
ALGEMENE INSTRUCTIE VOOR HET INZENDEN VAN EEN VIDEO ABSTRACT 
 
1. Het abstract dient in de Engelse taal geschreven te worden. 
 
2. Gebruik bij voorkeur het lettertype Verdana, 9 punten (regelafstand: exact 14 pt). 
 
3. Type de titel in vetgedrukte HOOFDLETTERS. 
 
4. Vul de auteursnamen in (voorletters, achternaam. Voorbeeld: AH de Wit). Onderstreep de 1e 

Auteur. Laat titels achterwege. 
 
5. Vul de instituten direct na de auteurs in. Gebruik hiervoor een schuin gedrukt lettertype 

(italic). Vul de plaats van het instituut in, maar laat het volledige adres achterwege. 
 
6. Sla één regel over tussen de auteurs en de tekst van uw abstract. 
 
7. Het abstract mag niet meer dan 50 woorden bevatten. De tekst moet het kernthema van de 

video bevatten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de volgende onderverdeling: 
o Purpose: korte weergave van het doel van het onderzoek en de huidige stand van 

zaken in het onderzoeksveld. 
o Methods: methode van het onderzoek of de experimentele benadering. 
o Results: samenvatting van de resultaten van het onderzoek en voldoende details om 

deze conclusies te staven.  
 
8. Video inzendingen mogen slechts één techniek of behandelingssuggestie presenteren. 

Merkpromotie of promotie van apparaten of producten is niet toegestaan. Bijdragen van 
commerciële instanties moeten in de vorm van een verantwoording aan het begin van het 
programma worden weergegeven. Indien mogelijk moeten generieke productnamen worden 
gebruikt in plaats van merk- of handelsnamen. Indien apparaten geen CE merk hebben moet 
dit ook worden weergegeven bij de verantwoording aan het begin van de video. 

 
9. Duur van de video moet 5-7 minuten zijn, niet langer dan 10 minuten. Geaccepteerde video’s 

moeten persoonlijk worden ingeleid tijdens de wetenschappelijke bijeenkomst. 
 
10. In de verantwoording moet elke betrokkenheid van industrieën in het produceren of 

financieren van de video aangegeven worden. Het “off-label” gebruik van enig farmaceutisch 
of medisch device moet specifiek worden aangegeven tijdens het programma. 

 
11. Toestemming voor al het materiaal waarop auteursrecht van toepassing is (tekeningen, 

illustraties, (delen van) video films) moet worden verkregen en weergegeven in de aftiteling. 
 
12. DVD of CD-ROM format is vereist. CD-ROM moet worden geformatteerd in MPEG, AVI of 

Quikctime. Op de DVD’s/CD-ROMS moeten de titel van het abstract en de eerste auteur 
worden aangegeven. Twee (2) kopieën zijn noodzakelijk. Banden of CD-ROMS worden niet 
teruggezonden. Zend de DVDs/CD-ROMS naar: 

 
Secretariaat Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie 
Mercatorlaan 1200 
3528 BL UTRECHT 

 
 


