de tekst is verwezen ook in de

literatuurlijst vermeld staat. Omgekeerd mag de literatuurlijst geen publicaties bevatten

waarnaar niet verwezen is in de tekst. Plaats de publicaties in alfabetische volgorde op

basis van de achternamen van de auteurs en zet ze vervolgens in chronologische

volgorde. Gebruik geen tabs in de opmaak van de literatuurlijst. Kort de namen van

tijdschriften niet af en laat het aantal pagina's van een boek weg. Gebruik

"studen tenrapport" w anneer  het een publicatie  van een  student betreft en "proefschrift"

voor dissertaties. Indien je een publicatie in een ander schrift opneemt zoals Russisch of

Chinees, geef dan de Nederlandse vertaling en zet de oorspronkelijke taal aan het einde

tussen haakjes. Noem alleen de eerste plaatsnaam indien een uitgever kantoren op

meerdere locaties heeft. Schrijf de landsnaam voluit, maar kort  Groot-Brittannië en de

Verenigde Staten af: GB  en VS. Verwijs alleen naa r een site op het internet indien je er

redelijk zeker van bent dat deze site langere tijd toegankelijk blijft. Hieronder volgen

enkele voorbeelden van literatuurvermeldingen.
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Stijl en opmaak 

Schrijf duidelijk, compact en eenvoudig, en vermijd lange en ingewikkelde zinnen. De

delen over materiaal en methoden en  resultaten zijn over het algemeen in d e verleden

tijd gesteld. Vermijd de lijdende vorm waar mogelijk. Gebruik geen constructies als "De

resultaten staan in tabel 1" maar schrijf bijvoorbeeld "Het lichaamsgewicht van  mannen

was hoger dan dat van vrouwen (tabel 1)". Raadpleeg ook andere publicaties die

aanw ijzingen geven voor het sch rijven van een w etenschappelijk artikel. 



Literatuurverwijzingen staan normaal gesproken aan  het einde van een zin. Indien  er

slechts sprake is van één auteur, dan wordt de achternaam gevolgd door het jaar van

uitgave zonder komma: (Broekhuizen 2000). Voor twee auteurs is het: (Broekhuizen &

Müskens 2000) en voor drie of meer auteurs: (Broekhuizen et al. 2000). Indien er sprake

is van meerdere verw ijzingen worden deze gescheiden doo r komma 's Ze worden eerst in

chronologische en vervolgens in alfabethische volgorde geplaatst: (Reeve & Huijser 1999,

Broekhuizen et al. 2000, Jansman & Broekhuizen 2000). Indien de publicatie nog in druk

is schrijf dan: (van der Grift, in druk). Vraag eerst de betreffende persoon om

toestemming bij verwijzingen naar ongepubliceerde gegevens of een mondelinge

mededeling . Gebruik vervolgens de volgende constructie: (E.S. Bakker, niet

gepub liceerde gegevens) of (C.P. D oncaster, mondelinge mededeling). 

Gebruik alleen vet of cursief schrift waar het moet, bijvoorbeeld voor de koppen van

paragrafen of voor wetenschappelijke namen. Als je een soort voor de eerste keer noemt

in de tekst gebruik dan, afhankelijk van de taal waarin je het artikel schrijft, de

Nederlandse of Engelse naam, gevo lgd door de w etenschappelijke soortnaam  in cursief

schrift en tussen haakjes: boommarter (Martes martes). De Nederlandse o f Engelse

soortnaam wordt in kleine letters geschreven tenzij de spellingsregels dat verbieden:

bijvoorbeeld wanneer de naam van  een persoon of een geografische naam deel uitmaakt

van de soo rtnaam. Het is dus ‘huism uis’ en niet ‘Huismuis’, maar  wel ‘Pyreneese

woe lmu is’, ‘Ital iaanse bosspitsm uis’, ‘Siberische grondeekhoo rn’, ‘Algerijn se mu is’,

‘Bechsteins vleermuis’ en ‘Nathusius’ dwergvleermuis’. Onderstreep geen woorden in de

tekst en vermijd voetnoten zoveel mogelijk.

Gebruik het metrische systeem voor meeteenheden en volg daarbij het Système

Internationale d'unités (SI). Veelgebruikte statistische symbolen hebben de volgende

opmaak:  df (vrijheid sgraden ), F (F-waarde), n (steekproefgrootte), P

(overschrijd ingskans) , r (correlatiecoë fficiënt), sd (standaard afw ijking), se

(standaa rdfout), t (Student t-waarde), P2 (chi-kwadraat toestingsgroo theid). 

Gebruik cijfers voor getallen vana f 13 en gebruik letters voor getallen tot en met

twaalf. Gebruik cijfers ind ien een getal d eel uitmaakt van een meeteenheid: 7  g of 2,5

km. Gebruik ook cijfers in een reeks van getallen: “Het aantal jongen in opeenvolgende

jaren was 14, 8 en 21”. Schr ijf een getal voluit indien het aan het begin van een zin

staat: "Veertien dieren verloren hun  radiozender gedurende het onder zoek". Gebruik

cijfers bij datums, behalve voor de maand; schrijf deze voluit. Dus niet “1-7-2000” maar

“1 juli 2000”. In tabellen en figuren m ogen datums wel geheel in cijfers worden

geschreven, maar dan moet de dag altijd vooraf gaan aan de maand.

