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Bronvermelding  volgens de richtlijnen van de APA 

 

Wanneer je een paper of thesis schrijft onderbouw je je argumentatie met inzichten en onderzoeks-

bevindingen uit de vakliteratuur. Je doet dit door ideeën van anderen letterlijk over te nemen (citeren) 

of door ze in eigen woorden weer te geven (parafraseren en samenvatten). In beide gevallen moet je 

heel nauwkeurig aangeven welke bronnen je gebruikt hebt. Daarmee geef je de auteurs de eer die 

hen toekomt, en maak je het de lezer mogelijk de juistheid van je beweringen na te gaan. Laat je na je 

bronnen te vermelden, of doe je dit op onzorgvuldige wijze, dan maak je je schuldig aan plagiaat.  

 

Binnen verschillende disciplines worden verschillende systemen voor bronvermelding (citatiestijlen) 

gebruikt. Een citatiestijl die gangbaar is in de psychologie – en in toenemende mate in de overige 

sociale wetenschappen – is die van de American Psychological Association (APA). Bronvermelding in 

APA-stijl houdt in dat in de lopende tekst naar een bron wordt verwezen met vermelding van auteur en 

jaar. Aan het eind van de tekst wordt een literatuurlijst met gedetailleerde beschrijvingen (referenties) 

van alle in de tekst genoemde bronnen opgenomen.  

 

In deze beknopte handleiding wordt uitgelegd hoe je verwijzingen en referenties opstelt volgens de 

richtlijnen van de APA. Alleen de belangrijkste voorschriften en veel voorkomende publicatietypen 

komen aan de orde. Een uitgebreider overzicht is te vinden in de Publication manual of the American 

Psychological Association (2010). In de universiteitsbibliotheek zijn meerdere exemplaren van deze 

officiële stijlgids aanwezig.  

 

Overigens kun je voor het aanbrengen van verwijzingen in je tekst en het samenstellen van een 

literatuurlijst in (o.a.) APA-stijl ook gebruik maken van bibliografische software. Tilburg University heeft 

voor haar studenten en medewerkers een licentie op het programma EndNote afgesloten. EndNote is 

beschikbaar op alle (studenten)werkplekken en kan voor een redelijke prijs worden aangeschaft voor 

thuisgebruik. Meer informatie over EndNote is te vinden op de website van de bibliotheek.  
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1 Verwijzingen in de tekst   

In de tekst wordt naar een bron verwezen door de auteur(s) en het jaar van publicatie te vermelden. 

Hiervoor worden ronde haken gebruikt.  

Uit onderzoek naar loopbaanbeleid (Van der Linden, 2009) kwam naar voren dat . . . 

Wordt de auteur in de lopende tekst genoemd, dan staat alleen het jaar tussen haken. 

Van der Linden (2009) concludeerde dat loopbaanbeleid . . . 

Binnen dezelfde alinea wordt bij de volgende verwijzing(en) waarbij de auteur opnieuw in de tekst wordt 

genoemd het jaar weggelaten.  

In a previous study, Davison (2003) found that frequent exposure to violent media results in increased physical  
 
aggression in teenagers. Davison also found . . . . Furthermore, the study showed that video games have a 
 
greater adverse effect than television and movies (Davison, 2003). 

 
1.1 Een of twee auteurs 

De auteur(s) en het jaar worden vermeld zoals boven beschreven. Bij twee auteurs geldt dat: 

■ een ampersand (&) wordt gebruikt als de auteursnamen tussen ronde haken staan; 

In a recent study (Verbeem & Van Doren, 2011) . . . 

 

Verbeem and Van Doren (2011) found in a recent study . . . 

 
1.2 Drie, vier of vijf auteurs 

Bij de eerste verwijzing worden alle auteurs vermeld, gescheiden door een komma. Vóór de naam van 

de laatste auteur staat een ampersand (&).  

A previous study (Grier, Johnson, Green, Smith, & Allinson, 2005) showed . . . 

Bij volgende verwijzingen wordt alleen de eerste auteur vermeld, gevolgd door ‘et al.’ (dit staat voor het 

Latijnse ‘et alii’: en anderen).  

An analysis of 12 studies (Grier et al., 2005) . . . 

Grier et al. (2005) analyseerden . . . 

 

1.3 Zes of meer auteurs 

Alleen de eerste auteur wordt vermeld, gevolgd door ‘et al.’, zoals in de voorbeelden in bovenstaand 

kader. Het kan echter gebeuren dat zo’n verkorte verwijzing resulteert in dezelfde vorm als een 

verwijzing naar een andere bron uit hetzelfde jaar. In zo’n geval worden zóveel auteurs genoemd als 

nodig is om beide bronnen van elkaar te onderscheiden, gevolgd door ‘et al.’. 

! In de literatuurlijst wordt ‘et al.’ niet gebruikt. De auteurs worden genoemd tot een maximum van zeven.  

!!v Bij acht of meer auteurs wordt een weglatingsteken gebruikt. Zie § 3.4: Elementen van referenties.  
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1.4 Meerdere publicaties van verschillende auteurs  

De publicaties worden alfabetisch gerangschikt, gescheiden door een punt-komma en een spatie.  

Several studies (Bradfield & Lewis, 2002; Pearson, 1998; Smeets, 2011) . . . 

 

! Soms biedt deze richtlijn onvoldoende houvast. Raadpleeg bij twijfel § 3.3: Volgorde van de referenties. 
 Dezelfde regels zijn van kracht.   

 

1.5 Meerdere publicaties van dezelfde auteur 

De oudste publicaties worden eerst vermeld.  

Several studies (Mitchell, 1990, 2002, 2007, in press) . . . 

Publicaties uit hetzelfde jaar krijgen een achtervoegsel. Aan het jaar van de oudste publicatie wordt ‘a’ 

toegevoegd, aan het jaar van de op één na oudste ‘b’, etc.  

Several studies (Van der Meijden, 2000a, 2000b, 2000c) . . . 

  

! M.b.t. het tweede voorbeeld: in de literatuurlijst worden de publicaties niet chronologisch geordend.  

 Zie § 3.3: Volgorde van de referenties, eerste bullet op pagina 17. 

 

1.6  Auteurs met dezelfde achternaam 

Als in de tekst (eerste) auteurs voorkomen met dezelfde achternaam, worden bij alle tekstverwijzingen 

de voorletter(s) van deze (eerste) auteurs vermeld, zelfs als het jaar van publicatie verschilt. 

We review K. L. Smith (2010) and J. H. Smith and Russell (2007) . . . 

 

1.7 Een publicatie met een organisatie als auteur  

Staat een publicatie op naam van een organisatie, dan wordt de volledige naam vermeld. Bij bekende 

organisaties mag een veelgebruikte afkorting worden gebruikt. De afkorting moet dan geïntroduceerd 

worden bij de eerste verwijzing.   

■ Wordt de organisatie in de lopende tekst genoemd, dan worden ronde haken gebruikt.  

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2009) concludeerde in een rapport over emigratie . . . 

■ Staat de naam van de organisatie tussen ronde haken, dan worden vierkante haken gebruikt.  

In een rapport over emigratie (Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS], 2009) . . .  

■ Bij volgende verwijzingen kan worden volstaan met de afkorting.  

 

1.8 Een publicatie met een onbekende of anonieme auteur  

Is de auteur van een publicatie onbekend, dan wordt de verkorte titel (of de hele titel als deze kort is) 

vermeld. Alle hoofdwoorden krijgen hoofdletters.  

■ Titels van artikelen, hoofdstukken uit boeken en webpagina’s krijgen dubbele aanhalingstekens. 

■ Titels van tijdschriften, (woorden)boeken en rapporten worden gecursiveerd.  

Steeds meer universiteiten hebben een plagiaatbestrijdingsbeleid (“Universiteiten Bestrijden Plagiaat,” 2006).  

According to Webster's New Collegiate Dictionary (2003), a paradox is a self-contradictory statement that . . .   
 

