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Woord vooraf

‘Hé, ik heb hier een algoritme waarmee ik lineair in de tijd kan berekenen hoe 
versterkte getijdenwerking signifi cant erosie in de hand werkt.’

Goed, dat was nog gemakkelijk. Nu deze: ‘Ik heb een model waarbij ik de 
inzichten afgeleid uit de toetsing van de diverse hypothesen uit arbeidspsycho-
logische en sociaalpsychologische denkkaders integreer, waaruit de centrale rol 
van postfusiebinding blijkt.’

Dat lukt nog altijd? Dan gaan we een stapje verder: ‘Ik heb aangetoond dat 
PME-1 een bijkomende functie heeft in de regulatie van PP2A vermits mijn ex-
perimenten bewezen dat PME-1 niet alleen PP2AC demethyleert maar ook bindt 
aan een inactieve PP2A-pool die daardoor gestabiliseerd wordt.’

Ziezo, dat waren drie uitspraken van onderzoekers die op een begrijpelijke 
manier proberen uit te leggen waar ze mee bezig zijn. Is het hen gelukt? Als je 
een vakgenoot van ze bent, klonk het je misschien kinderlijk eenvoudig in de 
oren. Ben je een leek – en iedereen die niet tot dezelfde vakgroep behoort is 
algauw een leek – , dan had je er wellicht het raden naar. In het beste geval snap 
je nog min of meer waar het ver gaat. Maar waar het toe dient?

Nochtans is die laatste vraag ontzettend belangrijk geworden in weten-
schapscommunicatie. Stel je alleen al eens voor dat je thuis over je eigen ex-
periment, studie of project vertelt. Komt vroeg of laat niet de opmerking: ‘wat 
hebben we eraan?’ Enerzijds omdat het publiek, en in veel gevallen terecht, 
denkt dat wetenschappelijk onderzoek heel duur is en dat het dus best resultaten 
mag opleveren. Anderzijds omdat de mens een beestje is met een eigenschap 
waar marketing al lang op inspeelt: hij is altijd op zoek naar zijn eigen voordeel.

Wetenschappen beoefenen is een deel van onze cultuur geworden. Niemand die 
dat zal betwisten, want wetenschapsonderzoek leidt tot een kennis- en technolo-
gische ontwikkeling die de samenleving diepgaand beïnvloeden. Heel wat resul-
taten en toepassingen van onderzoek, zowel uit humane, exacte als biomedische 
wetenschappen, bepalen in belangrijke mate het wereldbeeld van de samenle-
ving. Maar het omgekeerde is ook waar. De heersende waarden en normen in 
de samenleving hebben ook een invloed op de toekomstperspectieven van het 
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wetenschapsonderzoek. Omwille van deze wederzijdse impact worden het be-
oefenen van de wetenschappen en de daaruit voortvloeiende wetenschappelijke 
kennis en inzichten als algemeen cultuurgoed beschouwd. Algemeen cultuur-
goed moet toegankelijk zijn voor iedereen.

Uit het bovenstaande volgt dat communiceren over wetenschappen en weten-
schapsonderzoek niet beperkt kan en mag worden tot het uitwisselen van in-
formatie tussen wetenschapsexperts. Iedereen komt in aanraking met de weten-
schappen en de daaruit volgende toepassingen. Wetenschapsexperts moeten dus 
niet alleen met elkaar over hun bevindingen spreken maar ook met het brede 
publiek. De wijze waarop verschilt dan wel grondig.

Wetenschapsexperts zijn onderzoekers die zich hebben gespecialiseerd in een 
welbepaald onderwerp binnen een bepaald domein van een onderzoeksdiscipli-
ne. Een dergelijke specialisatie wordt in de hand gewerkt door de toenemende 
kennisontwikkeling en inzichtverwerving. Wetenschapsexperts willen hun we-
tenschappelijke bevindingen niet alleen bekendmaken maar ze ook toetsen aan 
die van hun collega-experts. Wereldwijd houden ze elkaar op de hoogte van 
hun wetenschappelijke bevindingen door verschillende communicatiekanalen te 
gebruiken. Een van de belangrijkste schriftelijke kanalen is het publiceren van 
vakartikelen in internationale wetenschappelijke vaktijdschriften. Nature Medi-
cine, Science, Academic Open Internet Journal... zijn maar enkele voorbeelden 
van internationale vaktijdschriften waarin wetenschappelijke vakartikelen wor-
den gepubliceerd. Vóór die wetenschappelijke vakartikelen gepubliceerd wor-
den, vindt een zogenoemde ‘peer review’ plaats: collega-wetenschapsexperts 
beoordelen anoniem de wetenschappelijke bevindingen naar hun waarde. Ook 
publicaties in abstractsbooks bestemd voor internationale congressen vormen 
een belangrijk kanaal om elkaar te informeren over de laatste stand van zaken. 
Een belangrijk mondeling communicatiekanaal zijn de lezingen op internatio-
nale congressen en het uitwisselen van ideeën aan de hand van wetenschapspos-
ters. Doordat wetenschapsexperts hun vaktaal en onderzoeksdomein delen, is 
enige popularisering niet nodig.

Popularisering is wel nodig zodra wetenschapsexperts hun bevindingen voor-
leggen aan anderen, gaande van wetenschapsexperts met een andere expertise 
tot het brede publiek. Karakter, een uitgave van de Academische Stichting Leu-
ven, is een nationaal interdisciplinair wetenschapstijdschrift. De populariseren-
de artikelen in dit tijdschrift richten zich naar het brede veld van wetenschap-
pers. Eos is een voorbeeld van een populair-wetenschappelijk tijdschrift dat zich 
richt naar het brede publiek met een wetenschappelijke interesse. Populariseren-
de wetenschapsprogramma’s op de Nederlandse en Vlaamse tv en radio zoals 
‘Scheire en de schepping’, ‘#weetikveel’, ‘De kennis van nu’ en ‘Alles voor de 
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wetenschap’ lenen zich uitstekend om het brede publiek te laten kennismaken 
met de wetenschappen.

