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De redactie volgt een vaste procedure om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren/
begeleiden, zodat uw artikel inhoudelijk aan kracht kan winnen, uw betoog glashelder wordt
en de leesbaarheid optimaal is. Onderstaande procedure wordt gevolgd wanneer een artikel
of een eerste opzet van uw artikel, aan de redactie wordt aangeboden, voor plaatsing in het
Tijdschrift.
Proces van eerste contact tot publicatie
1. U stuurt uw bijdrage naar het redactiesecretariaat: tijdschrift@vaktherapie.nl. Na
inzending krijgt u een ontvangstbevestiging.
2. De Coördinator Artikelen neemt binnen twee weken na deze ontvangstbevestiging
telefonisch contact met u op en bespreekt met u of uw artikel al dan niet voldoet aan
de kwaliteitscriteria: relevantie, inhoud, opbouw, leesbaarheid en gebruik van
referenties (zie document ‘Kwaliteitscriteria ingezonden artikelen’). Ook zal het
publicatieproces toegelicht worden.
3. Indien uw artikel voldoet aan de criteria, wordt een redacteur gezocht die u begeleidt
in het publicatie-klaar maken van het artikel, het artikel redigeert en feedback geeft,
en/of helpt om de tekstopzet uit te werken.
4. Tijdens dit redigeerproces ontvangt u een copyrightformulier van het secretariaat.
Hierin staan afspraken omtrent herpublicatie en anderszins gebruik van uw artikel. Dit
dient u te ondertekenen en gescand of per post retour te sturen.
5. Een artikel is vrijwel nooit in één keer af. Indien het artikel voldoende op orde is
gebracht, wordt het doorgestuurd naar de eindredacteur voor een tussencheck op
structuur, of meteen naar twee externe, onafhankelijke, reviewers. De redacteur
selecteert deze reviewers op basis van hun expertise. Zij ontvangen uw artikel
geanonimiseerd en beoordelen uw artikel vakinhoudelijk.
6. U ontvangt de reviews doorgaans binnen acht weken. U zult deze feedback moeten
verwerken in een nieuwe versie.
7. Wanneer de externe reviewers akkoord gaan met de inhoud, zal de redacteur u verder
begeleiden en het artikel verder redigeren totdat het artikel ook wat tekst betreft, helder in
elkaar zit.
8. In de eindredactiefase komt u met de redacteur tot een eindversie, en wordt het artikel
voorgelegd aan de eindredacteur. De eindredacteur controleert alles nogmaals en koppelt
eventuele vragen en opmerkingen terug. Als deze zijn verwerkt, is het artikel klaar voor
publicatie.
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9. Tijdens de redactievergadering (vier keer per jaar) besluit de redactie in welke editie
het artikel geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van beschikbare ruimte en (mogelijk) het
onderwerp.
10. In de proefdrukfase van de editie waar uw artikel geplaatst wordt, krijgt u per email
een exemplaar van de eerste proefdruk van uw artikel toegestuurd, met het verzoek uw
artikel nauwgezet te controleren op feitelijke onjuistheden (bijvoorbeeld in tabellen), die
mogelijk zijn ontstaan zijn in het correctie-, en/ of opmaakproces. Redactieleden controleren
op taalkundige onjuistheden, zoals spelling, interpunctie etc. U dient de correcties binnen
een week aan de eindredacteur te sturen.
11. Bij het verschijnen van het Tijdschrift ontvangt u één auteursexemplaar. Dit
exemplaar wordt later verzonden dan de exemplaren voor abonnees. Tevens ontvangt u via
email een pdf-bestand van de gepubliceerde versie van uw artikel.