! In de literatuurlijst wordt de volledige titel opgenomen, zonder aanhalingstekens en niet cursief.  
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Alleen indien de auteur van een werk uitdrukkelijk met ‘Anonymous’ wordt aangeduid wordt naar het 

werk verwezen met deze benaming. In de literatuurlijst staat de publicatie onder de A. 

(Anonymous, 2008) 

 

1.9 Een publicatie met een onbekend publicatiejaar 

Is het jaar van publicatie van een bron onbekend (denk aan een webpagina), dan wordt na de auteur de 

afkorting n.d. (no date) of z.j. (zonder jaar) vermeld. 

(Walker, n.d.) 

Bergmans (z.j.) 

 

1.10 Persoonlijke communicatie  

Onder persoonlijke communicatie vallen o.a. privé-brieven, memo’s, e-mail, (telefoon)gesprekken, privé- 

pagina’s op Facebook en persoonlijke interviews (die niet in het kader van onderzoek zijn afgenomen). 

According to K. M. Kendall (personal communication, April 26, 2012), the results will be available by late-2012. 
 

De resultaten zullen eind 2012 beschikbaar zijn (K. M. Kendall, persoonlijke communicatie, 26 april 2012). 

 

! Informatie verkregen via persoonlijke communicatie kan door de lezer niet worden achterhaald en wordt 

 dus niet opgenomen in de literatuurlijst. 

Persoonlijke communicatie die behoort tot de categorie ‘archivale bronnen’ wordt wel opgenomen in de 

literatuurlijst. Denk aan brieven, ongepubliceerde manuscripten, knipsels, opnamen of transcripties van 

interviews, historische krantenartikelen, foto’s, etc. die zijn opgenomen in een archief, een institutionele 

collectie of een privé-collectie.  

 

1.11 Een secundaire (indirecte) verwijzing  

Het verdient de voorkeur om te verwijzen naar bronnen die daadwerkelijk geraadpleegd zijn. Soms vind 

je echter in een bron een interessante verwijzing naar een andere bron, maar blijkt het zeer moeilijk te 

zijn deze in handen te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een boek dat niet meer gedrukt wordt, of een 

gedrukt rapport dat niet aanwezig is in een Nederlandse bibliotheek. In zo’n geval mag je ‘secundair’ 

(ofwel indirect) verwijzen.  

Smith (as cited in Jones, 2002) found significant differences . . . 

However, results from another study suggested that . . . (Smith, as cited in Jones, 2002). 
 

! In dit voorbeeld is Smith de primaire bron, en Jones de secundaire bron (d.w.z. de geraadpleegde bron). 

In het Nederlands kun je ‘zoals geciteerd in’ gebruiken. 

Smith (zoals geciteerd in Jones, 2002) vond significante verschillen . . . 

Resultaten van een andere studie wezen er echter op dat . . . (Smith, zoals geciteerd in Jones, 2002). 

 

! In de literatuurlijst wordt alleen de bron opgenomen die geraadpleegd is, in dit geval Jones. 

 

1.12 Een specifiek onderdeel van een bron 

De APA raadt auteurs aan (maar verplicht hen niet) bij verwijzingen in de tekst precies aan te geven 

waar het besprokene te vinden is. Dit maakt het de lezer makkelijk de bedoelde passages te lokaliseren, 

vooral als het gaat om lange of complexe teksten.  
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Bij een verwijzing naar een specifiek onderdeel van een bron worden paginanummers of hoofdstuk-

nummers vermeld. Voor pagina’s worden de afkortingen ‘p.’ (page) of ‘pp.’ (pages) gebruikt. ‘Chapter’ 

wordt niet afgekort. 

(Spencer & Buchanan, 2011, p. 332) 

(Nguyen, 2009, pp. 13-14) 

(Atkinson, 2007, Chapter 8) 

 

1.13 Een tabel  

Tabellen uit de vakliteratuur mogen worden gebruikt,
1
 in originele vorm (‘reprinting’) of in aangepaste 

vorm (‘adapting’), mits op de juiste wijze wordt verwezen. Dit doe je als volgt: 

▪ Nummer de tabel (in volgorde van voorkomen) en introduceer deze met het toegekende nummer. 

Bijvoorbeeld: ‘Recognition data for both groups are presented in Table 1 (Gallo et al., 2007).’ 

▪ Als je de tabel opneemt in de tekst,
2
 vermijd dan formuleringen als ‘de onderstaande’ 

/‘bovenstaande tabel.’  

▪ Vermeld direct na de (originele) tabelnoot: ‘Reprinted from’/‘Overgenomen van’ of ‘Adapted from’ 

/‘Aangepast van’ gevolgd door gedetailleerde informatie over de bron (inclusief het nummer van 

de pagina waar de tabel te vinden is). Noem daarna de auteursrechthebbende. 

▪ Centreer tabel, tabelnoot en bronvermelding en gebruik een kleinere lettergrootte (bv. 10). 

▪ Neem in de literatuurlijst een beschrijving op van het boek of artikel waarin de tabel staat.  

■ Een tabel ontleend aan een artikel   

 Table 1  

 Mean Proportion of Items Recognized in Each Group (n=24) Under 
Each Memory Test, Collapsing Across Test Order 

 

 

Test 

Control  

participants 

Participants 

 with AD 

 

 Standard test        

      Both hits .93 (.02) .69 (.04)  

      Red word hits .76 (.03) .52 (05)  

      Picture hits  .71 (.03) .54 (05)  

      Nonstudied FAs .07 (.02) .28 (06)  

 Note. Standard errors of each mean are in parentheses. FAs = false alarms. 
Adapted from “Retrieval Monitoring and Anosognosia in Alzheimer’s Disease,” 
by D. A. Gallo, J. M. Chen, A. L. Wiseman, D. L. Schacter, and A. E. Budson, 
2007, Neuropsychology, 21, p. 562. Copyright 2007 by the American 
Psychological Association. 

 

▪ Als de tabel afkomstig is uit een artikel (uit een tijdschrift of een ander periodiek zoals een krant),  

of uit een andere bron die onderdeel uitmaakt van een groter geheel (zoals een hoofdstuk uit een 

boek of een webpagina) wordt de titel van het werk tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst.  

▪ De tijdschrifttitel is cursief, evenals het nummer van het volume (een jaargang van een tijdschrift).  

                                                   
1
 De meeste uitgevers staan toe dat maximaal drie figuren (inclusief tabellen) uit een artikel, en vijf figuren (inclusief 

tabellen) uit een boek worden overgenomen of aangepast. Het moet dan wel gaan om gebruik voor wetenschappelijke 
publicaties of voor onderwijsdoeleinden. Je kunt er van uitgaan dat je voor gebruik van een tabel of figuur in een tekst die 
je schrijft in het kader van je opleiding geen toestemming hoeft te vragen.  
2
 Officieel komen tabellen en figuren (in die volgorde) ná de referenties, op een nieuwe pagina. Deze regel geldt echter 

voor manuscripten die ter publicatie worden ingediend bij APA-tijdschriften. Schrijf je een tekst binnen je opleiding, vraag 
je docent dan waar je tabellen moet opnemen. Vaak geven docenten er de voorkeur aan als deze in de tekst staan.  
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■ Een tabel ontleend aan een boek  

Als tabel 1 (p. 8) afkomstig zou zijn uit een (fictief) boek, dan zou de bronvermelding die na de 

tabelnoot wordt gegeven er als volgt uitzien:    

 Note. . . . Adapted from Retrieval Monitoring and Anosognosia in Alzheimer’s 
Disease (p. 562), by D. A. Gallo, J. M. Chen, A. L. Wiseman, D. L. Schacter, 
and A. E. Budson, 2007, Washington: American Psychological Association. 
Copyright 2007 by the American Psychological Association. 

 

▪ Is de tabel afkomstig uit een boek (of uit een andere bron die op zichzelf staat, zoals een rapport 

of een working paper), dan wordt de titel van het werk gecursiveerd. 

▪ Na het publicatiejaar wordt de plaats van uitgave en de uitgever van het boek vermeld.  

