INFORMATIE INSTUREN ABSTRACTS

SANO Wetenschapsdag 22 september 2022
Informatie insturen abstracts
Abstracts indienen voor presentatie of posterpresentatie. Deadline: 1 mei 2022

Alle abstracts moeten online ingestuurd worden, via
https://forms.lumc.nl/lumc2/AbstractSANOWetenschapsdag
Abstracts kunnen ingestuurd worden voor een presentatie (15 min) of posterpresentatie. De auteurs
kunnen hun voorkeur aangeven voor een presentatie of poster, maar het definitieve besluit wordt
genomen door het wetenschappelijk organisatiecomité.

Format abstract:
•
•
•
•

Maximaal 350 woorden (exclusief titel, auteursnamen en affiliaties)
De titel van de presentatie wordt gevolgd door de auteursnamen en affiliaties/organisaties
De naam van de presenterende auteur moet onderstreept worden
Het abstract omvat de volgende kopjes: Achtergrond – Doelen – Methoden – Resultaten Conclusies

Indien het abstract geaccepteerd wordt voor een presentatie of posterpresentatie, dan moet de
presenterende auteur zichzelf voor 15 juli 2022 registeren voor de SANO Wetenschapsdag.

Specificaties voor het insturen van een abstract.
De commissie die verantwoordelijk is voor de selectie van de abstract zal het abstract beoordelen op
de volgende punten:
Het abstract overschrijdt niet de 350 woorden en is onderverdeeld in vijf kopjes:
• ACHTERGROND: Een zin om de context en onderbouwing te geven van de studie.
• DOELEN: Een zin die duidelijk het doel of de doelen van de studie aangeeft.
• METHODEN: beschrijf duidelijk:
-

-

het studie design (bijv., kwalitatief onderzoek met focus groepen, of kwantitatieve studie (RCT,
cross-sectioneel, cohort, etc. of literatuuronderzoek (systematische review, scoping review,
etc.)
de setting (bijv., verpleeghuis, geriatrische revalidatie, thuiszorg, etc.)
periode waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden (bijv,.tussen 2017-2019)
onderzoekspopulatie (aantal deelnemers en karakteristieken zoals leeftijd, geslacht)
belangrijkste uitkomstmaten

• RESULTATEN: Geef resultaten duidelijk weer in getallen en bijv. betrouwbaarheid intervallen. Alleen
aangeven dat iets significant is, is niet genoeg. Voor kwalitatief onderzoek: geef duidelijk citaten,
extrapolaties en interpretaties aan.
• CONCLUSIE(S): Geef in één of twee zinnen de belangrijkste (klinische) conclusies van uw onderzoek
en/of in het kort nieuwe richtingen voor vervolgonderzoek.