In dit boek komen verschillende manieren van wetenschappelijk communiceren 
aan bod. De versie die je momenteel in je handen hebt is een herwerking van de 
eerste uitgave van 2007, omdat wetenschap en ook de communicatie errond nu 
eenmaal razend snel evolueert. Dit boek geeft richtlijnen voor het schrijven van 
een degelijke vaktekst op bachelor- en masterniveau die voor iedereen begrijpe-
lijk is. Daarnaast zijn er ook technieken opgenomen om een vaktekst tot een po-
pulair-wetenschappelijke tekst om te bouwen. De verschillende elementen die je 
nodig hebt voor het geven van een succesvolle posterpresentatie of mondelinge 
presentatie worden besproken. Daarenboven maak je kennis met andere kana-
len die je kunt inzetten om te communiceren over wetenschappen: het internet, 
email, sociale media en persberichten. Bij alle bovenstaande communicatiemid-
delen verhoogt goed beeldmateriaal je kans op geslaagde communicatie, daar-
om hebben we in de vernieuwde versie een apart hoofdstuk aan beeldmateriaal 
gewijd. We hopen van harte dat dit boek je op weg kan helpen om op een goede 
manier wetenschappelijk te communiceren. Tot slot wensen we Luc West te be-
danken voor zijn belangrijke bijdrage aan de eerste versie. Veel van de stukken 
die hij heeft geschreven zijn nog bewaard gebleven, ofwel waren ze het vertrek-
punt voor de herwerking die heeft geleid tot deze nieuwe editie.

Marion Crauwels
Jeanine de Bruin
Melanie Gérard





Hoofdstuk 1

De wetenschappelijke publicatie

Zoals aangegeven in het ‘Woord vooraf’ speelt wetenschapscommunicatie zich 
af op meerdere niveaus. Wetenschapsexperts communiceren schriftelijk vooral 
via het publiceren van wetenschappelijke vakartikelen in internationale vak-
tijdschriften. Vakartikelen zijn technisch-wetenschappelijke teksten waarin ge-
gevens op een objectieve wijze worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Een 
voorbeeld van een Engelstalige en Nederlandstalige technisch-wetenschappe-
lijke tekst vind je in de bijlagen 1 en 3. Bij het schrijven van een technisch- 
wetenschappelijke tekst past een objectiverende schrijfstijl. De schrijver brengt 
immers een verhaal dat rond feiten is opgebouwd. Deze schrijfstijl wordt geken-
merkt door een spaarzaam gebruik van stijlmiddelen en versieringen in de tekst. 
Een dergelijke schrijfstijl wordt niet aangehouden bij populair-wetenschappelij-
ke teksten die naar het brede publiek zijn gericht. Populair-wetenschappelijke 
teksten volgen andere regels dan deze die worden gehanteerd bij het schrijven 
van technisch-wetenschappelijke teksten.

Wetenschapsexperts die een populair-wetenschappelijke tekst schrijven wor-
den dan ook voortdurend geconfronteerd met de spanning tussen enerzijds de 
wetenschappelijke drang naar onder andere volledigheid, abstractie, generali-
satie, voorzichtigheid en nauwkeurigheid en anderzijds de nood van het brede 
lezerspubliek aan herkenbare en representatieve voorbeelden, duidelijkheid en 
aantrekkelijkheid. Tijdens het schrijven zal elke wetenschapsexpert zelf in deze 
en vele andere kwesties knopen moeten doorhakken. De wetenschapsexpert als 
schrijver moet daarbij steeds voor ogen houden dat de tekst moet uitnodigen om 
te worden gelezen. De lezers zijn immers volledig vrij in het al dan niet lezen 
van populair-wetenschappelijke teksten.

Ongeacht of je als schrijver werkt aan een technisch-wetenschappelijke of 
 populair-wetenschappelijke tekst, het schrijven verloopt volgens eenzelfde stra-
mien. De verschillende fasen van het schrijfproces staan beschreven in tabel 
1.1. De fase van het plannen of de eerste fase gaat vooraf aan het eigenlijke 
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schrijven. Naarmate je de fase van het plannen grondiger uitwerkt zal het ei-
genlijke schrijfproces, de fase van het schrijven, vlotter verlopen. Op het einde 
van de tweede fase heb je een eerste tekstontwerp neergeschreven. Dit wordt in 
een volgende fase, de fase van het herschrijven, bewerkt. Schrijven betekent in 
essentie ‘herschrijven’. Het hele schrijfproces is een cyclisch gebeuren, waarbij 
de opeenvolgende tekstontwerpen je telkens een stapje dichter brengen bij het 
uiteindelijke gewenste eindproduct.

In wat volgt, bespreken wij uitgebreid de drie fasen die je doorloopt tijdens het 
schrijfproces. Hierbij worden de verschillen tussen technisch-wetenschappelijke 
teksten en populair-wetenschappelijke teksten benadrukt.

Tabel 1.1. Fasen van het schrijfproces.

Fase 1: Het plannen
stap 1. Leg het onderwerp vast
stap 2. Leg het te bereiken doel vast
stap 3. Leg de invalshoek van waaruit het onderwerp wordt benaderd vast
stap 4. Leg de doelgroep die moet worden bereikt vast
stap 5. Selecteer en orden inhouden

Fase 2: Het eerste ontwerp schrijven
stap 6. Schrijf een eerste ontwerp van de tekst
stap 7. Evalueer zelf het eerste tekstontwerp

Fase 3: Het herschrijven
stap 8. Herschrijf het eerste tekstontwerp
stap 9. Laat daaropvolgende tekstontwerpen door derden evalueren
stap 10. Herschrijf het tweede ontwerp
stap 11. Schrijf de defi nitieve tekst

1.1. Het plannen

Voor het concreet uitwerken van de fase van het plannen kun je een beroep doen 
op het schema in fi guur 1.1. De opgenomen elementen in het schema vervullen 
zowel een probleemdefi niërende als een oriënterende functie. Het schrijven van 
een tekst kun je immers beschouwen als het oplossen van een probleem. En een 
goede omschrijving van het op te lossen probleem is noodzakelijk als je een ef-
fi ciënte oplossingsstrategie wilt volgen. De oriënterende waarde van de elemen-
ten ligt in het aangeven van de richting waarin de oplossing kan worden gezocht. 
Het schema toont ook dat de invulling van een van de elementen beperkingen 
oplegt voor de invulling van de andere elementen en omgekeerd.
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Hoe gedetailleerder je de elementen uitwerkt, hoe vlotter het schrijven zelf 
zal verlopen. Wat je gaat schrijven zit immers al in je hoofd.

Figuur 1.1. Schema van de planningsfase.

De elementen in dit schema komen overeen met de verschillende stappen van de 
planningsfase zoals opgenomen in tabel 1.1. Elk van deze stappen kun je verta-
len naar concrete vragen waarop je een antwoord moet zoeken vooraleer je start 
met het eigenlijke schrijven van een tekst.