 

1.14 Een figuur 

Figuren uit de vakliteratuur mogen worden gebruikt (zie voetnoot 1, p. 8), in originele vorm (reprinting) of 

in aangepaste vorm (adapting), mits de bron op de juiste wijze wordt vermeld. Dit doe je als volgt: 

▪ Nummer de figuur (in volgorde van voorkomen) en introduceer deze met het toegekende nummer 

in de tekst. Bijvoorbeeld: ‘Figure 1 (Gallo et al., 2007) shows the list of red pictures and words 

participants studied.’  

▪ Als je de figuur opneemt in de tekst (zie voetnoot 2, p. 8!), vermijd dan formuleringen als ‘de 

onderstaande/ bovenstaande figuur’.  

▪ Vermeld na het onderschrift van de figuur: ‘Reprinted from’/‘Overgenomen van’ of ‘Adapted 

from’/‘Aangepast van’ gevolgd door gedetailleerde informatie over de bron (inclusief het nummer 

van de pagina waar de figuur te vinden is). Daarna noem je de auteursrechthebbende.  

▪ Centreer de figuur, het (originele) onderschrift en de bronvermelding. 

▪ Neem in de literatuurlijst een beschrijving (referentie) op van het boek of het artikel waarin de 

figuur staat.  

■ Een figuur ontleend aan een artikel   

Figure 1. Schematic of the criterial recollection task. At study, 

each black word was followed by the same word in red letters 

(depicted in italics) or by a colored picture. Black words were 

used at test as retrieval cues, under various retrieval instructions 

(picture test shown, with correct responses in quotes). Reprinted 

from “Retrieval Monitoring and Anosognosia in Alzheimer’s 

Disease,” by D. A. Gallo, J. M. Chen, A. L. Wiseman, D. L. 

Schacter, and A. E. Budson, 2007, Neuropsychology, 21, p. 560. 

Copyright 2007 by the American Psychological Association. 
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▪ Als de figuur afkomstig is uit een artikel (uit een tijdschrift of een ander periodiek zoals een krant),  

of uit een andere bron die onderdeel uitmaakt van een groter geheel (zoals een hoofdstuk uit een 

boek of een webpagina) wordt de titel van het werk tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst.  

▪ De tijdschrifttitel is cursief, evenals het nummer van het volume (een jaargang van een tijdschrift).  

■ Een figuur ontleend aan een boek  

Als figuur 1 (p. 9) afkomstig zou zijn uit een (fictief) boek, dan zou de bronvermelding die na het 

onderschrift wordt gegeven er als volgt uitzien:        

 Figure 1. . . . Reprinted from Retrieval Monitoring and 

Anosognosia in Alzheimer’s Disease (p. 560), by D. A. Gallo, 

J. M. Chen, A. L. Wiseman, D. L. Schacter, and A. E. Budson, 

2007, Washington: American Psychological Association. 

Copyright 2007 by the American Psychological Association. 

 

▪ Is de figuur afkomstig uit een boek (of uit een andere bron die op zichzelf staat, zoals een rapport 

of een working paper), dan wordt de titel van het werk gecursiveerd.  

▪ Na het publicatiejaar wordt de plaats van uitgave en de uitgever van het boek vermeld.  
 

1.15 Een website als geheel  

Bij een verwijzing naar een website als geheel wordt volstaan met het noemen van de URL in de tekst.  

The APA website (http://www.apa.org/) provides information for authors, students and librarians. 

 

! Een website als geheel wordt niet opgenomen in de literatuurlijst.   

 

1.16 Een webpagina/webdocument 

Een verwijzing naar een webpagina of webdocument wijkt niet af van een verwijzing naar andere 

bronnen. Bij webpagina’s ontbreekt echter vaak een auteur, jaar of titel.  

■ Alle benodigde informatie voor een tekstverwijzing aanwezig 

(Tilburg University, 2011) 

▪ Ontbreekt een persoonlijke auteur, en het gaat om een item dat op de website van een organisatie 

staat, dan wordt de organisatie aangemerkt als auteur (zoals bij het tweede voorbeeld).    

■ Auteur onbekend 

(“Facebook Connects People,” 2011) 

▪ De titel wordt op de positie van de auteur geplaatst (tussen dubbele aanhalingstekens).   

▪ Lange titels worden verkort, en de hoofdwoorden krijgen hoofdletters. 

■ Jaar onbekend 

(Hudson, n.d.) 

▪ Op de positie van het jaar wordt vermeld: ‘n.d.’ (no date) of ‘z.j.’ (zonder jaar). 

■ Auteur, jaar en titel onbekend 

(“[Facebook Addiction],” n.d.) 

▪ I.p.v. een titel wordt een korte omschrijving van het onderwerp gegeven (tussen vierkante haken). 

! ! Voor de bijbehorende referenties in de literatuurlijst: zie § 4.31.  
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1.17 Een plaatje/foto van het web 

Materiaal waarop auteursrecht rust
3
 mag je alleen gebruiken (uiteraard met bronvermelding) wanneer dit 

inhoudelijk relevant is voor je betoog. Wil je een auteursrechtelijk beschermde afbeelding ter illustratie 

gebruiken, dan heb je toestemming van de maker/rechthebbende nodig.  

Plaatjes en foto’s worden door de APA behandeld als figuren. Ze worden samen met (eventuele) andere 

figuren in volgorde van voorkomen genummerd. Je verwijst in de tekst op de volgende manier: 

▪ Introduceer de afbeelding door het toegekende nummer te noemen. Bijvoorbeeld: ‘Participants 

studied Figure 1 (Van Gogh, 1889) for either 10 or 30 seconds and then took a test.’  

▪ Als je de afbeelding opneemt in de tekst (zie voetnoot 2, p. 8!), vermijd dan formuleringen als ‘de 

onderstaande’/‘bovenstaande afbeelding.’ 

▪ Centreer de afbeelding en gebruik voor het onderschrift dezelfde lettergrootte als voor de tekst. 

▪ Gebruik voor de hoofdwoorden van de titel hoofdletters. 

▪ Vermeld ‘Reprinted from’/‘Overgenomen van’ of ‘Adapted from’/‘Aangepast van’ gevolgd door 

informatie over de herkomst van de afbeelding. Daarna noem je de rechthebbende en de URL. 

▪ Heb je toestemming van de maker/rechthebbende gekregen om de afbeelding te gebruiken, voeg 

dan na de URL toe: Reprinted with permission of Adapted with permission. 

▪ Neem een referentie op in de literatuurlijst. Voor aanwijzingen en voorbeelden: zie paragraaf 4.34. 

■ Maker, jaar, titel, auteursrechthebbende bekend 

Figure 1. Reprinted from Women Picking Olives (1889),   

by V. van Gogh. Copyright 2002 by The Metropolitan 

Museum of Art. Retrieved from http://www.metmuseum 

.org/Collections/ search-the-collections/110000978?rpp 

=20&pg=1&ft=van+gogh&pos=11 

■ Maker bekend, jaar bekend, titel onbekend, auteursrechthebbende bekend 

Figure 2. Reprinted from [University Library, First Floor] 

(2011), by Tilburg University. Copyright 2011 by Tilburg 

University. Retrieved from http://www.tilburguniversity 

.edu/students/study/library/ 

                                                   
3
 Afbeeldingen op het web zijn auteursrechtelijk beschermd, tenzij anders aangegeven.   
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▪ Op de positie van de titel komt een beschrijving van de afbeelding (tussen vierkante haken).  

▪ Gaat het om afbeeldingen die naar alle waarschijnlijkheid in eigen beheer gemaakt zijn voor de 

eigen website van een organisatie, dan wordt de organisatie aangemerkt als de maker.  

■ Maker onbekend, jaar onzeker, titel onbekend, auteursrechthebbende bekend 

Figure 3. Reprinted from [Stonehenge at Sundown] [ca. 2006].  

Copyright 2006-2012 by Mobile Network. Retrieved from 

http://www.wayfaring.info/2006/11/13/planning-your-visit-to 

-stonehenge/ 

▪ Op de positie van de titel staat een beschrijving van de afbeelding (tussen vierkante haken).   

