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De Nationale Hepatitis Dag biedt u in de editie van 2015 de mogelijkheid om de bevindingen van uw 

wetenschappelijk onderzoek of anderszins aan virale hepatitis gerelateerde initiatieven in de vorm van 

een abstract / poster in te sturen. De gedachte hierachter is dat op deze manier wetenschappelijk 

onderzoek of anderszins gerelateerde initiatieven bereikbaar worden voor het breed georiënteerde 

publiek dat aanwezig is op de Nationale Hepatitis Dag 2015. De inzendingen worden tijdens de 

Nationale Hepatitis Dag voor alle deelnemers ter inzage gesteld . In het programma is hierin voorzien 

tijdens de lunch en aan het einde van de bijeenkomst. 

 

BELANGRIJK: In aanmerking komen alle studies en/of of verslaggeving van aan virale hepatitis 

gerelateerde initiatieven, ook als die eerder gepubliceerd of gepresenteerd zijn.  

 

 

Algemene richtlijnen voor het insturen van een abstract 
Abstracts kunnen in het Engels en Nederlands worden ingezonden en moeten in ieder geval de 

volgende vier onderdelen bevatten: 

 

Achtergrond: een korte omschrijving van het probleem dat wordt onderzocht of een hypothese; 

Methodes: de methoden die gebruikt zijn (inclusief eventuele statistische analyses); 

Resultaten: de specifieke bevindingen die gedaan zijn 

Conclusies: een samenvatting van de bevindingen die worden ondersteund door de resultaten. 

 

Abstracts die tabellen en grafieken bevatten kunnen niet worden beoordeeld. Abstracts mogen uit niet 

meer dan 500 woorden bestaan. 

 

Abstracts worden beschouwt als officiële communicatie naar de Nationale Hepatitis Dag toe en zullen 

als vertrouwelijk worden behandeld. Bij goedkeuring van een abstract, gaat de indiener akkoord met 

het presenteren van hun abstract / poster tijdens de bijeenkomst. 

 

Indienen van een abstract 
Auteurs kunnen hun abstract elektronisch indienen tot 7 september 10:00u. Klik op de knop “Abstract 

insturen” rechts in het scherm om je abstract in te sturen. Vul op het scherm alle informatie in die 

gevraagd wordt. Om ervoor te zorgen dat alle speciale karakters behouden worden vragen wij u uw 

abstract in te dienen in Microsoft Wordt format. 

 

Beoordeling  
Ingezonden abstracts/posters zullen worden beoordeeld door leden van het Wetenschappelijk Comité 

van de Nationale Hepatitis Dag. De twee best beoordeelden zullen worden gehonoreerd met een prijs. 
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Categorieën voor abstracts 
De Nationale Hepatitis Dag behandeld virale hepatitis in de breedste zin van het woord. Het is dan ook 

mogelijk abstracts in te dienen voor alle onderwerpen die te maken hebben met virale hepatitis.  

 

Voorbeelden van onderwerpen waarover abstracts kunnen gaan: 

 Screening en opsporing 

 Klinisch beleid & Monitoring 

 Behandeling 

 Diagnostiek 

 Cascade of care 

 Preventie 

 Vaccinatie 

 Etc. 

 

Gratis registratie bij acceptatie van abstract 
Bij acceptatie van het ingediende abstract kunnen wij gratis registratie verlenen tot de Nationale 

Hepatitis Dag 2015. De gratis registratie geldt alleen voor de indiener van het abstract.  

Alleen in het geval dat het voor de indiener niet mogelijk is aanwezig te zijn bij de bijeenkomst op 1 

oktober is het mogelijk de gratis registratie om te zetten naar een tweede persoon die de poster 

presenteert tijdens de bijeenkomst. 

 

Notificatie van acceptatie en presentatie format 
Een melding van acceptatie zal via e-mail verstuurd worden naar de indiener van het abstract in de 

week van 14 september. Het is de verantwoordelijkheid van de indiener om alle co-auteurs van het 

abstract te informeren over de status van het abstract. Neem alstublieft contact op met Virology 

Education als u na 21 september nog niets vernomen heeft over de status van uw abstract. 

 

Als het abstract is geaccepteerd is één auteur verplicht zich te registreren voor de bijeenkomst en de 

poster te presenteren tijdens het hiertoe toegewezen deel in het programma. Richtlijnen om de 

posterpresentatie van het abstract voor te bereiden worden meegezonden met de acceptatie-

notificatie. 

 

Publicatie van het abstract 
Geaccepteerde abstracts zullen worden gepubliceerd in het programma- en abstractboek, dat zal 

worden verstrekt tijdens de bijeenkomst. Daarnaast worden de abstracts gepubliceerd in het Journal 

Reviews in Antiviral Therapy.  

 

Het secretariaat van de conferentie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige typ- of 

spelfouten in de ingediende abstracts, aangezien alleen het format van de abstracts en niet de inhoud 

hiervan zal worden gewijzigd. 

 