1.1.1. Over welk onderwerp gaat de tekst?

Deze vraag verwijst naar de eerste stap waarin je het onderwerp en de kernbood-
schap van de tekst vastlegt. Het onderwerp zelf, de relevantie van het onderwerp 
en de kernboodschap breng je aan op een manier die de belangstelling of inte-
resse van de lezers opwekt.

Eerst leg je het onderwerp en de kernboodschap waarover je wilt schrijven 
vast. De goed afgelijnde kernboodschap volgt uit een centrale onderzoeksvraag 
en vormt het vertrekpunt van je schrijfproces. Aan de hand van een centrale 
 onderzoeksvraag, het antwoord daarop en de daarbij horende deelvragen en 
-antwoorden werk je de grote lijn van je tekst uit. Deze vragen en antwoorden 
lopen als een rode draad doorheen de hele tekst en geven gestalte aan het verhaal 
dat je wilt brengen.

1.1.1.1. Inhoud van een technisch-wetenschappelijke tekst

Een technisch-wetenschappelijke tekst streeft steeds volledigheid na door het 
duidelijk afbakenen van de kernboodschap en het verder uitwerken hiervan. En-
kel in het begin van de tekst plaats je de kernboodschap in een breder kader. Dit 
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breder kader diep je niet verder uit in de rest van de tekst. Het is de kernbood-
schap die je doorheen de verdere tekst tot in het kleinste detail uitwerkt. In de 
Engelstalige technisch-wetenschappelijke tekst in bijlage 1 verwijst het breder 
kader in de inleiding naar de mogelijke infecties veroorzaakt door Staphylo-
coccus aureus bij mensen in en buiten ziekenhuizen, de verspreiding ervan op 
wereldvlak en de inzetbaarheid van andere antibiotica. In de Nederlandstalige 
technisch-wetenschappelijke tekst in bijlage 3 verwijst het breder kader in de 
inleiding naar de overdraagbaarheid van genen verantwoordelijk voor vanco-
mycineresistentie van Enterococcus faecium naar Staphylococcus aureus en de 
mogelijke gevaren die hieraan zijn verbonden, het voorkomen in Europa van 
vancomycineresistentie Enterococcus faecium (VRE) bij gezonde mensen bui-
ten ziekenhuizen en de rol van het antibioticum avoparcine uit de veehouderij 
hierin alsook de verspreiding van VRE op wereldvlak. De aangehaalde bredere 
kaders worden niet verder uitgewerkt in de teksten.

De kernboodschap van de Engelstalige technisch-wetenschappelijke tekst in 
bijlage 1 kan als volgt geformuleerd worden:
Vancomycine is een antibioticum dat vaak als laatste redmiddel wordt in-
gezet ter bestrijding van infecties veroorzaakt door Staphylococcus au-
reus-stammen. Routinematig testen met behulp van de CLSI-procedure 
toont een stijging aan van de werkzame minimale inhibitorische concentra-
tie (MIC) aan vancomycine met 0,5 tot 1 μg/ml.

De kernboodschap van de Nederlandstalige technisch-wetenschappelijke 
tekst in bijlage 3 kan als volgt geformuleerd worden:
In Nederland werd een tweede uitbraak van vancomycineresistente Enter-
ococcus faecium (VRE) in een ziekenhuis vastgesteld. Opvolging van pa-
tiënten op de afdeling Interne Geneeskunde/Nefrologie en Dialyse van het 
Ziekenhuis Eemland te Amersfoort en moleculair-biologische typering van 
VRE toonden aan dat in totaal 12 patiënten drager waren van het VRE- 
uitbraaktype. Epidemiologisch onderzoek toonde aan dat eerdere opname op 
de afdeling en voorafgaand gebruik van bepaalde antibiotica de belangrijk-
ste risicofactoren waren voor dragerschap.

1.1.1.2. Inhoud van een populair-wetenschappelijke tekst

Een populair-wetenschappelijke tekst streeft geen volledigheid na. Een aantrek-
kelijke populair-wetenschappelijke tekst voor een breed publiek schrijven houdt 
in dat je de kernboodschap in een breder kader plaatst. Dit breder kader wordt 
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in de rest van de tekst verder uitgewerkt en onderbouwd. Vergelijk de technisch-
wetenschappelijke tekst in bijlage 1 maar eens met zijn bewerking tot populair-
wetenschappelijke tekst in bijlage 2. Daar wordt de eigenlijke bevinding in het 
ruimere kader van de opkomst van de ziekenhuisbacterie geplaatst.

In de populair-wetenschappelijke tekst in bijlage 4 volgt het breder kader 
de grote lijn van de ontdekking van het eerste antibioticum en de gelijktijdige 
ontdekking van het fenomeen ‘resistentie’, het gebruik van antibiotica in de ge-
neeskunde en in andere toepassingsgebieden en het optreden van superbugs in 
de geneeskunde en de andere toepassingsgebieden.

De kernboodschap van de populair-wetenschappelijke tekst in bijlage 4 kan 
als volgt geformuleerd worden:
Het ongebreidelde gebruik van bacteriedodende middelen leidt tot het ont-
staan van superbugs. Dit zijn bacteriestammen die resistent zijn voor alle of 
bijna alle antibiotica.

Een zinvol breder kader leid je af uit de vragen die de lezers bezighouden. Een 
tekst wordt aantrekkelijk voor het grote publiek door bijvoorbeeld een link te 
leggen naar de actualiteit, naar het eigen dagelijkse leven van de lezer (identi-
fi catie), naar toepassingen in het dagelijkse leven, naar ethische implicaties...

Deze linken worden versterkt door het introduceren van herkenbare en repre-
sentatieve voorbeelden of het vermelden van concrete gegevens zoals cijfers en 
namen van personen. Het zijn eenvoudige en doeltreffende middelen waarmee 
je de lezers boeit en blijft boeien.