▪ Op de webpagina waarvan deze afbeelding afkomstig is wordt geen jaar vermeld. Gezien de 

datum die verwerkt is in de URL (alsmede de copyright-aanduiding: 2006-2012) kan worden 

aangenomen dat de foto uit 2006 stamt. Zeker is dit echter niet. Daarom wordt het jaar tussen 

vierkante haken geplaatst, voorafgegaan door ‘ca.’.  

■ Maker onbekend, jaar onbekend, titel onbekend, auteursrechthebbende onbekend  

Figure 4. Reprinted from [Multi-color Beach Cabins] (n.d.).  

Copyright holder unknown. Retrieved from http://www. 

.hotfrog.com.au/Companies/Modern-Art-Abstract 

▪ Op de positie van de titel komt een beschrijving van de afbeelding (tussen vierkante haken).   

▪ Op de positie van het jaar wordt tussen ronde haken vermeld: ‘n.d.’ (no date) of ‘z.j.’ (zonder jaar). 

▪ De website bevat geen informatie over de auteursrechthebbende. Daarom wordt vermeld: 

‘Copyright holder unknown’ of ‘Auteursrechthebbende onbekend.’  
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1.18 Facebook en Twitter 

Definitieve richtlijnen voor het verwijzen naar berichten op Facebook en Twitter zijn nog niet beschikbaar.
 4
 

■ Indien in zijn algemeenheid wordt geschreven over Facebook en Twitter wordt alleen de URL in de 

tekst vermeld, zonder vermelding van een jaar/datum.  

President Obama gebruikt Twitter (http://www.twitter.com/barackobama) en Facebook (http://www 
 

.facebook.com/barackobama) om burgers te informeren over . . . 

! Facebook en Twitter worden in dit geval beschouwd als ‘websites als geheel’ (zie § 1.15). Ze worden 

 dus niet opgenomen in de literatuurlijst. 

■ Naar posts op Facebook (updates) en posts op Twitter (tweets) wordt op de gebruikelijke manier 

verwezen met auteur en jaar. Daarbij wordt de (bij)naam die de auteur gebruikt overgenomen, ook 

indien de werkelijke naam van de auteur bekend is.  

Een update op een Facebook profielpagina 

Het internet maakt het mogelijk een opener samenleving tot stand te brengen, waarin mensen met elkaar  
 
verbonden zijn (Mark Zuckerberg, 2012). 

Een tweet 

Tilburg University heeft op 15 september de online module RefCite over refereren en plagiaat gelanceerd 
  
(UvTLIS, 2011).   

 

! In de literatuurlijst wordt de referentie opgenomen onder de eerste letter van de naam die de auteur  

 gebruikt. Mark Zuckerbergs post op Facebook staat dus onder de M, niet onder de Z.   

 Voor meer informatie over referenties naar posts op resp. Facebook en Twitter: zie § 4.29 en § 4.30. 

 

                                                   
4
 De APA manual (2010) voorziet niet in voorschriften voor verwijzingen naar berichten op Facebook en Twitter. Op het 

APA Style Blog (http://blog.apastyle.org/apastyle/) worden wel aanwijzingen gegeven, die echter een voorlopig karakter 
hebben. Men is vrij een andere benadering te kiezen, zolang de lezer voldoende informatie krijgt om het item te vinden. 

!  De voorbeelden in § 1.18, § 4.29 en § 4.30 zijn gebaseerd op de richtlijnen op het blog. Eén aspect is echter niet  

   overgenomen: het toevoegen van ‘a’, ‘b’, ‘c’ etc. aan het jaar (of de dag) van Facebook- of Twitterberichten van dezelfde 
   persoon. Dit lijkt nodeloos ingewikkeld te zijn.      

http://blog.apastyle.org/apastyle/
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2 Letterlijke citaten 

Een letterlijk citaat (soms ook een direct citaat genoemd) wordt gebruikt om een bewering te illustreren 

en daardoor kracht bij te zetten. Soms is letterlijk citeren nodig omdat het een formulering betreft die zó 

bondig of typerend is dat deze moeilijk in andere woorden is weer te geven. 

Een letterlijk citaat wordt direct gevolgd door een paginavermelding. Wordt de bron in de aanloop naar 

het citaat in de tekst genoemd, dan staat het paginanummer tussen ronde haken. Is dit niet het geval, 

dan staan auteursnaam, jaar en paginanummer tussen ronde haken.  

Paginanummers worden aangeduid met de afkorting ‘p.’ (page). Loopt een citaat (in de oorspronkelijke 

tekst) over naar een volgende pagina, dan wordt ‘pp.’ (pages) gebruikt. Zie het laatste voorbeeld op deze 

pagina. 

 

2.1 Opmaak 

Hoe een citaat in de tekst wordt opgenomen hangt af van het aantal woorden. 

 

2.1.1   Korte citaten  

Een citaat van minder dan veertig woorden wordt tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst.  

Lindgren (2001) defines stereotypes as “generalized and usually value-laden impressions that one’s social  
  
group uses in characterizing members of another group” (p. 1617). 

 

Earlier results indicated that “the bonding process among infants exhibits an unparalleled feature within the  
 
14-day postpartum period. During this time, infants can identify and later recognize characteristics unique to  
 
the caretaker” (Mitchell, 2009, p. 51). 

 

The author stated: “this effect disappeared within a few hours” (Ward, 1991, p. 9), but he did not say which effect.  

 

2.1.2   Lange citaten 

Een citaat van veertig of meer woorden wordt onderscheiden van de rest van de tekst door het in zijn 

geheel te laten inspringen (blokcitaat).  

 Cowie et al. (2002) describe negative effects of bullying at work:   

  
People who have been bullied report that it affects them physically and mentally, with stress,  
 
depression, and lowered self-esteem as the most common complaints. In extreme cases, bullied  
 
employees may require counseling or psychiatric treatment (Niedl, 1996). 
          
         Bullying may go beyond colleague-on-colleague abuse and become an accepted, or even 
 
encouraged, aspect of the culture of an organization. (pp. 34-35) 

▪ Het citaat begint op een nieuwe regel en springt 0.5 inch (1,27 cm) in. 

▪ Er worden geen aanhalingstekens gebruikt. 

▪ Verwijzingen binnen citaten worden overgenomen, maar komen niet terug in de literatuurlijst.    

▪ Een ingesprongen eerste regel van een nieuwe alinea wordt ongewijzigd overgenomen. 

▪ De paginavermelding komt na de punt en wordt zelf niet gevolgd door een punt. 
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2.2 Online bronnen zonder paginering 

Bij webpagina’s (of webdocumenten) zonder paginanummers hangt de manier waarop de plaats van de 

geciteerde tekst wordt aangegeven af van de structuur van de tekst.  

■ Bij een webpagina met genummerde alinea’s wordt verwezen naar de betreffende alinea met de 

afkorting ‘para.’ (Let op: in het Engels heten alinea’s ‘paragraphs’ en paragrafen ‘sections’). 

One of the author’s main points is that “people don’t rise from nothing” (Gladwell, 2008, para. 5). 

■ Bij een webpagina zonder pagina- of alineanummers wordt naar de paragraaftitel (indien aanwezig) 

verwezen. Het eerste woord en alle hoofdwoorden van de titel worden met een hoofdletter geschreven. 

Aan de onderliggende alinea waarin het citaat staat wordt een nummer toegekend. De eerste alinea 

krijgt nummer 1, de tweede nummer 2, enzovoort.  

Bradley and Richardson (2011) state that “workplace bullying is a process that does not occur in a vacuum”  

(Theoretical Approaches to Bullying section, para. 4). 

Bij een lange paragraaftitel wordt verwezen met een verkorte titel (tussen dubbele aanhalingstekens).  

The study showed that “children whose parents smoke are twice as likely to smoke as children of  

nonsmokers” (Conron, Smith, & Janzen, 2007, “Childhood Smoking,” para. 3). 

