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Richtlijnen voor het insturen van artikelen

Algemeen:
Het vakblad Sociale psychiatrie is een
driemaandelijks tijdschrift van sociaal psychiatrisch
verpleegkundigen. Doel van dit tijdschrift om elkaar
en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden
van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de
sociaal psychiatrische verpleegkunde en de GGZ in
het algemeen. Bij inzendingen wordt vooral gekeken
naar de relatie met de praktijk van de sociaal
psychiatrische verpleegkunde. Dat wil niet zeggen
dat artikelen die een andere strekking hebben, niet
geplaatst worden.

Werkwijze:
Artikelen kunnen aangeboden worden, mits zij
volgens de richtlijnen voor het schrijven van
artikelen zijn opgesteld, dus goed beargumenteerd,
en vanuit de theorie onderbouwd, met duidelijke
literatuurverwijzingen. Plaatsing is niet
gegarandeerd. Iedere inzending wordt beoordeeld
door de redactieraad, die vier keer per jaar
bijeenkomt. Na inzending (per e-mail) krijgt u bericht
van ontvangst, en de datum van de eerst volgende
redactievergadering door. Binnen twee weken na de
redactievergadering, ontvangt u een reactie op uw
inzending. Indien gewenst kunt u ook vooraf
redactieleden benaderen, over het onderwerp, de
opzet en eventuele begeleiding bij het schrijven.

De tekst moet overzichtelijk zijn opgebouwd met een
inleiding, kopjes voor de uitwerking van het thema,
een samenvatting of conclusies tot besluit.
Vervolgens een -volgens de richtlijnen- opgestelde
lijst met bronvermelding. Maak zo min mogelijk
gebruik van puntsgewijze opsommingen, dit gaat ten
koste van de leesbaarheid. Vermijd zoveel als
mogelijk is vakjargon en buitenlandse termen. 

Leidraad voor de lengte van hoofdartikelen bedraagt
8 A4 (4000 woorden). Voor kortere artikelen in een
van de rubrieken (Mediaan en Uit den Lande) is een
lengte 2000 woorden gewenst en voor de rubriek
Dichterbij en Literatuurbesprekingen wordt van circa
1200 woorden uitgegaan. 

Kopij per e-mail aanleveren, liefst in DOC-formaat,
naar een van de redactieleden (zie colofon). Geef
duidelijk aan wat uw naam, functie en werkplek is en
eventuele andere gegevens die u belangrijk vindt om
te vermelden in geval van plaatsing.
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