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In de rubriek ‘Uit de praktijk’ wordt een situatie beschreven uit de praktijk van één van de
vaktherapieën. Een bepaalde behandelmethodiek, behandelproces of vaktherapeutisch onderzoek bij
een casus staat daarbij centraal. Onderbouwing is een optie, maar geen vereiste.
Opmaak van de rubriek:
· In de verticale blauwe balk staat de rubrieksnaam ‘Uit de praktijk’.
· De rubriek begint met een afbeelding.
· Daaronder komt de naam van de auteur en daaronder de titel.
· De rubriek wordt afgesloten met de cursief gedrukte tekst: Omwille van de privacy zijn
gegevens geanonimiseerd.
· Er wordt geen auteursbeschrijving opgenomen in de rubriek.
Naam auteur:
Voor- en achternaam zonder punt
Titel
De rubriek heet Uit de praktijk. Deze tekst staat in de verticale blauwe balk. Het stukje krijgt ook een
titel, gerelateerd aan de inhoud. De titel mag max. 4 woorden tellen (35 tekens inclusief spaties).
Inhoud
In deze rubriek wordt een praktijksituatie beschreven, het liefst zo concreet mogelijk.
Er kan worden begonnen met een inleiding op de situatie waarin de keuze voor deze situatie wordt
toegelicht. Ook kan direct met een praktijkvoorbeeld begonnen worden. Zorg dan wel dat het voor de
lezer duidelijk is wat de context is. Geef gegevens over de cliënt, zoals: leeftijd, sociale achtergrond,
voorgeschiedenis. Beschrijf de reden van aanmelding, hulpvraag en relevante diagnostische
gegevens.
De bijdrage wordt afgesloten met een reflectie of conclusie.
In de praktijksituatie kan het gaan om:
· de ontwikkeling van de cliënt (en),
· de interventies/ methode van de therapeut,
· overpeinzingen van de therapeut,
· het therapieproces,
· proces van de therapeut,
· plaats van het vak in gehele behandeling,
· maatschappelijke plaats van het vak.
Aantal woorden:
· Min. 450 woorden (1 pagina),
· Max. 1100 woorden (2 pagina’s)
· Max. 2000 woorden ( 3 pagina’s).
Eventueel aanbevolen literatuur en/of publicaties:
De literatuurlijst dient te worden aangeleverd conform de richtlijn: voorschriften APA en schrijfwijzen.
Illustraties/foto’s:
· 1 foto per pagina dient digitaal in 300 dpi te worden aangeleverd.
· Lever ook het bijschrift aan dat bij de afbeelding hoort.
· Lever ook de naam van degene die de illustratie/foto heeft gemaakt.
Bij Uit de praktijk wordt minimaal 1 foto gepubliceerd op de startpagina. Per pagina kan er één foto bij
komen. Maximaal 3 foto’s voor de hele rubriek. Voor de 2e en 3e foto moet er 140 woorden van de
tekst worden afgetrokken.

Streamers
Streamers worden gebruikt om de opmaak van de tekst te verbeteren en de lezer te prikkelen om de
tekst te gaan lezen. Elke streamer bevat maximaal 10 á 12 woorden. De opmaak zal cursief, groter
lettertype en gecentreerde tekst zijn. Per ‘Uit de praktijk’ zullen 6 streamers worden geselecteerd door
de redactie. De plek van de streamer wordt door de DTP bepaald.
Aandachtspunt
Met persoonlijke gegevens moet uiterst zorgvuldig worden omgegaan. Beschrijving van de cliënt(en)
moet geanonimiseerd zijn, (door bijvoorbeeld naamverandering en wijzigen van herkenbare, nietessentiële details). Als betrokkenen wel op enige manier kunnen worden herkend, dient de auteur te
beschikken over de expliciete toestemming van de betrokkenen om de beschrijving te publiceren.