De originele titel luidde: ‘Childhood Smoking as an Independent Risk Factor for Addiction to Tobacco.’ 

■ Ontbreken ook paragrafen, dan kan een alineanummer worden toegekend om de lezer naar de 

bedoelde passage te leiden (geef de alinea’s vanaf het begin van de tekst oplopende nummers).   

 

2.3 Toegestane veranderingen aan citaten 

Citaten moeten ongewijzigd worden overgenomen. Het is wel toegestaan om:    

■ De eerste letter van een citaat te veranderen in een hoofdletter of een kleine letter. 

■ Leestekens aan het eind van een zin te veranderen. 

■ Stukken uit een citaat weg te laten en deze te vervangen door een weglatingsteken (drie punten). 

Voor en na iedere punt komt een spatie.  

Rose (2001) predicted that “restrained eaters confronted with diet products and slim images . . . will be  

reminded of their restricted eating behavior and eat less” (p. 273). 

Tussen zinnen komen vier punten omdat de punt ná een voorgaande zin gehandhaafd wordt.  

“Stress becomes negative, resulting in strain. . . . Typically, burned-out patients are young” (Li, 2001, p. 5).  

■ Een woord of woorden te benadrukken door een cursivering, gevolgd door de vermelding [emphasis 

added] of [nadruk toegevoegd].  

Furthermore, “the behaviors were never exhibited again [emphasis added], even when real drugs were 

administered” (Mattingly, 2000, p. 58). 

■ Om syntactische redenen of ter verduidelijking tekst toe te voegen (tussen vierkante haken).  

Rose (1991) stelde echter dat men “de neiging [had] om sociaal wenselijke antwoorden te geven” (p. 11). 
 
Gibbs (2011) stated that parent’s education and occupational status were strong negative predictors of the 

amount of time [school-age] children spent watching television” (p. 248). 
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3 De literatuurlijst 

Alle bronnen waarnaar in de tekst is verwezen komen terug in een literatuurlijst die aan het eind van de 

tekst wordt opgenomen. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel. Klassieke werken (zoals de Bijbel),  

persoonlijke communicatie5
 en websites als geheel komen niet voor in de literatuurlijst. 

 
3.1 Opmaak   

De literatuurlijst begint op een nieuwe pagina en krijgt het kopje ‘Literatuur’, ‘Referenties’ of ‘References’.   

■ Het kopje is vet, wordt gecentreerd en wordt niet gevolgd door een witregel. 

■ Regelafstand en lettertype: double spaced, 12-punts Times New Roman (evenals de tekst).  

■ Aan het eind van een regel mogen liggende streepjes worden gebruikt om woorden af te breken. 

■ Richtlijnen voor het afbreken van URL’s en DOI’s
3  

worden gegeven in paragraaf 3.5.2.  

■ De referenties hebben een hangende inspringing: de eerste regel springt niet in, de overige regels 

wel (met 0,5 inch/1,27 cm). 

■ Een punt wordt gebruikt na een afkorting (zie paragraaf 3.2 voor toegestane afkortingen), na een 

voorletter en na ieder element van een referentie (zie paragraaf 3.4), behalve wanneer de referentie 

eindigt met een URL of een DOI.
6
 

■ Een spatie wordt gebruikt na:  

▪ een komma, dubbele punt en punt-komma; 

▪ een komma die volgt op voorletters; 

▪ een punt die onderdelen van referenties scheidt. 

 

3.2 Afkortingen 

Toegestane afkortingen zijn onder meer: 

ed. 

Rev. ed. 

2nd. ed. 

Ed. (Eds.) 

n.d. 

p. (pp.) 

Vol. (Vols.) 

No. 

Pt. 

edition 

Revised edition 

second edition 

Editor (Editors) 

no date 

pages (pages) 

Volume (zoals in: Vol. 4 en Vols. 1-4) 

Number 

Part 

 

3.3 Volgorde van de referenties 

 De referenties worden alfabetisch gerangschikt op achternaam van de (eerste) auteur.  

■ Er wordt letter voor letter gealfabetiseerd, waarbij geldt: ‘niets komt vóór iets’. Dit betekent dat 

Brown, J. R. voorafgaat aan Browning, A. R.. 

■ Auteursnamen met vaste voorvoegsels zoals M’, Mc’ en Mac worden letterlijk gealfabetiseerd. 

MacArthur gaat vooraf aan McAllister, MacNeil gaat vooraf aan M’Carthy. 

■ Auteursnamen met losstaande voorvoegsels (zoals: van, de, van de(r), von) worden gealfabetiseerd 

op het eerste voorvoegsel, dat met een hoofdletter wordt geschreven. 

■ Publicaties van dezelfde auteur worden geordend op publicatiejaar (de meest recente bovenaan). 

                                                   
5
 Voorbeelden van persoonlijke communicatie zijn: privé-brieven, memo’s, e-mail, (telefoon)gesprekken, besloten pagina’s  

op Facebook en persoonlijke interviews. Voor tekstverwijzingen naar persoonlijke communicatie: zie § 1.10. 
6
 Zie § 3.5.1: De Digital Object Identifier. 
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■ Publicaties van dezelfde auteur uit hetzelfde jaar krijgen géén achtervoegsel (a, b, etc.) zoals dat bij 

verwijzingen in de tekst (zie paragraaf 1.5) wel gebeurt. Ze worden geordend op het eerste 

significante woord uit de titel. ‘The’, ‘a’ (voor Nederlandstalige teksten ‘het’ en ‘de’) tellen daarbij niet 

mee. Zo staat ‘Different theories of social action’ boven ‘A theory of social action’. 

■ Bij publicaties met dezelfde eerste auteur gaan publicaties met één auteur vooraf aan publicaties 

met meerdere auteurs (zelfs als het werk met meerdere auteurs ouder is).  

■ Bij publicaties met dezelfde eerste auteur en een verschillende tweede auteur wordt geordend op de 

naam van de tweede auteur. Bij publicaties met dezelfde eerste en tweede auteur en een 

verschillende derde auteur wordt geordend op de naam van de derde auteur, enzovoort.  

■ Bij publicaties van dezelfde auteurs (in dezelfde volgorde) wordt geordend op jaar; de oudste eerst.  

■ Bij publicaties van auteurs met dezelfde achternaam wordt geordend op de voorletter(s). 

■ Bij publicaties met een onbekende auteur wordt de auteursnaam vervangen door de (volledige) titel. 

Het eerste significante woord van de titel bepaalt de plaats in de literatuurlijst (zie de eerste bullet).   

! Bij de verwijzing in de tekst wordt de (verkorte) titel tussen aanhalingstekens geplaatst of gecursiveerd, 

 afhankelijk van het publicatietype. Zie § 1.8 voor meer uitleg en voorbeelden. 

 

3.4 Elementen van referenties 

Een referentie bestaat uit vier elementen: auteur, publicatiedatum, titel en publicatie-informatie.     

 

3.4.1   Auteur 

■ De namen (inclusief initialen) van maximaal zeven auteurs worden vermeld. De namen worden 

gescheiden door een komma en een spatie. Vóór de laatste auteursnaam staat een ampersand (&).  

Author, A. A., & Author, B. B. 

■ Bij acht of meer auteurs worden alleen de eerste zes auteurs genoemd. De namen van de volgende 

auteur(s) worden vervangen door een weglatingsteken (drie punten, gescheiden door een spatie). 

Voor en na het weglatingsteken komt een spatie. Daarna volgt de naam van de laatste auteur, 

zonder ampersand (&). Zie paragraaf 4.5 voor een voorbeeld van een volledige referentie. 

Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C., Author, D. D., Author, E. E., Author, F. F., . . . Author, Z. Z. 

 

! Hoe je in de tekst verwijst wordt uitgelegd in § 1.3: Zes of meer auteurs. 

■ Liggende streepjes in voornamen (bijvoorbeeld: Jean-Paul) worden gehandhaafd.  

Sartre, J.-P. 