• Voorbeeld van het creëren van een breder kader:

In Functional Ecology (2014) verscheen een technisch-wetenschappelijk 
artikel met als titel ‘Chronic exposure to low-dose rate radiation in Cherno-
byl favours adaptation to oxidative stress in birds’. In deze studie staat het 
evolutieonderzoek centraal en tracht men de mechanismen die aan de basis 
liggen van snelle evolutionaire processen te identifi ceren. De onderzoekers 
stelden vast dat wilde vogels die blootgesteld waren aan hoge dosissen stra-
ling meer bestand waren tegen oxidatieve stress en schoven een genetische 
aanleg voor een hogere productie van antioxidanten die de DNA schade be-
perken als een mogelijke verklaring naar voren. In Karakter (2014) wordt in 
het populair-wetenschappelijke artikel met als titel ‘Snelle evoluties’ boven-
staand onderzoek opengetrokken naar snelle evoluties bij micro-organismen,  
ongewervelden en andere gewervelden, waarbij vervolgens wordt ingegaan
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op de interacties tussen gastheer en parasiet als sturende kracht voor deze 
snelle evolutionaire processen. Het belang van deze evolutionaire dynamiek 
tussen gastheer en parasiet wordt geduid voor de geneeskunde en de land-
bouwindustrie.

• Voorbeeld van het leggen van een verband met een toepassing in het dage-
lijkse leven:

In Eos (2014) verscheen een populair-wetenschappelijk artikel met als titel 
‘De wiskunde achter ebola’. In deze tekst lichten Philippe Beutels en Niel 
Hens toe hoe wiskundige modellen van de verspreiding van infectieziekten 
de bevoegde instanties kunnen ondersteunen bij het nemen van de juiste be-
slissingen bij een uitbraak van een infectieziekte: welke interventies opzet-
ten en is dit kosteneffectief? Als toekomstperspectief wordt het belang van 
individugebaseerde modellen geschetst waarbij een populatie gemodelleerd 
wordt als een verzameling van aparte individuen met een aantal kenmerken.
In Karakter (2004) verscheen een populair-wetenschappelijk artikel met als 
titel ‘Signeren met priemgetallen’. In deze tekst licht de schrijver het be-
lang toe van grote priemgetallen en hun essentiële rol in de veiligheid van 
elektronische communicatie. De schrijver legt uit hoe grote priemgetallen 
van ongeveer 150 cijfers worden ingezet voor het coderen en decoderen van 
berichten en het zetten van digitale handtekeningen.

• Voorbeeld van het geven van een ethische implicatie:

In het tijdschrift Eos (2014) stond een artikel met als titel ‘Plagiaat valt door 
de mand’. Hierin krijgt de lezer een inzage in hoe software die aanvanke-
lijk werd ontwikkeld om doorheen medisch jargon te navigeren ingezet kan 
worden om plagiaat op te sporen. Onderzoekssubsidies werden dubbel toe-
gekend en onderzoeksresultaten bleken niet altijd zo echt nieuw te zijn als 
men wilde laten uitschijnen.
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• Voorbeeld van het leggen van een verband met het eigen leven:

In De Standaard van 28 april 2015 verscheen een populair-wetenschappelijk 
artikel met als titel ‘Middel gevonden tegen ziekte van Duchenne’. Hierin 
wordt uitgelegd dat Idebenone, een stof die de werking van de mitochon-
driën of energiefabriekjes van onze cellen verbetert, de achteruitgang van de 
ademhalingsspieren bij de ziekte van Duchenne stabiliseert. Idebenone werd 
in de jaren 1980 op de markt gebracht als een middel voor geheugenproble-
men, maar bleek uiteindelijk niet het verhoopte effect te realiseren.
In Natuur, Wetenschap en Techniek (2007) verscheen een populair-weten-
schappelijk artikel met als titel ‘Heilzame stress’. Hierin haalt de schrijver 
aan dat het dogma dat een traumatische ervaring je beschadigt voor het leven 
moet worden gerelativeerd. Leidse onderzoekers toonden aan dat sommige 
ratten met een trauma net beter presteerden. De onderzoekers proberen er-
achter te komen hoe dat werkt, en of dit kan helpen om ook mensen beter 
met stress te kunnen laten omgaan.

• Voorbeeld van het uitwerken van een thema rond bekende personen:

In Psyche & Brein (2015) stond een populair-wetenschappelijk artikel met 
als titel ‘Wetenschap is iets van de lange adem’. In dit artikel is de Ne-
derlandse psycholoog Carsten De Dreu aan het woord. Hij legt uit dat zijn 
onderzoek zich focust op uiteenlopende thema’s zoals confl ictbeheersing, 
creativiteit en besluitvorming. In zijn meest recent opgezette onderzoeks-
lijn gaat hij het effect van het hormoon oxytocine op het gedrag bij mensen 
na en slaat hij een brug tussen de onderzoeksdisciplines neurobiologie en 
psychologie. Hij refl ecteert hierbij over het proces dat een wetenschapper 
doorloopt, gaande van een idee tot de publicatie.

• Voorbeeld van het opnemen van concrete cijfers en de context ervan:

In bijlage 5 vind je een artikel met als titel ‘55% Belgische internetgebrui-
kers gebruikt virusscanner’ (www.security.nl). Doorheen de tekst worden 
concrete cijfers en gegevens met bronvermelding aangehaald. Deze concrete 
data hebben betekenis gekregen door de context waarin ze worden geplaatst.
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Het plaatsen in een bredere context is niet zonder gevaar. De keerzijde van de 
medaille is dat je bij het verruimen te ver kunt gaan. Het hele vakgebied komt 
bijvoorbeeld aan bod of je benadert het onderwerp te algemeen.

Geef daarom op voorhand bij het opstellen van de grote lijn van het breder 
kader al grenzen en beperkingen aan. De rode draad van het verhaal moet duide-
lijk blijven. Dit lijkt op het eerste gezicht overbodig. In de loop van het schrijf-
proces merk je echter dat dit niet altijd eenvoudig is. Tijdens het opzoekings-
werk ondervind je aan den lijve dat tal van interessante zaken zich aanbieden.

• Voorbeeld van optimaal verruimen:

In Karakter (2004) verscheen een populair-wetenschappelijk artikel met als 
titel ‘De aap als proefdier: een discussie’. Hierin gaan twee wetenschappers 
in debat over het nut en de toelaatbaarheid van experimenten met apen. Een 
populair-wetenschappelijk artikel over het gebruik van proefdieren in het 
algemeen is erg vaag.

Deze eerste stap speelt een erg belangrijke rol bij het evalueren van de opeenvol-
gende tekstontwerpen. De rode draad van het verhaal en de kernboodschap die 
je wilt brengen moeten duidelijk naar voren komen in de eindtekst.

1.1.2. Wat is het doel van de tekst?

Denk op voorhand na over wat het doel is van de tekst. Wil je enkel informatie 
geven of wil je ook dat de lezer daadwerkelijk iets met die informatie doet of kan 
doen? Het doel hangt nauw samen met de keuze van de tekstvorm.

