
 

Richtlijnen voor het inzenden van abstracts Digestive Disease Days 

Format sessies 
Vanaf oktober 2018 zal in enkele sessies een nieuw presentatie format worden ingevoerd. Naast de 

bestaande mondelinge voordrachten van 7 minuten met 3 minuten discussietijd, zullen er sessies worden 

geïntroduceerd met korte voordrachten van 4 minuten gevolgd door 2 minuten discussietijd. U wordt tijdig 

geïnformeerd over het format van uw sessie.  

U dient verplicht een keuze te maken uit de volgende verenigingen / secties, het bestuur houdt zich 
voorbehouden om naar aanleiding van het onderwerp van uw ingediende werk te besluiten uw abstracts in 
een andere categorie in te delen dan is aangegeven bij indiening. 

Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie 
Nederlandse Vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie 
Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (klinisch) 
NESPEN – voeding 
Sectie Gastrointestinale Endoscopie 
Sectie Neurogastroenterologie en Motiliteit 
Sectie Gastrointestinale Oncologie 
Sectie Inflammatoire Darmziekten 
 
Hieronder volgen de richtlijnen, wilt u deze doorlezen voordat u gaat inzenden?  

 Abstracts moeten worden ingediend in de Engelse taal. 

 Indieners wordt gevraagd om originele wetenschappelijke abstracts in te dienen die (nog) niet zijn 
gepubliceerd als artikel. Indien abstracts zijn gepubliceerd als artikel of zijn geaccepteerd als artikel 
voor de indieningsdatum van…worden deze niet geaccepteerd.  

 Om uniformiteit in de abstracts te houden gelieve géén voornamen te gebruiken in de lijst van 
auteurs.  

 Het abstract wordt afgewezen indien uit de tekst de herkomst (instituut) is af te leiden. 

 De titel (niet in hoofdletters) mag maximaal 300 karakters bevatten, het abstract maximaal 2700 
(inclusief spaties). De auteursnamen worden bij de telling buiten beschouwing gelaten. Het is 
belangrijk dat u het aantal karakters in uw Word-document controleert voordat u het abstract gaat 
inzenden.  

 De samenvatting moet geordend zijn en achtereenvolgens bevatten: het doel van het onderzoek 
(Achtergrond en Doel), de beschrijving van methoden (Methoden), de resultaten (Resultaten) en 
conclusies (Conclusies). Tussenkopjes in de tekst zoals hierboven vermeld is vereist en dienen voorin 
de regel te staan.  

 Belangrijk: controleert u bij tekens als ≥ µ γ α β ≤ ® ± ™ goed of ze op de juiste wijze worden 
weergegeven. Dit geldt ook voor sub- en superschrift. Wilt u s.v.p. het ingediende abstract dat u na 
uw inzending ter controle via e-mail ontvangt, zorgvuldig controleren? 

 Het gebruik van figuren en tabellen in het abstract is niet toegestaan. Deze dienen in tekst te worden 
omgezet. Literatuurverwijzingen moeten worden vermeden.  

 Het gebruik van merknamen in abstracts en presentaties is niet toegestaan 

 Indien onverhoopt de aangegeven presenterende auteur niet in staat is het abstract te presenteren, is 
het de verantwoordelijkheid van deze auteur om voor een vervanger te zorgen. Deze verandering 
dient tijdig aan het NVGE secretariaat te worden gecommuniceerd en te worden aangegeven bij de 
voorzitters van de desbetreffende sessie. 
 

Tenslotte nog het volgende:  
 

 Abstracts worden geselecteerd op basis van wetenschappelijk waarde en geplaatst als mondelinge 
presentatie tijdens een van de parallelle sessies, u kunt daarbij wel een voorkeur voor een sessie 
aangeven. Inzendingen voor de DEGH (alleen in het voorjaar) kunnen ook als posterpresentatie 
worden geaccepteerd. 



 Het is het beleid van de NVGE, NVH en NVMDL om onafhankelijkheid, objectiviteit en 
wetenschappelijke integriteit te waarborgen van alle gepresenteerde onderzoeken, zowel van puur 
academische aard als samenwerkingen met het bedrijfsleven. Indien hieraan wordt getwijfeld, kan 
worden besloten het ingediende abstract niet in behandeling te nemen. 

 U bevestigt hierbij dat u, als presenterende auteur van dit onderzoek, de belangrijkste uitvoerende 
onderzoeker bent. Indien dit niet het geval is, dan bevestigt u dat u, als presenterende auteur van dit 
onderzoek, niet de belangrijkste uitvoerende onderzoeker bent, maar gemachtigd bent namens een 
studiegroep om de data te presenteren. U bent in dit laatste geval verplicht om onder het abstract op 
te nemen: 1. Naam van de studiegroep, 2. Naam van de commerciële partner, 3. Aard van relatie van 
de presenterende auteur tot de studiegroep (co-auteur, collaborating investigator, etc.). 

 Het gepresenteerde werk moet voldoen aan de algemeen geaccepteerde methodes van 
experimenteel ontwerp, data collectie en analyse. Merknamen mogen niet worden gebruikt. Alle 
klinische aanbevelingen die worden gegeven, moeten gebaseerd zijn op bewijs dat is geaccepteerd 
binnen de professie geneeskunde als adequate rechtvaardiging van de (contra-) indicaties voor 
patiëntenzorg. 

 Indien u een abstract onder embargo wilt indienen dan dient u dit op de dag van inzending te melden 
via secretariaat@nvge.nl. U dient er rekening mee te houden dat het abstract 6 weken voor het 
congres online wordt gezet.  

 Tot de tijd van publicatie, 6 weken voor het congres dus, wordt de inhoud van abstracts vertrouwelijk 
behandeld en mogen reviewers de informatie niet gebruiken en/of met anderen delen. 

 De inzender van een abstract dient zich gedurende beide dagen van het congres beschikbaar te 
houden voor het presenteren van het abstract en zich bij acceptatie van het abstract als 
congresdeelnemer in te schrijven. 

 Indien u in aanmerking wilt komen voor de studentenprijs dan moet u in het bezit te zijn van een 
collegekaart. 

 Inzenders van geaccepteerde abstracts worden voor instructies voor het houden van de voordracht 
verwezen naar de informatie op onze site: www.nvge.nl 

 Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande kunt u contact opnemen met het 
secretariaat, telefoon 023 - 551 3016.  

mailto:secretariaat@nvge.nl
https://www.nvge.nl/

