Instemming van de auteur(s)

Door het aanbieden van aanbieden van een op verzoek geschreven artikel voor het thema over dermatologie
en mondgezondheid van het NTVT en het NTvDV stemt de auteur ermee in dat zijn artikel:
•
wordt peer-reviewed.
•
na inhoudelijke accordering van de referenten door de bureauredactie wordt - waar nodig geredigeerd (woordgebruik, zinsbouw, spelling en indeling). Essentiële veranderingen geschieden
uiteraard in overleg met de auteur.
•
zowel in druk als online op de websites www.ntvt.nl en www.nvdv.nl wordt gepubliceerd.
•
na verschijning in het NTVT wordt opgenomen in PubMed, de Koninklijke Bibliotheek en een doi-link
krijgt en dus wordt opgenomen in het CrossRef-register.
•
na verschijning in het NTvDV worden geïndexeerd in EMBase, de internationale wetenschappelijke
database van Elsevier Science.
•
en dat het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde B.V. en haar uitgever, alsmede de
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, de redactie van het NTvDV en haar
uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen of
van de advertenties.

Verklaring van de auteur(s)

Wij verzoeken u akkoord te gaan met het onderstaande. Door het inzenden van het manuscript verklaart de
auteur:
a.
Dat hij beschikt over het volledige auteursrechten, incl. (toestemming/rechten voor publicatie van) de
afbeeldingen en dat hij het volledige auteursrecht aan dit tijdschrift overdraagt. Wordt het stuk
afgewezen, dan vallen de rechten aan hem terug.
b.
Dat het manuscript niet terzelfdertijd aan een ander Nederlandstalig tijdschrift is aangeboden, of daar is
geaccepteerd voor publicatie of reeds daarin is gepubliceerd. En dat na publicatie in het NTVT en NTvDV
niet zonder specifieke bronvermelding de kopij elders wordt gepubliceerd. Zowel het NTVT als het
NTvDV dienen wel vooraf via e-mail op de hoogte te worden gebracht als één van de auteurs van het
artikel het manuscript (al dan niet deels bewerkt) aan een ander tijdschrift aanbiedt voor een dubbele
publicatie.
c.
Dat hij ermee akkoord gaat de redactie zijn manuscript aan (peer) reviewers voorlegt en beoordeelt of de
kopij gepubliceerd wordt.
d.
Dat de met name genoemde personen die op enigerlei wijze aan het totstandkomen van het manuscript
hebben bijgedragen akkoord gaan met vermelding van hun naam erin (N.B. via Editorial Manager wordt
hen, nadat zij zijn ingevoerd als coauteurs (met e-mailadres!), via een e-mail gevraagd hun
coauteurschap te bevestigen).
e.
Dat de betrokkenen toestemming hebben gegeven voor het publiceren van reeds eerder gepubliceerd
materiaal of van foto's waarop een persoon herkenbaar is afgebeeld. Dit betekent dat de auteurs een
schriftelijke toestemming voor het overnemen van teksten of illustraties waarop auteurs- annex
beeldrecht van derden rust, zoals foto’s en werken van letterkundige aard of beeldende kunst, als
document kan voorleggen aan de redacties van het NTVT en NTvDV. Het betreft hier niet de overnames
van tekstdelen, tabellen of figuren die vallen onder het citaatrecht dat in wetenschappelijke publicaties
gebruikelijk is en waarvoor bronvermelding volstaat.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen omvat deze auteursoverdracht onder meer het recht voor het
NTVT en het NTvDV het manuscript geheel of gedeeltelijk te exploiteren of te laten exploiteren in druk en/of
digitale vorm, al dan niet in combinatie met werk van derden, bijvoorbeeld door middel van een databank,
online of offline voor gebruik ter beschikking gesteld aan derden.
Instemming en verklaring komen ook als stappen in Editorial Manager voor en kunnen daar ‘ondertekent’
worden.
(vervolg op volgende pagina)

De volgende vervolgvragen worden u gesteld bij het aanleveren in Editorial Manager:
1.
Is er bij dit artikel sprake van een belangenconflict, met andere woorden: bent u of is een van uw
coauteurs betrokken bij producten of aangeboden diensten die in dit artikel worden genoemd? Graag
antwoorden in onderstaande box en bij positief antwoord, graag een korte toelichting geven.
2.
Is er sprake van financiële ondersteuning bij de totstandkoming van dit onderzoek/artikel? Graag in
onderstaande box antwoorden. Bij een positief antwoord graag een korte toelichting geven.
3.
Zijn er afbeeldingen bij dit artikel geleverd waarop personen herkenbaar staan afgebeeld?
Ja Personen herkenbaar op afbeelding(en)
↓
Heeft u toestemming van deze persoon/personen en/of zijn/haar verzorgers voor het publiceren van
de afbeelding(en) in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde? Antwoordopties:
Ja - (Kopie van) toestemming wordt geüpload
Nee - Toestemming wordt verkregen en later aangeleverd (zie formulier hiervoor)
Nee - Gaarne alleen de mond bij publicatie afbeelden
Nee - Gaarne bij publicatie de ogen 'afplakken'
Nee Personen onherkenbaar op afbeelding(en)
Niet van toepassing Er zijn geen afbeeldingen van personen geleverd
4.
Zijn er afbeeldingen van anderen (m.a.w. rechthebbenden, bijvoorbeeld omdat het beeld uit een andere
publicatie komt of van illustratoren e.d. is bij wie het copyright/auteursrecht ligt) aangeleverd bij dit
artikel?
Nee
Geen afbeeldingen met copyright/auteursrecht bij anderen
Ja
Toestemming van rechthebbende wordt ge-upload
Ja
Toestemming van rechthebbende wordt nog verkregen en later aangeleverd
5.
Indien dit een onderzoeksartikel betreft, is dit onderzoek uitgevoerd met toestemming van de medisch
ethische commissie?