1.1.2.1. Informeren

Als je wilt informeren over een wetenschappelijke ontdekking of over weten-
schappelijke resultaten, dan primeert de nieuwswaarde. Met andere woorden: 
is het doel het verstrekken van informatie, dan ligt de nadruk op het aanreiken 
van nieuwe wetenschappelijke kennis en inzichten door het louter meedelen van 
de feiten. Teksten opgenomen in rubrieken zoals ‘research highlights’ in het in-
ternationale wetenschappelijke tijdschrift Nature hebben vooral een informe-
rend karakter. Korte populair-wetenschappelijke nieuws- of persberichten in een 
krant, op tv of in een populair-wetenschappelijk tijdschrift zijn gericht op het 
informeren van het brede publiek.
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In Nature (2015) werd vanuit het domein van de genomics een informe-
rend artikel met als titel ‘A fi x for faulty mitochondria’ gepubliceerd. Hierin 
wordt gerapporteerd over het gebruik van een nieuwe techniek die toelaat 
om mitochondriën met genetische defecten te vervangen door gezonde mi-
tochondriën. De in-vitrofertilisatietechniek waarbij het gezonde DNA van 
de moeder (zonder de genetisch defecte mitochondriën), de vader van de 
toekomstige baby en van het mitochondriaal DNA van een anonieme vrou-
welijke donor wordt gecombineerd, zou hierdoor niet meer nodig zijn. In 
Eos (2015) werd in het informerend artikel ‘3D-printen in luttele minuten’ 
de continuous liquid interface printing of CLIP-methode toegelicht die het 
mogelijk maakt om sneller te printen. In plaats van het trage, klassieke 3D- 
printen, laagje per laagje, wordt nu een vloeibare substantie gebruikt waaruit 
het object als het ware opstijgt.

In de krant Het belang van Limburg van 30 mei 2007 verscheen een kort 
bericht met als titel ‘Zorgkosten dalen fors als mensen gezond eten’. Het 
Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu berekende dat 
200 gram groenten en 200 gram fruit per dag en regelmatig vis verorberen 
ruim 4 miljard euro zou schelen in 20 jaar tijd.

1.1.2.2. Duiden

Je kunt een stapje verder gaan dan het louter informeren van de lezers. Je kunt 
de feiten analyseren tegen een bepaalde achtergrond om zo betekenis te ver-
lenen aan de feiten. Je neemt de lezers hierbij als het ware mee op weg in het 
verhaal.

Het doel van vakteksten opgenomen in de rubrieken ‘research articles’ en 
‘reviews’ in internationale tijdschriften is vooral het duiden van de weten-
schapsinformatie. Wetenschappers gaan hierbij uiterst nauwkeurig te werk en 
zijn voorzichtig bij het interpreteren en veralgemenen van de resultaten. Een 
dergelijke vorm van nuancering komt eerder beperkt aan bod in populair- 
wetenschappelijke teksten. Het grote publiek verlangt voornamelijk duidelijk-
heid. Omvangrijker en goed onderbouwde populair-wetenschappelijke teksten 
voor kranten en populair-wetenschappelijke tijdschriften lenen zich uitstekend 
voor het duiden van informatie.
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In Journal of Clinical Microbiology (2006) verscheen een artikel ‘Increased 
vancomycin minimal inhibitory concentrations in Staphylococcus aureus 
clinal isolates from a university hospital during a fi ve-year period’. Meticil-
lineresistente Staphylococcus aureus (MRSA)-stammen lijken zich wereld-
wijd te verbreiden. Vancomycine is een ander antibioticum dat kan worden 
ingezet in de strijd tegen infecties veroorzaakt door S. aureus-stammen. De 
bezorgdheid leeft dat deze S. aureus-stammen ook resistentie opbouwen 
voor vancomycine. In dit artikel wordt de bruikbaarheid van de CLSI-MIC- 
methode voor het onderzoeken van de gevoeligheid voor het antibioticum 
vancomycine bij S. aureus-stammen besproken.

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2000) verscheen een arti-
kel ‘Uitbraak van vancomycineresistente Enterococcus faecium (VRE) op 
een afdeling Nefrologie’. In de Verenigde Staten is kolonisatie met VRE van 
patiënten in vele ziekenhuizen en verpleeghuizen endemisch. In dit artikel 
worden het verloop van een tweede uitbraak van VRE in een Nederlands 
ziekenhuis en de gebruikte maatregelen ter bestrijding ervan beschreven. De 
Amerikaanse situatie leerde dat snel en doeltreffend reageren een vereiste is 
om ziekenhuizen en verpleeghuizen te vrijwaren van endemische kolonisa-
tie met VRE.

In Eos (2015) verscheen een artikel ‘Dieren aan de pil’. Uit de onderstaande 
inleiding van dit artikel kun je afl eiden dat niet enkel feiten worden meege-
deeld maar dat de feiten tegen een bepaalde achtergrond worden toegelicht.  
‘Spreeuwen die zich voeden met de diertjes die in onze waterzuiverings-
installaties leven, krijgen Prozac binnen en gedragen zich daardoor anders. 
Tot die opmerkelijke conclusie kwam gedragsecoloog Kathryn Arnold na on-
derzoek. (...) Er zijn in de EU alleen al zo’n drieduizend goedgekeurde medi-
cijnen, weet Arnold. ‘Via onze urine verlaten die vaak zo goed als ongewijzigd 
ons lichaam, om dan met ons afvalwater in het milieu te belanden.’ De con-
centraties zijn doorgaans erg laag, geeft ze toe, maar dat is niet noodzakelijk 
een geruststelling. ‘Want farmaceutica worden natuurlijk net ontworpen om 
bij zeer lage concentraties te werken. Misschien doen ze dat ook bij dieren.’ ’
In De Standaard van 25-26 april 2015 verscheen een artikel met als titel 
‘De planeet redt zichzelf wel, we moeten de mens redden’. In deze tekst 
wordt geduid dat de planeet aarde na miljoenen jaren van turbulente klimaat-
schommelingen sedert zo’n twaalfduizend jaar geleden overgegaan is naar 
een toestand van rust. Zo ontstond er een gunstig leefklimaat voor de homo 
sapiens en gedurende een lange tijd verstoorde de homo sapiens deze staat
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van gratie niet. Echter, vanaf de industriële revolutie is de homo sapiens de 
natuurlijke bronnen van de aarde sterk gaan exploiteren waarbij het gevaar 
bestaat dat dit hele systeem uit balans zou kunnen raken. Het overschrijden 
van de grenzen van de exploitatie zou kunnen leiden tot het verdwijnen van 
de gunstige leefomstandigheden op aarde voor de homo sapiens. Weten-
schappers trachten deze planetaire grenzen te defi niëren zodat de exploitatie 
van deze planeet kan worden gemanaged.