Verm ijd afkor tingen . Schrijf lange namen van organisaties d e eerste keer  voluit,

direct gevolgd door een afkorting tussen haakjes: Verenig ing voor Zoogdierkunde en

Zoogd ierbescherm ing (VZZ ). Gebrui k vervolgens a lleen de afkor ting. 



Gebruik de volled ige breedte van een pag ina; maak je manuscript niet op in twee

kolommen. Gebruik geen afbreekstreepjes aan de rechterzijde en lijn het manuscript

alleen links uit. De twee kolommen en de afbreekstreepjes verschijnen pas in de

proefdrukken. Stel je manuscript op in A4 formaa t met kantlijnen van 2,5 cm en dubbele

regelafstand. Op de eerste pagina staan de titel, namen en adressen van de auteurs. De

volgende pagina begint met de samenvatting, direct gevolgd door de kernwoorden en de

rest van het manuscript.

Tabellen en hun begeleidende tekst staan aan het einde van het manuscript. De

begeleidende tekst van figuren en foto's volgt na de tabellen. De figuren en foto's staan

elk op een aparte pagina waarop ook het nummer van de betreffende figuur of foto en de

naam van de eerste auteur vermeld zijn.

Het indienen van een manuscript

Stel een brief op die gericht is aan de redactie. Verklaar in deze brief dat je het

bijgevoegde manuscript indient voor publicatie in Lutra en dat het manuscript niet elders

is gepubliceerd of ingediend. We ontvangen het manuscript bij voorkeur digitaal (3.5"

diskette of cd rom) en per e-mail omda t dit het beoordelingspro ces en de redactie

versnelt. Mocht je het manuscript op papier indienen, doe dat dan in drievoud. Geef ook

het telefoonnummer, faxnummer en het e-mail adres van de auteur met wie de

correspondentie moet plaatsvinden.

Manuscripten moeten worden gestuurd naar de Lutra redactie: Vereniging voor

Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ), Redactie Lutra, Oude Kraan 8, NL-6811

LJ Arnhem, Nederland. Het e-mail adres van de redactie is: lutra@vzz.nl

Schrijf je manuscript in een wijdverbreid tekstverwerkingsprogramma zoals Word

97 of WordPerfect (versie 6.x of lager). Stop je tabellen en figuren in aparte bestanden

(bij voorkeur in Word of Exel). Bij indiening van een manuscript op papier, print het dan

bij voorkeur met een laserprinter met een resolutie van  tenminste 600x600 dp i. 

Publiceren in Lutra is gratis. Voor illustraties in kleur wordt echter een uitzondering

gemaakt. W ij raden auteurs aan om hierover contact op te nemen met de redactie. Het is

vervolgens aan de auteur om de benodigde gelden te verwerven. Eventueel kan een

verzoek om financiële ondersteuning worden ingediend bij het bestuur van de "Stichting

Publicatiefonds Lutra".

De beoordeli ngsprocedure voor een  manuscript is a ls volgt:

1. Dien het artikel in.



2. De auteur ontvang t per ommeg aande een bevestiging  van de ontvangst van  het

manuscript. De auteur krijgt dan tevens de naam en het adres van het redactielid dat

verantw oorde lijk is voor  het beoo rdelingsproces en het red igeren  van het m anuscr ipt.

3. Het manuscript wordt beoordeeld door twee deskundigen. Het corresponderende

redactielid besluit vervolgens of het manuscript wordt geaccepteerd of afgewezen. De

beoordelingsrapporten van de d eskundigen zijn hiervoo r de basis. De deskund igen

blijven anoniem tenzij ze aangeven da t dit niet hoeft. Over het algemeen mag  binnen

twee maanden nadat een m anuscrip t is ingediend  een reactie wo rden verwacht.  

4. Laat het corresponderende redactielid vervolgens per ommegaande weten of

eventuele voorgestelde wijzigingen zullen worden doorgevoerd en het manuscript

opnieuw zal worden ingediend of dat van publicatie in Lutra wordt afgezien.

Aanpassing  van het m anuscr ipt dien t bij voorkeur binnen twee maanden p laats te

vinden.

5. Stuur het herziene manuscrip t direct naar het cor responderende redacti elid. Mocht je

vinden dat sommige suggesties onjuist of niet wenselijk zijn, licht dat dan toe in een

bijgesloten  brief.

6. Het redactielid beoordeelt het gewijzigde manuscript in het licht van het

oorspronkelijke rapport van de deskundig en en je eventuele begeleidende brief. Het

redactielid beslist nu definitief over acceptatie van het manuscript, eventueel na het

opnieuw raadplegen van de deskundigen.

7. Indien het manuscript wordt geaccepteerd zal het voor het drukken  nog worden

geredigeerd. De auteur krijgt een proefdruk voordat tot het eigenlijke drukken wordt

overgegaan. Dit kan enkele maanden duren. Controleer de proefdruk zorgvuldig op

eventuele typefouten of redactionele vergissingen.

8. Bij het proefexemplaar zit ook een formulier betreffende de overdracht van de

publicatierechten naar de uitgever (VZZ).

9. Kort voor of na de eigenlijke pub licatie ontvangt de eerste auteur tien gratis

overdrukken.

De redactie raad t auteurs ten zeerste aan om manuscripten, voorda t deze worden

ingediend, 

kritisch te laten beoordelen door enkele col lega's.

Voor het laatst bijgewerkt op 27 september 2001


