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Richtlijnen voor auteurs 

 

Over MT-Integraal 
Medische Technologie (MT) Integraal is een Nederlandstalig online magazine over 

medische technologie en innovatie in de gezondheidszorg. MT-Integraal is een initiatief 

van de Koepel Medische Technologie.1 Zie www.mtintegraal.nl. 

Het magazine is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de volledige breedte van de 

medische technologie en heeft als doel om kennisdeling te vergroten door 

onafhankelijke informatie te verschaffen over ontwikkelingen in het vakgebied. De 

artikelen zijn gratis toegankelijk. Periodiek wordt er een digitale nieuwsbrief gestuurd 

naar 2200 leden, met daarin een update van recent geplaatste artikelen. 

 

Ben je werkzaam of geïnteresseerd in het vakgebied medische technologie? Dan ben je 

misschien in de gelegenheid een nuttige bijdrage leveren door een artikel te (laten) 

schrijven. Dit document bestaat uit twee onderdelen: 

 

1. Algemene informatie voor auteurs 

2. Instructie voor het zelf aanmaken en uploaden van uw document 

 

                                                             
1 Deelnemers Koepel Medische Technologie: Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF),  
Vereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ), Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI), 
Werkgroep Instrumentatiebeheer Academische Ziekenhuizen (WIBAZ), Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysisch 
Medewerkers (NVKFM), Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica (NVKI), Nederlandse Vereniging voor 
Technische Geneeskunde (NvvTG), Vereniging voor deskundigen steriele medische hulpmiddelen (vDSMH), Landelijk 
Netwerk Assortimentscoordinatoren (LNAG). 
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Deel 1 - Algemene informatie voor auteurs 
 

Soorten documenten 

Het is mogelijk als auteur om de volgende soorten documenten aan te leveren: 

A. Artikel (+/- 1500-2000 woorden)  

B. Opiniestuk (+/- 500-1000 woorden)  

C. Ingezonden brief (+/- 250 woorden)  

D. Vacature/advertentie/whitepaper/aankondiging  

 

A. Artikel  

Een artikel bestaat bij voorkeur uit de volgende opbouw:  

• Pakkende titel 

• Teaser van maximaal 20 woorden 

• Introductie 

• Methodologie 

• Resultaten  

• Discussie  

• Conclusie  

 

B. Opinie artikel  

Een opiniestuk (betoog/column) dient te bestaan uit een duidelijk geformuleerde stelling 

en een goed beargumenteerde verdediging van de stelling.  

 

C. Ingezonden brief  

Een ingezonden brief dient een reactie te zijn op een door MT-Integraal eerder 

gepubliceerd document, en dient voorzien te zijn van de naam van de afzender.  

 

D. Vacature/advertentie/whitepaper/aankondiging  
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Vacatures geplaatst op de site van NVKF en VZI worden automatisch overgenomen op 

MT-Integraal. Voor andere beroepsverenigingen en andere partijen is de mogelijkheid 

een vacature in te dienen via redactie@mtintegraal.nl, wij zullen dan een passend 

voorstel sturen.  

Neem voor overige soorten documenten contact op met de redactie. 

 

Inhoud en stijl  
• Teksten in normaal Nederlands (semi-wetenschappelijk) en in een niet-commerciële, 

neutrale, informatieve stijl. Herhaling van firma- en productnamen alleen indien dit 

noodzakelijk is voor de begrijpelijkheid van de tekst; 

• Probeer een pakkende titel en intro te verzinnen. Zorg voor een heldere structuur. 

• Plagiaat is niet toegestaan. MT-Integraal is niet verantwoordelijkheid voor de 

oorsprong van de teksten die aangeleverd worden door de auteurs; 

• Figuren zijn 16x9 verhouding, of kunnen geschaald worden, uploaden in een zo hoog 

mogelijke resolutie.  

• Verwijzingen en embedding van video en/of audiofragmenten is mogelijk. Graag 

contact opnemen met de redactie als dit gewenst is.  

 

Het gebruik van referenties (verwijzingen)  

• Verwijzingen dienen volgens APA systeem gemaakt te worden. 

• De verwijzingen worden uitsluitend opgesomd aan het eind van het artikel, 

genummerd op alfabetische volgorde.  

 

Procedure van publicatie 

• Maak een account aan op MT-Integraal (https://www.mtintegraal.nl/) onderaan 

‘mijn MT’ en dan ‘meld je aan’). Uw contactredacteur zorgt ervoor dat uw account 

omgezet wordt naar een auteursaccount; 

• U kunt nu zelf uw artikel uploaden (zie de instructie in het tweede deel van dit 

document) of u kunt het artikel naar uw contactredacteur sturen; 

• Na het uploaden volgt een review door de redactie; 
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• Na goedkeuring wordt het artikel gepubliceerd en is het voor iedere bezoeker van 

de site zichtbaar. Ook zal het artikel in de eerstvolgende digitale nieuwsbrief 

meegenomen worden.  