1.1.2.3. Overtuigen of opiniëren

Het doel van je tekst kan zijn om bestaande misvattingen of onvolledige en 
gebrekkige kennis over een bepaald onderwerp bij te sturen. Als auteur van een 
tekst kun je ook een eigen uitgesproken visie over een bepaald onderwerp neer-
schrijven. Zowel in wetenschappelijke vaktijdschriften als in populair-weten-
schappelijke tijdschriften en kranten zijn rubrieken voorzien voor teksten waarin 
een opinie of commentaar kan worden verwoord.

In Science (2014) stond een artikel met als titel ‘Adolescent mental health 
– opportunity and obligation’ waar opgeroepen wordt om de meest geavan-
ceerde technieken in te zetten om zowel in ontwikkeling zijnde als ontwik-
kelde hersenen in kaart te brengen en dit te koppelen aan inzichten in het 
transcriptoom van de hersenen om zo een vollediger beeld te krijgen.

In de rubriek NewsFocus in Science (2007) verscheen een artikel met als 
titel ‘Food for thought’ waarin de hypothese van Richard Wrangham wordt 
becommentarieerd. Hij beweert dat de cultuur van het koken leidde tot een 
groot evolutionair voordeel voor onze voorouders.

In het populair-wetenschappelijke tijdschrift Scientifi c American (2006) werd 
een commentaartekst opgenomen met als titel ‘Concurrentie bevordert ineffi -
ciëntie’. Deze tekst werd geschreven door Peter Bugel, die psycholoog is aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. In het artikel haalt Bugel aan dat binnen de 
psychologie concurrentie als creatief principe aan gewicht lijkt in te boeten.
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In Natuur, Wetenschap en Techniek (2007) verscheen een tekst met als ti-
tel ‘Cholesterol als mythe’. Hierin geeft Uffe Ravnskov zijn controversiële 
visie op de cholesterolhypothese. Ravnskov ontving de Leo Prize vanwege 
zijn bijdrage aan ‘onafhankelijk denken in de wetenschap’.

In De Standaard van 19 mei 2015 verscheen een commentaartekst met als ti-
tel ‘Einde van een familiegeheim’. Jean-Jacques Cassiman, de auteur van de 
tekst, is professor emeritus geneticus aan de KU Leuven. In zijn tekst roept 
hij op tot het voeren van een campagne om donoren van gameten te rekrute-
ren en een nationale bank voor zaad- en eicellen op te richten. Hij haalt aan 
dat de wetswijziging inzake anonieme donordonatie van gameten nodig is 
omdat enerzijds het onrecht ten aanzien van sommige kinderen kan worden 
vermeden, en anderzijds het een betere en aangepaste dienstverlening toelaat 
ten aanzien van alle betrokken partijen. DNA-analyses zullen het immers op 
termijn praktisch onmogelijk maken om als donor anoniem te blijven.

1.1.2.4. Aanzetten tot een gedrag of houding

Het doel van je tekst kan ook zijn om de lezers aan te zetten tot het al dan niet 
stellen van een bepaald gedrag. Dit kan gaan om het stellen van nieuw gedrag of 
het heroriënteren/bijsturen van al verworven gedrag.

De overheid lanceert heel wat informatieve campagnes die zijn afgestemd 
op het bevorderen van het algemeen maatschappelijk belang. Elke burger wordt 
hierin aangespoord om op een correcte en verantwoorde manier te handelen. 
Voorbeelden van thema’s zijn het verkeer, het milieu, de geneeskunde...

‘Bij verkoudheid, acute bronchitis en griep helpen antibiotica niet.’ is de 
titel van een informatieve folder (‘fl yer’) in opdracht van de Federale Over-
heidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
(BAPCOC 2004).

In De Standaard van 5 februari 2007 verscheen een artikel ‘Opletten na 
uitbraak vogelgriep’. Hierin roept het Federaal Voedselagentschap FAVV 
de Belgische pluimveehouders op tot verhoogde waakzaamheid naar aan-
leiding van de toenmalige uitbraken van het H5N1-vogelgriepvirus in Hon-
garije en Groot-Brittannië.
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1.1.3. Vanuit welke invalshoek wordt het onderwerp benaderd?

Afhankelijk van de gekozen invalshoek levert elk onderwerp een ander verhaal op. 
Een onderwerp dat je benadert vanuit een historisch perspectief resulteert in een 
heel ander verhaal dan wanneer je er thematisch op ingaat. Naast de invalshoek be-
paal je ook een welbepaald accent. Het accent kun je leggen op de wijze waarop de 
ontdekking werd gedaan, op de ontdekking zelf of op de toepasbaarheid van de ont-
dekking. Het vastleggen van de invalshoek en het accent bepaalt in sterke mate de 
keuze en de volgorde van de inhouden die doorheen de tekst aanbod zullen komen.

In een overzichtsartikel of review met als titel ‘From nociception to pain per-
ception: imaging the spinal and supraspinal pathways’ in Journal of Anato-
my (2005) wordt vanuit een historisch perspectief de evolutie van het beeld 
dat men vroeger had (vertrekkende van Descartes, 1644) en het beeld dat 
men nu heeft over pijnperceptie op basis van de huidige beeldvorming (zoals 
BOLDfMRI, een imagingtechniek) beschreven.

In het artikel ‘Functional magnetic resonance imaging and multiple sclero-
sis: the evidence for neuronal plasticity’ in Journal of Neuroimaging (2005) 
worden de resultaten en de toekomstperspectieven besproken van het toe-
passen van de ‘BOLDfMRI’-techniek op het in beeld brengen van het func-
tioneren van de hersenen van ms-patiënten.

In Eos (2006) stond een artikel ‘Vesalius anno 2006’. Hierin worden vanuit 
een historisch perspectief een overzicht van de snelle en scherpe diagnosetech-
nieken en een blik op de allernieuwste beeldvormingstechnieken gegeven.

In Eos (2006) wordt in het artikel ‘Hersenen virtueel bekeken’ een gloed-
nieuwe techniek voor het visualiseren van het netwerk van verbindingen in 
de hersenen thematisch besproken.

