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ATRP 2

De administratieDe administratie

� Aan eind
� Docent stuurt ondertekende uitslag aan coördinator

� Als papieren versie en de uitslag per mail

� Student stuurt electronische versie van scriptie aan

� Ephorus via BlackBoard 
� inlevercode BMW 2013-2014 èn

� Onderwijszaken: BachelorBMW@umcutrecht.nl

� Uitslag Ephorus gaat naar coördinator

� Uitslag wordt officiëel als
� Ephorus OK is (coördinator krijgt de uitslag) èn

� Als de ondertekende uitslag op papier is ingeleverd bij de 
coördinator.
� ‘Assessment form’

http://www.uu.nl/faculty/medicine/NL/onderwijs/biomedischewetenschappen/praktischezaken/Paginas/Formulieren.aspx

ATRP 3

Deel 2: SchrijftipsDeel 2: Schrijftips

� Vele mogelijkheden

� Jiskoot, 2002 Engelse tips

� Kettenes-van den Bosch, 2004; Nederlandse tips

� Beide te lezen op web-site BMW:
http://www.uu.nl/faculty/medicine/NL/onderwijs/biomedischewetens
chappen/onderwijsprogramma/Paginas/Researchproject.aspx

� Uiteindelijk is je begeleider de expert!

ATRP 4

Schrijftips: referentiesSchrijftips: referenties

� Referenties
� Alleen gebruiken indien gelezen

� In tekst � literatuurlijst

� In tekst geen voornamen of initialen

� Neem een artikel als voorbeeld

� Meijer, H.A. and Thomas, A.A.M. (2002) Control of eukaryotic protein 
synthesis by upstream open reading frames in the 5’-untranslated 
region of an mRNA. Biochem. J. 367, 1-11

� Foutloos!

� Vele formats mogelijk

� Zonder of met titel?

� In ieder geval: Namen auteurs, Tijdschrift, Volume, Jaar, Pagina

� Hoeveel fouten in deze referentiewijze?
� ...and ribosomes were stuck at the termination codon. (Hedda Meijer 

et al)6
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Schrijftips: referentiesSchrijftips: referenties

� Fouten in deze referentiewijze:
� ... at the termination codon. (Hedda Meijer et al)6

� Ongeveer 6

� Punt achter al.

� et al. is Latijnse afkorting, dus italic

� Punt hoort achter de zin: inclusief de referentie!

� Héél veel gemaakte fout!

� Geen voornaam

� Óf naam, óf nummer

� Twee auteurs? Dan beide noemen

� ... at the termination codon (Meijer and Thomas, 2002).

� ... at the termination codon6.

� ... at the termination codon [6].

Nog geheim
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Referenties en RefWorksReferenties en RefWorks

� RefWorks is niet onaantastbaar of feilloos.

� Kies zorgvuldig een goede opmaak

� Consequent

� Gebruikelijk

� Foutloos

� Volledig

� Meijer, H.A. and Thomas, A.A.M. (2002) Control of eukaryotic 
protein synthesis by upstream open reading frames by the 
5’untranslated region of an mRNA. Biochem. J. 367, 1-11

� Biochemical Journal

� Control of Eukaryotic Protein Synthesis by Upstream Open Reading 
Frames by the 5’Untranslated Region of an mRNA

� 15 January  2002

� 367(2)
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Schrijftips: illustratiesSchrijftips: illustraties

� Teksten worden beter van illustraties
� Tenminste plezieriger...

� Geef de referentie van je figuur in de legenda
� Plagiaat!

� Die referentie staat natuurlijk in je referentielijst!

� Gebruik je figuren
� Tweezijdig:

� In de tekst wordt voldoende verwezen naar de figuur

� In de figuur staat niets dat niet in de tekst (of legenda) wordt 
uitgelegd

� Onleesbare figuren verwijderen!
� Zie later een voorbeeld hiervan

� Elke figuur heeft een titel en een legenda
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Schrijftips: onderzoekdeelSchrijftips: onderzoekdeel

� Materiaal en methoden is geen labjournaal
� 50 µl 10x TBE ???

� Laat de lezer niet rekenen �

� 20 mM Tris, 140 mM Na-borate, 0.1 mM Na2EDTA

� Bacteriestam pBSKClaIEcoCAT
� Bacteriestam 1

� DNA- of primersequentie zijn abracadabra zonder 
referentie naar sequentie

� Liever verwijzen dan triviale protocollen
� Begeleiderafhankelijk....

� ‘Cells were lysed [23]’, of ‘cells were lysed in hypotonic 
medium [23]’?

� Vergelijk met een artikel!!!
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Schrijftips: onderzoekdeelSchrijftips: onderzoekdeel

� Besteed aandacht aan je illustraties
� Beste vóór het schrijven!