■ Bij een organisatie als auteur wordt de volledige naam van de organisatie vermeld. 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 

! Als een organisatie bekend is en vaak wordt aangeduid met een afkorting (in dit geval CBS) mag deze 

v afkorting in de tekst wel worden gebruikt - nadat de volledige naam eenmaal genoemd is. Zie § 1.7:  

 Een publicatie met een organisatie als auteur, voor meer uitleg en voorbeelden.  

■ Bij een publicatie met een onbekende auteur verschuift de titel naar de plaats van de auteur.  

Title of publication. (2000).  

 

! Bij de verwijzing in de tekst wordt de (verkorte) titel tussen aanhalingstekens geplaatst of gecursiveerd.  

v Voor meer uitleg en voorbeelden zie § 1.8: Een publicatie met een onbekende of anonieme auteur. 
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■ Bij een geredigeerd boek (ofwel: bundel of verzamelwerk) staat de redacteur op de positie van de 

auteur, gevolgd door ‘Ed.’ tussen ronde haken. Bij meerdere redacteuren wordt ‘Eds.’ gebruikt.  

E. E. Editor (Ed.). (2008). Title of edited book.  

■ Bij een hoofdstuk uit een geredigeerd boek wordt na de titel van het hoofdstuk de achternaam van 

de redacteur vermeld, voorafgegaan door ‘In’ en de voorletter(s) van de redacteur.   

Author, A. A. (2008). Title of chapter. In E. E. Editor (Ed.), Title of edited book, . . .  

  

! In het Nederlands kun je ‘Red.’ gebruiken (enkel- en meervoud).   

 

3.4.2   Publicatiedatum 

Na de naam van de auteur of redacteur volgt tussen ronde haken het jaar van publicatie. 

■ Bij een magazine, krant en nieuwsbrief wordt bovendien de exacte publicatiedatum vermeld: maand 

of maand/dag.   

(2008, May). 

(1999, September 12). 

■ Bij een artikel dat geaccepteerd is voor publicatie en ter perse is gegaan (maar nog niet gepubliceerd 

is) wordt ‘in press’ of ‘ter perse’ vermeld in plaats van een jaar.  

Author, A. A. (in press). 

■ Is het jaar niet bekend, dan wordt ‘n.d.’ (no date) of ‘z.j.’ (zonder jaar) gebruikt. 

Author, A. A. (n.d.). 

 

3.4.3   Titel 

■ Titels van artikelen en hoofdstukken: het eerste woord van de titel en de (eventuele) ondertitel, en 

alle eigennamen worden met een hoofdletter geschreven.  

Social cohesion in the time of crisis: Early evidence of wider impacts of financial shocks.  

■ Titels van periodieken (tijdschriften, magazines, kranten, nieuwsbrieven) worden gecursiveerd. Het 

eerste woord en alle hoofdwoorden krijgen een hoofdletter. Ondertitels worden niet vermeld. 

 International Journal of Clinical and Health Psychology, . . . 

■ Titels van boeken en rapporten (en andere publicaties die niet periodiek verschijnen) worden 

gecursiveerd. Het eerste woord, de ondertitel en eigennamen krijgen hoofdletters. 

Teenagers and substance use: Social networks and peer influence.   

■ Informatie over de vorm van de bron (voor zover nodig om de bron te identificeren) wordt vermeld na 

de titel, tussen vierkante haken.  

Responding to facial expressions [DVD]. 

Andere voorbeelden zijn: Letter to the editor, Brochure, Press release, College sheets, Audio 

podcast, Facebook update, CD, Mobile application software, Data file, Web log post, Twitter post. 
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3.4.4   Publicatie-informatie 

De inhoud van het element publicatie-informatie varieert, afhankelijk van de aard van de bron (gedrukt of 

elektronisch). Onderstaande richtlijnen gelden voor gedrukte publicaties. Bij digitale bronnen wordt 

additionele informatie (periodieken) of andere informatie (boeken en rapporten) gegeven. 

! Zie § 3.5.2: De vermelding van locaties van digitale bronnen: DOI's en URL's. 

 

Periodieken (tijdschriften, magazines, kranten) 

■ De titel van het periodiek en het volumenummer worden (cursief) vermeld, gevolgd door de 

pagina(’s). Komma’s die volgen op cursieve tekst worden eveneens gecursiveerd.  

Social Science Quarterly, 84, 508-525. 

 

! Een ‘volume’ is een jaargang, met dien verstande dat deze niet altijd samenvalt met een kalenderjaar. 

 Een volume bestaat uit meerdere issues of afleveringen. 

■ Als iedere aflevering binnen een volume begint met pagina 1 wordt ook het afleveringsnummer (niet 

cursief) vermeld, tussen ronde haken direct na het volumenummer. 

Law Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73-82. 

 

! Veel wetenschappelijke tijdschriften ‘nummeren door’. 

■ Bij kranten worden paginanummers voorafgegaan door ‘p.’ (één pagina) of ‘pp.’ (meerdere pagina’s).  

NRC Handelsblad, pp. 6-7. 

 

Boeken en rapporten (en andere publicaties die niet periodiek verschijnen) 

■ Plaats van uitgave (zoals vermeld op het titelblad) en uitgever worden vermeld. Worden meerdere 

plaatsen genoemd, dan wordt de eerstgenoemde plaats aangehouden, of (indien als zodanig 

aangeduid) de hoofdvestigingsplaats. 

■ Als de uitgever gevestigd is in de Verenigde Staten wordt de plaats van uitgave gevolgd door een 

tweeletterige afkorting voor de staat7; bij locaties buiten de Verenigde Staten door plaats en land. 

New York, NY: McGraw-Hill. 

Newbury Park, CA: Sage. 

Pretoria, South Africa: Unisa. 

Er is één uitzondering: als de uitgever een universiteit is binnen de Verenigde Staten en de naam 

van de staat voorkomt in de naam van de universiteit wordt de afkorting weggelaten.  

Lincoln: University of Nebraska Press. 

■ Daarna volgt de naam van de uitgever, zonder toevoegingen als ‘Publishers’, ‘Publishing’, ‘Co.’ en 

‘Inc.’. ‘Press’ en ‘Books’ worden wel vermeld. 

■ Is de uitgever tevens de auteur, dan staat op de positie van de uitgever: ‘Author’.  

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological 
          
          Association (6th ed.). Washington, DC: Author. 

                                                   
7 In de bijlage vind je de afkortingen voor de Amerikaanse staten. 
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3.5 Digitale bronnen 

Bij digitale bronnen wordt in de referentie informatie opgenomen over de vindplaats. Dit kan een URL of 

een zogenaamde ‘Digital Object Identifier’ zijn.  

 

3.5.1   De Digital Object Identifier 

De Digital Object Identifier (DOI) is een uniek identificatienummer voor digitale bestanden (ofwel digitale 

objecten
8
). Met behulp van een DOI kan een permanente link naar de locatie van een digitaal object op 

het internet worden gegenereerd. Daarmee is duurzame toegang gegarandeerd, ook als het webadres 

verandert. 

Miljoenen wetenschappelijke tijdschriftartikelen - inclusief artikelen uit het pré-internettijdperk - hebben 

inmiddels een DOI. Maar ook boeken en congresverslagen worden steeds vaker online gepubliceerd en 

voorzien van een DOI.  

De belangrijkste toepassing van DOI’s is momenteel ‘referentielinken’: doorlinken vanuit een referentie-

lijst van een online artikel naar een geciteerd artikel op de website van de uitgever. Dit is een dienst van 

CrossRef, een organisatie die DOI’s van wetenschappelijke publicaties registreert.  

 

De samenstelling van een DOI 

Een voorbeeld van een DOI van een tijdschriftartikel is 10.1016/j.addbeh.2008.11.004,  toegekend aan 

‘Testing social cognitive theory as a theoretical framework to predict smoking relapse among daily 

smoking adolescents’ van Van Zundert, Nijhof en Engels, in 2009 verschenen in ‘Addictive Behaviors’. 