1.1.4. Naar wie is de tekst gericht?

In de top-downbenadering van het communicatieproces wordt een lineair een-
richtingsverkeer gevolgd, waarin een zender (in dit geval elke schrijver) een 
boodschap (een technisch-wetenschappelijke of populair-wetenschappelijke 
tekst met een duidelijke kernboodschap) naar een ontvanger (het lezerspubliek) 
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zendt. In tegenstelling tot de vroegere top-down-benadering, het klassieke com-
municatiemodel, heeft de huidige bottom-up-benadering aandacht voor een ac-
tieve rol van de ontvanger in het communicatieproces. Als je wilt dat je bood-
schap wordt begrepen zoals je die bedoelt, moet je rekening houden met de 
kenmerken van de ontvanger, het lezerspubliek. Wie zijn de lezers? Wil je een 
bepaalde leeftijdscategorie bereiken? Op welk opleidingsniveau stem je de tekst 
af? Wat zijn de verwachtingen van de lezers met betrekking tot het onderwerp? 
Hebben de lezers een welbepaald interessegebied? Kwam het onderwerp de af-
gelopen tijd regelmatig in de belangstelling?

Een tekst schrijf je meestal ‘in opdracht’ van een opdrachtgever. De opdracht-
gever kan een tijdschrift, een krant of nog een ander communicatiekanaal zijn. 
Elk communicatiekanaal richt zich tot een vooraf goed gedefi nieerd publiek met 
welbepaalde karakteristieken. Een tekst bestemd voor publicatie in Karakter 
is afgestemd op een lezerspubliek met een universitair opleidingsniveau. Deze 
teksten hebben de intentie om collega-wetenschappers te introduceren in of op 
de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen binnen andere wetenschapsdis-
ciplines. Teksten bestemd voor populair-wetenschappelijke tijdschriften zoals 
Eos of Natuur, Wetenschap en Techniek zijn gericht naar een lezerspubliek dat 
ten minste een opleiding in het hoger secundair onderwijs heeft gevolgd.

Schrijf je over een actueel thema dat voortdurend in de schijnwerpers heeft 
gestaan en nog staat, dan kun je aannemen dat de lezers al enige voorkennis heb-
ben opgebouwd. Schrijf je een tekst voor het driemaandelijkse ledenblad Natuur 
en Landschap, dan is het doelpubliek van tevoren goed afgebakend en kun je 
rechtstreeks in functie van de interesse van dit doelpubliek schrijven.

Het opleidingsniveau, de algemene ontwikkeling en de voorkennis van de 
doelgroep bepalen in belangrijke mate wat begrijpelijk taalgebruik is. Al deze 
informatie helpt je als schrijver bij het doorhakken van taalknopen. Een kleine 
nuancering is hier echter op zijn plaats. Receptieonderzoek heeft aangetoond dat 
de interesse of de belangstelling voor een onderwerp primeert boven de moei-
lijkheidsgraad van het taalgebruik. Als de lezer met andere woorden echt geïn-
teresseerd is in het onderwerp van de tekst, zal de moeilijkheidsgraad van het 
taalgebruik geen onoverkomelijke obstructie vormen.

In de krant De Standaard verschenen in de maand april 2015 en in de maanden 
augustus, september en oktober 2014 de volgende teksten over biobrandstoffen:
• We kunnen vandaag nog de honger in de wereld oplossen (25/04/15)
• Minder voedingsgewassen in biobrandstoffen (15/04/15)
• EU voert plafond op schadelijke biobrandstoffen in (14/04/15)
• VS aan de haal met Europese technologie (16/10/14)
• Darmbacterie maakt biobrandstof (04/09/14)
• België beschermt eigen productie biobrandstof (12/08/14)
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1.1.5. Welke keuze en ordening van inhouden wordt gemaakt?

Vertrekkend vanuit de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen bepaal je de 
inhouden die aan bod kunnen komen om het vooropgestelde doel te bereiken. 
Uiteraard spelen ook de kenmerken van de doelgroep en de invalshoek hierbij 
een rol.

Je gaat hierbij in eerste instantie na wat je al weet over het onderwerp. Wat 
weet je er zelf al over of wat leerde je vanuit recent verschenen berichten, ver-
spreid via de verschillende communicatiekanalen? Wie en wat breng je in ver-
band met het onderwerp? Door de juiste vragen te stellen geef je richting aan de 
invulling van verbanden die je legt. Beschik je over voldoende achtergrond om 
de verbanden inhoudelijk uit te werken? Hiervoor ga je op zoek naar bronnen, 
die je helpen de verbanden verder te concretiseren.

Het bronnenmateriaal kan bestaan uit gedrukte bronnen (boeken, cursus-
materiaal, overzichtsartikelen, tijdschriften, kranten...) en niet-gedrukte bron-
nen (tv- en radioberichten of interviews, internetpagina’s, wetenschapspos-
ters...). Je kunt bijkomende of nieuwe bronnen opzoeken door te kijken naar 
bronvermeldingen in de eerder geraadpleegde werken. Je vindt deze bronver-
meldingen in de tekst zelf, bij ondersteunende elementen (tabellen, grafi eken, 
schema’s, foto’s...) of in de referentielijst of lijst met geraadpleegde werken. 
Om meer informatie over deze bronnen op te zoeken kun je gebruikmaken van 
bijvoorbeeld het internet. Goed gekende voorbeelden van zoekinstrumenten 
op het internet zijn Google, Yahoo en Altavista. Elk van deze instrumenten 
kun je op een nog verfi jnder manier inzetten. Google Scholar laat bijvoorbeeld 
toe om gericht te zoeken naar wetenschapsinformatie. Ook bibliotheken kun-
nen je toegang verschaffen tot deze bronnen. Heel wat bibliotheken bieden 
de mogelijkheid aan om informatie op te zoeken aan de hand van catalogi 
van elektronische bronnen. Er bestaan ook heel wat elektronische databanken, 
zoals  Ebscohost en Eric, die toelaten om gericht informatie op te zoeken. Het 
ingeven van goed gedefi nieerde zoektermen is hierbij een essentieel onderdeel 
van het opzoekwerk.

Het is raadzaam om selectief te zijn in de keuze van de geraadpleegde bron-
nen. Een aantal aandachtspunten bij het evalueren van de geraadpleegde bron-
nen staat opgesomd in tabel 1.2.