� Schrijf begrijpelijk voor je gelijken
� Voor wie schrijf je het op?

� Je begeleider zal het wel snappen...

� Hou je aan de volgende werkwijze:
� Waarom doe je de proef?

� Hoe doe je de proef?
� M&M, legenda, tekst

� Wat ziet de lezer in het resultaat? 
� (Vb volgend plaatje)

� Wat is je conclusie?

ATRP 10

Wat zie je en wat is de conclusie?Wat zie je en wat is de conclusie?

� DMRC!!

� Wat is gedaan?
� SDS-PAGE

� HIV proteins

� Western blot

� HIV-patient sera

� Leg uit:
� Negative/positive control

� Wat zijn de bandjes

� Wat beschouw je als significant

� Conclusie

� Wat is er niet goed aan de figuur?

ATRP 11

Schrijftips: conclusies en discussieSchrijftips: conclusies en discussie

� Moeilijk onderdeel
� Kan je nog iets toevoegen?

� Je geheugenblaadje!

� Onderdeel waar je eigen intelligentie kan tonen
� Moeilijk, moeilijk, kan je meer dan de auteurs....?

� Probeer altijd artikelen te koppelen

� Vaak zijn conclusies en discussie moeilijk te 
scheiden

� Onderdeel mag korte samenvatting geven waaraan 
discussie/conclusies worden verbonden
� Sommige lezen alleen dit deel!

ATRP 12

Schrijftips; een dankwoordjeSchrijftips; een dankwoordje

� Het dankwoord is vaak het enige dat niet door de 
begeleider is gecorrigeerd.....

� “TS should certainly be mentioned.” (en er volgde 
niets...)
� From the same thesis:

� “DS has always produced graphical work of high quality 
at the time it was needed”
� DS produceerde ook hoogstaand werk als de tijd niet drong!

� “My promoter was always ready to express 
constructive criticism, when needed”
� Blijkbaar had de promoter deze zin niet gecorrigeerd
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ATRP 13

Verschillende opvattingen
de Oxfordkomma

Verschillende opvattingen
de Oxfordkomma

� Begeleiders verschillen; accepteer dat

� Er is niet één manier voor ‘n scriptie

� Voorbeeld 1:

� Actief vs. passief schrijven

� ‘the cells were washed’ vs. “we washed the cells”

� Voorbeeld 2:

� “mRNA is unwound by eIF4G, eIF4A and eIF4B”

� “mRNA is unwound by eIF4G, eIF4A, and eIF4B”

� “by Boonekamp, Slomp, Beumer, and de Jong”

� “by Boonekamp, Slomp, Beumer and de Jong”

� To my parents, Ayn Rand and God.

� To my parents, Ayn Rand, and God.

� In een opsomming wordt elk gelijkwaardig element gescheiden door 
middel van een komma

� De Oxfordkomma

ATRP 14

Verschillende opvattingen
uit: Jiskoot, Guidelines for writing a scientific paper

Verschillende opvattingen
uit: Jiskoot, Guidelines for writing a scientific paper

� Begeleiders verschillen; accepteer dat

� p8: suggestie om geen tabel te gebruiken als het in 
de tekst kan:

� “After incubation of recombinant human IL-2 with 10 

mM hydrogen peroxide in PBS (pH 7.4) for 1h at 37 

°C, 78% of Met104 was....”

� Mijn versie: After incubation of recombinant human 

IL-2 with hydrogen peroxide, 78% of Met104 was....”

� Niet essentiële details in M&M of legenda.
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Veel gemaakte tekstfoutenVeel gemaakte tekstfouten

� Spreektaal wordt niet geschreven
� “...couldn’t..”, “you should..”, “  “here you can see”, So,…

� Wees zuinig met oordelen: subjectief
� ‘Mooi experiment’

� Taalfouten.... 
� Gebruik je begeleider niet als spellingscontrole

� Als je zelf al twijfelt aan een stukje tekst:
� Zeg dat van te voren

� Lever het nog niet in!

� Bij nieuwe alinea: inspringen (=begeleider-afhankelijk?)

� Niet extra regel wit!

� Verleden tijd � tegenwoordige tijd

� Verzin geen nieuwe (‘leukere’) manieren
� Dat is al eerder bedacht en afgewezen....

AT 16RP

• Many more studies were performed investigating …..

• Shi et al. conducted a study on the …..

• They investigated the ….. 

• They found that patients with ………….

Vier opeenvolgende zinnen in een 

conceptversie

• OW

• Overbodige woorden

• Auteurs geen onderwerp maken van zinnen. Maak 

belangrijke termen het onderwerp!

ATRP 17

Micromolar; euro; en zo..Micromolar; euro; en zo..

� Alt en cijfer op numerieke toetsenbord:

� α, ß, °C, …

� Gamma via font Symbols…
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