Deze DOI is als volgt opgebouwd: 

 

     Prefix                           Suffix 
 
 

10. 1016 / j.addbeh.2008.11.004 

    

D
O

I 

U
it

g
e

v
e

r 

 

O
b

je
c

t 

De prefix (voorvoegsel) begint met het getal 10, dat aangeeft dat het gaat om een DOI. Het tweede getal 

wordt toegewezen door een registratiebureau voor DOI’s en staat voor de uitgever (in dit geval Elsevier). 

De suffix (achtervoegsel) is een code voor het digitale object die bestaat uit een aanduiding voor het 

tijdschrift (j.addbeh.) en enkele getallen die het artikel definiëren (2008.11.004).  

Uitgevers bepalen zelf hoe de suffix wordt samengesteld. Bestaande identificatiesystemen (zoals ISBN 

voor boeken en ISSN voor tijdschriften) kunnen worden gebruikt, maar ook interne administratieve 

nummeringen.  

                                                   
8
 Voorbeelden van digitale objecten zijn: tijdschriften, artikelen, boeken, hoofdstukken uit boeken, conference papers, 

rapporten, working papers, tabellen, figuren, foto’s en andere afbeeldingen, datasets, audio, video, spellen, software.  
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Een DOI achterhalen  

In databases of op websites van uitgevers wordt de DOI vaak vermeld bij de korte beschrijvingen van de 

treffers in de resultatenlijst, zoals in Web of Science.  

Soms moet je in de resultatenlijst nog doorklikken op de titel, zoals bij SpringerLink. 

Bij recente tijdschriftartikelen vind je de DOI boven- of onderaan de eerste pagina.                                  
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Geen DOI gevonden?  

Dan kun je via de DOI lookup
9
 van CrossRef met zekerheid vaststellen of een DOI is toegekend.  

Gebruik de zoekoptie ‘Search on article title’: niet alleen voor tijdschriftartikelen, maar ook voor andere 

publicatietypen, zoals een (hoofdstuk uit een) boek, een rapport, een working paper of een conference 

paper. Let erop dat je geen typfouten maakt. 
 

  

Een andere manier om de DOI van een bron te achterhalen is: de referentie kopiëren en in deze in de 

zoekbox van de Simple Text Query
10

 plakken. Hiervoor moet je je eerst registreren bij CrossRef. 
  

Een publicatie vinden met behulp van de DOI  

Is de DOI bekend, dan kun je een publicatie op twee manieren vinden.   

1. Door http://dx.doi.org/ vóór de DOI te zetten en op de link te klikken die daardoor ontstaat. Voor het 

artikel van pagina 20 met DOI 10.1016/j.addbeh.2008.11.004 wordt de link: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2008.11.004.  

2. Door de DOI in te geven in de DOI Resolver
11

 van CrossRef. 

! Of je toegang krijgt tot full text is afhankelijk van licenties die de bibliotheek (al of niet) heeft afgesloten.  

 Kom je via de DOI-link niet bij de full text van een artikel, zoek dan de tijdschrifttitel (en niet de titel van het  

 artikel) op in de Tijdschriftencatalogus Tilburg University. Mogelijk heb je toegang via een andere provider,    

 of is het artikel in gedrukte vorm aanwezig. Boeken zoek je op in de Catalogus Tilburg University. 

                                                   
9
 http://www.crossref.org/guestquery/ 

10
 http://www.crossref.org/SimpleTextQuery/ 

11
 http://www.crossref.org/ 

http://www.crossref.org/guestquery/
http://www.crossref.org/SimpleTextQuery/
http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2008.11.004
http://www.crossref.org/
http://www.crossref.org/guestquery/
http://www.crossref.org/SimpleTextQuery/
http://www.crossref.org/
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3.5.2   De vermelding van locaties van digitale bronnen: DOI’s en URL’s 

De locatie van een publicatie op het internet wordt aangegeven door middel van een Digital Object 

Identifier (DOI
12

) of een URL.  

 

Publicaties met een DOI 

Als een publicatie een DOI heeft wordt deze (als laatste onderdeel van de referentie) als volgt vermeld: 

doi:xxxxxxx 

■ Voeg na de DOI geen punt toe.  

■ Breek de DOI aan het eind van een regel alleen af vóór een leesteken.  

■ Voeg aan het eind van een regel geen liggend streepje toe om de DOI onderbreken. 
 

                              doi:10.1037/1089 
 
-2680.10.4.377 

                      doi:10.1037/1089-2680 
 
.10.4.377 

                                         doi:10.1037 
 
/1089-2680.10.4.377 

 

! Het is essentieel dat DOI’s correct worden vermeld. Voorkom typfouten door de DOI (indien mogelijk) te  

 kopiëren en in je document te plakken. Als je de DOI moet overtypen kun je deze ter controle ingeven in de 

 DOI Resolver van CrossRef (http://www.crossref.org/). 

 

Publicaties zonder een DOI 

Bij publicaties zonder DOI wordt de URL vermeld. Gaat het om een tijdschriftartikel of boek, dan wordt 

de homepage van het tijdschrift of de homepage van de uitgever gegeven, ook wanneer de publicatie via 

een database
13

 is verkregen.    

■ De URL wordt voorafgegaan door ‘Retrieved from’. In het Nederlands wordt o.a. gebruikt: ‘Ontleend 

aan,’ ‘Geraadpleegd op’ en ‘Gevonden op.’ In deze handleiding is gekozen voor ‘Geraadpleegd op.’   

■ Voorkom typfouten door de URL te kopiëren en in je document te plakken. 

■ Zorg ervoor dat de URL niet automatisch onderstreept wordt. 

■ Onderbreek de URL alleen vóór leestekens. Uitzondering op deze regel is http://.  

                                           Retrieved from http://www 
 
.crossref.org/guestquery/ 

                      Retrieved from http://www.crossref.org              
 
/guestquery/ 

▪ Voeg aan het eind van een regel geen liggende streepjes toe om de URL onderbreken.  

▪ Voeg na de URL geen punt toe.  

■ Een datum van raadpleging is alleen nodig als de informatie als veranderlijk moet worden  

aangemerkt. Een voorbeeld is een wiki.  

■ Controleer kort voor je je paper of thesis inlevert of de URL’s in je literatuurlijst nog kloppen. Update 

URL’s als deze gewijzigd zijn. Verwijder de referentie als blijkt dat een document niet langer 

beschikbaar is.  

Vaak zijn verschillende versies van een document op internet in omloop. Raadpleeg - en verwijs naar -

de meest recente en zo mogelijk de definitieve versie.  

                                                   
12

 Informatie over de DOI vind je in § 3.5.1: De Digital Object Identifier. 
13

 De database waarin de bron is opgenomen is wordt niet vermeld, behalve als het gaat om archivale documenten  

zoals artikelen uit tijdschriften die niet meer verschijnen en dissertaties of papers die niet officieel gepubliceerd zijn. 
Zulke bronnen zijn vaak alleen beschikbaar via een database (zoals het online archief JSTOR). Geef in zo’n geval de 
URL van de homepage van de database.  

http://www.crossref.org/
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4 Voorbeelden van referenties  
Dit hoofdstuk bevat voorbeelden van referenties naar veel voorkomende typen bronnen. Een compleet 

overzicht is te vinden in de Publication Manual of the American Psychological Association (2010). In de 

universiteitsbibliotheek zijn meerdere exemplaren van deze officiële stijlgids aanwezig. 

 

4.1 Een tijdschriftartikel met DOI 

Uitleg over de DOI vind je in paragraaf 3.5: Digitale bronnen.  

Kieruj, N. D., & Moors, G. B. D. (2010). Variations in response style behavior by response scale format in 
 
          attitude research. International Journal of Public Opinion Research, 22, 320-342. doi:10.1093/ijpor/edq001 

▪ Na de tijdschrifttitel volgt het volumenummer.
14

  

▪ Afleveringsnummers worden niet vermeld, tenzij het tijdschrift niet doornummert (d.w.z. dat iedere 

aflevering met pagina 1 begint). Dit is bij wetenschappelijke tijdschriften niet vaak het geval. 

▪ Na de paginanummers wordt de DOI vermeld. Deze wordt niet gevolgd door een punt. 