 

Kort CV + foto  

Het is mogelijk om uw profiel te verrijken met een foto en kort CV. Hierdoor bent u als 

auteur beter herkenbaar en kunnen andere lezers u beter bereiken. Indien gewenst kan 

ook een link naar het LinkedIn-profiel aangemaakt worden. Kijk op de site voor 

voorbeelden.  

 

Voorbeeld van de mogelijkheden van een artikel 

www.mtintegraal.nl/artikelen/679/robots-voor-borstbiopsie 

 

Attentie voor auteurs 

Als dank voor uw bijdrage ontvangt u een attentie. Daarvoor graag uw adresgegevens 

naar de contactredacteur sturen. 
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Deel 2 - Zelf aanmaken en uploaden van een artikel 
 

Wanneer je als auteur je artikel op de website wil aanbieden, kun je de volgende stappen 

doorlopen.  

Stap 1: 

Log in met je MT-Integraal account.  

Noot: Je moet op dit account wel de rol ‘Auteur’ toegewezen hebben gekregen. Is dit nog niet het geval, stuur dan een e-

mail naar beheerder Job Gutteling (job@mtintegraal.nl) of vraag je contactredacteur. 

Stap 2: 

Klik rechtsboven op jouw foto en kies hier de optie ‘Redactie’. 

 

 

Stap 3: 

Kies in het menu aan de linkerkant voor ‘Nieuw artikel’ 

Naam 
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Stap 4: 

Doorloop het stappenplan dat nu verschijnt en vul de relevante velden per onderwerp in. De 

voortgang wordt bijgehouden in de balk aan de bovenkant van de pagina.  

 

 

Lees hierna wat je bij elke stap kan/moet invullen. 

Algemeen 

Vul hier de titel, introductie en categorie/categorieën van je artikel in. Een goede titel is pakkend, 

dekt de lading en is niet vaag. Een goede intro is kort maar krachtig. 

Als je een mooie coverafbeelding hebt in hoge resolutie (verhouding 16:9, minimaal 1200 pixels 

breed), kan je deze uploaden bij ‘Selecteer afbeelding’.  

Let op: Bestanden groter dan 3Mb worden soms geweigerd door een upload-timeout. Probeer dan het bestand kleiner te 

maken, maximaal 2400x1500 pixels. 

Inhoud 

Na de introductie van je artikel en het toewijzen van een categorie, kun je bij onderdeel 2 (inhoud) 

paragrafen toevoegen, door op de knop ‘Nieuwe paragraaf’ te klikken.  

Naast tekst kun je ook afbeeldingen en Youtube video’s toevoegen in de betreffende paragraaf.  

Het heeft de sterke voorkeur van de redactie om maximaal 10 afbeeldingen bij een artikel te 

plaatsen, en de afbeeldingen liefst te concentreren bij een of twee paragrafen. Dit komt de 

leesbaarheid zeer ten goede.  

Noot: Ook hier mogen afbeeldingen maximaal een afmeting van 2400x1500 pixels hebben.  

Aan het einde kun je hier nog je referenties en eventuele sleutelwoorden (tags) toevoegen. Kies 

hier de woorden die het meest op jouw artikel van toepassing zijn. Je kan ook suggesties aan de 

redactie doen via de ‘suggereer tag-knop’ als tags die jij wilt er nog niet bij staan. 

Auteurs toevoegen 

In stap 3 kunnen auteurs worden toegevoegd. Voeg naast jezelf eventuele co-auteurs toe. Deze 

moeten echter wel een account op de MT-Integraal website hebben (standaard lid-account is 
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voldoende). Indien een (commercieel) bedrijf de auteur is, dan overschrijft dit eventuele betrokken 

personen. In dat geval is alleen de bedrijfsnaam te zien. 

Relaties 

Weet je gerelateerde artikelen die reeds gepubliceerd zijn op MT-Integraal of is je artikel 

gerelateerd aan een van de beroepsverenigingen, dan kun je deze in stap 4 toevoegen.  

Publiceren 

Kies hier de datum waarop het artikel gepubliceerd mag worden en een eventuele einddatum. De 

redactie houdt zich het recht voor deze datums te wijzigen. 

Stap 5: 

Druk wanneer alles is ingevuld kan op de knop publiceren en het artikel wordt opgeslagen en 

aangeboden bij de redactie ter goedkeuring. Je krijgt dan een overzicht te zien van jouw artikelen 

en de status.  Zodra het artikel is goedgekeurd, of wanneer er nog opmerkingen zijn, krijg je 

hierover automatisch een e-mail. 

 

Je kunt het artikel eventueel naderhand altijd nog bewerken, indien nodig, ook zodra het 

gepubliceerd is. Hiervan wordt dan altijd de redactie ingelicht. 

 