Je hebt voldoende bronnen geraadpleegd als je alle vragen in het kader van 
de tekst kunt beantwoorden en als je merkt dat er een overaanbod ontstaat.

Wanneer je de gewenste informatie vergaard hebt, is het nodig om de grote 
lijn van je verhaal hiernaast te leggen. Om de grote lijn duidelijk zichtbaar te 
maken en te houden dringen zich wellicht enige selectie en ordening van de ver-
gaarde informatie op. Je kunt op twee manieren te werk gaan bij het selecteren 
en het ordenen van inhouden. Je kunt beginnen schrijven zonder op voorhand 
een expliciete selectie en ordening van de inhouden uit te voeren: je voert die



28 | De wetenschappelijke publicatie

Tabel 1.2. Aandachtspunten bij het evalueren van bronnen.

• Ga na of de geraadpleegde bronnen eerlijk en betrouwbaar zijn. Primaire bronnen zoals 
wetenschappelijke vakartikelen worden op dit vlak hoger ingeschat, omdat zij de originele 
data verkregen uit empirisch onderzoek bevatten. Daarenboven worden deze vakartikelen 
onderworpen aan een ‘peer review’ alvorens ze gepubliceerd worden. Met het raadple-
gen van internetpagina’s moet je voorzichtig omspringen. Internetpagina’s kunnen door 
iedereen worden ontworpen. Vraag je af wie de ontwerpers zijn van de internetpagina en 
wat hun belangen zijn. Er is weinig tot geen controle op de correctheid van de aangeboden 
informatie. Internetpagina’s zijn ook relatief gemakkelijk en snel aan te passen. Ga na of 
het toevoegen van bronvermeldingen doorheen de tekst, bij de ondersteunende elementen, 
in de referentielijst of in de lijst van de geraadpleegde werken nauwkeurig werd gedaan.

• Ga na of de bron onbevooroordeeld is. Een gedetailleerde beschrijving van alle stappen 
van het wetenschappelijk onderzoek laat toe de verkregen resultaten naar waarde te 
schatten.

• Ga na of de aangebrachte inhoud een coherente en consistente opbouw volgt.
• Ga na of de aangebrachte inhouden van recente datum zijn en of ze volledig zijn.

dan als het ware al schrijvend door; sommige inhouden voeg je toe en andere 
laat je weg. In het andere geval maak je eerst een inventarisatie van de inhouden 
met betrekking tot het te behandelen onderwerp. Daarna selecteer je de relevante 
inhouden in functie van de invulling van de andere elementen van de plannings-
fase. Door vooraf te inventariseren voorkom je dat bepaalde relevante inhouden 
over het hoofd worden gezien. In een volgende stap orden je de geselecteerde 
inhouden.

Ongeacht de gevolgde werkwijze bouw je je tekst in de meeste gevallen op 
volgens een logisch ordeningsprincipe, waarbij wordt uitgegaan van inhoude-
lijke relaties (het principe van causaliteit: oorzaak-gevolg). Het eindresultaat is 
een netwerk van relaties of verbanden tussen inhouden.

Na het doorlopen van de verschillende stappen van de planningsfase beschik 
je over een raamwerk om te beginnen aan het eigenlijke schrijfproces. Dit 
raamwerk heeft slechts een oriënterend karakter. Het is een eerste leidraad en 
het is voor aanpassing vatbaar. Het schrijven van een tekst is immers een dy-
namisch gebeuren, waarbij de invulling van het ene element de invulling van 
het andere element kan beïnvloeden. Naarmate het schrijfproces vordert kan 
het gebeuren dat het raamwerk moet worden bijgestuurd. Toch geldt dat hoe 
grondiger de planningsfase wordt uitgevoerd, hoe minder openingen er zijn 
voor alternatieven die later je aandacht kunnen afl eiden bij het uitschrijven 
van de tekst.
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1.2. Het eerste ontwerp schrijven

Het raamwerk dat je ontwikkelde in de eerste fase vormt het vertrekpunt voor 
de tweede fase of de eigenlijke schrijffase. Deze fase bestaat uit twee opeen-
volgende stappen. In een eerste stap schrijf je het eerste tekstontwerp en in de 
daaropvolgende stap evalueer je dit ontwerp.

1.2.1. Het eerste ontwerp schrijven

In deze stap heb je vooral aandacht voor de inhoud. Het netwerk van relaties of 
verbanden tussen de inhouden moet je in een tekststructuur (woorden, zinnen, 
alinea’s, paragrafen, hoofdstukken) omzetten. Enerzijds breng je informatie 
aan (een begrip omschrijven, een argumentatie aanreiken...) en anderzijds 
voeg je informatie toe, die de verwerking van de aangeboden inhoud beoogt 
(het aanbrengen van verbanden, het geven van voorbeelden...). Het komt erop 
aan om de essentiële zaken globaal op de juiste plaats te krijgen. In deze stap 
blijf je niet zoeken naar mooie volzinnen. Plaats een opmerking of markering 
in de tekststructuur indien je weet wat je wilt schrijven maar de juiste woor-
den nog niet hebt gevonden. Zo vergeet je niet om hier later nog eens naar te 
kijken.

1.2.1.1. Structuur van een technisch-wetenschappelijke tekst

De tekststructuur van een technisch-wetenschappelijke tekst is eerder strak en 
volgt de vorm van een driehoek met een brede basis bovenaan. Voorbeelden 
hiervan vind je in de fi guren 1.2 en 1.3. De technisch-wetenschappelijke vak-
teksten van bijlagen 1 en 3 vormden de basis voor de uitwerking van deze 
fi guren. De volgende rubrieken kun je onderscheiden: titel, opsomming van 
auteursnamen, abstract (lees ‘samenvatting’), inleiding, materiaal en methoden, 
resultaten, discussie of beschouwing en referentielijst. De volgorde van deze 
rubrieken kan variëren (bijvoorbeeld materiaal en methoden na discussie of 
beschouwing) en bepaalde rubrieken kunnen ook samen worden verwerkt (bij-
voorbeeld resultaten en discussie). De wijze van verwerking van deze rubrieken 
wordt vastgelegd door de bron waarin wordt gepubliceerd (bijvoorbeeld Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 
of PNAS, Nature, Science...). De wijze waarop de rubrieken worden verwerkt, 
kan ook variëren in functie van het type tekst (bijvoorbeeld research article of 
onderzoeksartikel, review of overzichtsartikel...).

In wat volgt wordt de inhoudelijke uitwerking van de verschillende rubrie-
ken toegelicht.
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