! Tijdschriftartikelen verschijnen vaak in digitale én gedrukte vorm. Heb je de gedrukte versie van een artikel  

 geraadpleegd, dan kun je de DOI weglaten. 

 

4.2 Een tijdschriftartikel zonder DOI 

Uitleg over de DOI vind je in paragraaf 3.5: Digitale bronnen.  

Gedrukt 

Curry, S., Thompson, B., Sexton, M., & Omenn, G. S. (1989). Psychological predictors of outcome in a worksite 
  
          smoking cessation program. American Journal of Preventive Medicine, 5, 2-7.  

Digitaal 

Downey, L. A., Godfrey, J.-L., Hansen, K., & Stough, K. (2006). The impact of social desirability and expectation 
 
          feedback on emotional intelligence in the workplace. E-journal of Applied Psychology, 2(2), 12-18. 

 
          Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap 

▪ Bij een gedrukt artikel eindigt de referentie met de paginavermelding. 

▪ Bij een artikel dat online geraadpleegd is (ook via een database) wordt de URL van de homepage van 

het tijdschrift vermeld. Na de URL volgt geen punt. 

▪ Afleveringsnummers worden alleen vermeld als het tijdschrift niet doornummert (zie paragraaf 4.1, 

tweede bullet). Ze komen direct (niet cursief) na het volumenummer, zoals in het tweede voorbeeld.  

 
4.3 Een tijdschriftartikel, online voorpublicatie 

Linden, S. C., Jackson, M. C., Subramanian, L., Wolf, C., Green, P., Healy, D., & Linden, D. E. J. (2008).   
           
          Emotion-cognition interactions in schizophrenia: Implicit and explicit effects of facial expression. 
 
          Neuropsychologia. Advance online publication. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2009.11.023     

▪ Volumenummer, afleveringsnummer en paginanummers zijn vaak nog niet toegewezen.  

▪ Na de titel van het tijdschrift en (indien bekend) volumenummer, (evt.) afleveringsnummer en 

paginanummers volgt de vermelding ‘Advance online publication’ (niet tussen ronde haken). 

                                                   
14

 Een volume is een jaargang van een tijdschrift, met dien verstande dat deze niet altijd samenvalt met een kalenderjaar. 

Een volume bestaat uit meerdere issues of afleveringen. 

https://search.uvt.nl/id/opc-uvt-nl:318116863
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▪ Vaak is al een DOI  beschikbaar; in dat geval wordt deze vermeld. Informatie over de DOI vind je in  

paragraaf 3.5: Digitale bronnen. 

▪ Als een DOI ontbreekt wordt de URL van de homepage van het tijdschrift vermeld. 

! Een online voorpublicatie wordt na verloop van tijd vervangen door de definitieve versie van het artikel. Ga  

v kort voor het inleveren van je paper of thesis na of deze al beschikbaar is en pas zonodig de referentie aan. 

 

4.4 Een tijdschriftartikel, ter perse gegaan 

Uitgevers die geen mogelijkheid bieden tot online voorpubliceren (zie paragraaf 4.3) staan auteurs soms 

toe een artikel dat ter perse is gegaan in een digitaal archief te deponeren.   

Briscoe, R. E. (in press). Vision, action, and make-perceive. Mind & Language. Retrieved from http://cogprints 
  
          .org/5781/1/VAMP.MS397.pdf 

▪ Op de positie van het jaar staat ‘in press’.  

▪ Het tijdschrift waarin het artikel zal verschijnen wordt (cursief) vermeld. 

! Ga kort voor het inleveren van je paper of thesis na of het artikel inmiddels is gepubliceerd en pas zonodig  

 de referentie aan. 

 
4.5 Een tijdschriftartikel, meer dan zeven auteurs 

Bottorff, J. L., Carey, J., Mowatt, R., Varcoe, C., Johnson, J. L., Hutchinson, P., . . . Wardman, D. (2009). Bingo  
 
          halls and smoking: Perspectives of First Nations women. Health & Place, 15, 1014-1021. doi:10.1016/j 
           
          .healthplace.2009.04.005      

▪ De eerste zes auteurs worden genoemd. De namen van de zevende (en eventuele overige) auteur(s) 

word(t)(en) vervangen door een weglatingsteken: (. . .). Daarna wordt de laatste auteur genoemd, niet 

voorafgegaan door een ampersand (&). 

▪ Als het artikel in digitale vorm geraadpleegd is wordt een DOI (zie paragraaf 3.5: Digitale bronnen) 

vermeld. Ontbreekt deze, dan wordt de URL van de homepage van het tijdschrift gegeven. 

! Zie voor de bijbehorende verwijzing in de tekst § 1.3: Zes of meer auteurs. 

 

4.6 Een gedrukt boek 

Sullivan, B. A., Snyder, M., & Sullivan, J. L. (2008). Cooperation: The political psychology of effective human  
 
          interaction. Malden, MA: Blackwell. 

 

Brown, S. D., & Stenner, P. (2009). Psychology without foundations: History, philosophy and psychosocial 
 
          theory. London, England: Sage. 

▪ Als het boek verschenen is in de Verenigde Staten volgt na de plaats van uitgave een tweeletterige 

afkorting voor de staat, zoals in het eerste voorbeeld. Zie de bijlage voor de afkortingen. 

Is de uitgever een universiteit (en de naam van de staat komt voor in de naam van de universiteit), 

dan wordt deze afkorting weggelaten. Bijvoorbeeld: ‘Berkeley: University of California Press’. 

▪ Als het boek niet verschenen is in de Verenigde Staten wordt na de plaats van uitgave het land 

vermeld, zoals in het tweede voorbeeld.  

▪ De naam van de uitgever wordt vermeld zonder toevoegingen als ‘Publishers’, ‘Publishing’, ‘Co.’ en 

‘Inc.’. ‘Press’ en ‘Books’ worden echter wel vermeld. 
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4.7 Een digitale versie van een gedrukt boek, met DOI 

Uitleg over de DOI vind je in paragraaf 3.5: Digitale bronnen. 

Aquilar, F., & Galluccio, M. (2008). Psychological processes in international negotiations: Theoretical and 
 
          practical perspectives. doi:10.1007/978-0-387-71380-9 

  

Brill, P. (2004). The winner’s way [Adobe Digital Editions version]. doi:10.1036/007142363X 

▪ Na de paginanummers wordt de DOI vermeld, die niet gevolgd wordt door een punt. 

▪ M.b.t. het tweede voorbeeld: een beschrijving van de vorm wordt direct na de titel tussen vierkante 

haken gegeven. In dit geval gaat het om een formaat voor e-books. 

! Zie voor uitleg over vormaspecten van bronnen pagina 18, laatste bullet. 

 
4.8 Een digitale versie van een gedrukt boek, zonder DOI 

Uitleg over de DOI vind je in paragraaf 3.5: Digitale bronnen. 

Wessler, R., Hankin, S., & Stern, J. (2001). Succeeding with difficult clients: Applications of cognitive appraisal 
 
          therapy. Retrieved from http://www.elsevier.com/  

 

Tompson, K. (1988). Under siege: Racism and violence in Britain today. Retrieved from http://books.google.com/ 

 

Bottero, W. (2004). Stratification: Social division and inequality [DX Reader version]. Retrieved from http://www 
 
          .taylorandfrancis.com/ 

▪ De URL van de homepage van de uitgever wordt gegeven.    

▪ Een beschrijving van de vorm wordt na de titel tussen vierkante haken gegeven (laatste voorbeeld). 

! Zie voor uitleg over vormaspecten van bronnen pagina 18, laatste bullet. 

 

4.9 Een boek, alleen verschenen in digitale vorm, zonder DOI 

Uitleg over de DOI vind je in paragraaf 3.5: Digitale bronnen. 

Shrout, R. N. (n.d.). True hypnotism. Retrieved from http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=253           

▪ Als het jaar van publicatie onbekend is wordt vermeld:‘n.d.’ (no date) of ‘z.j.’ (zonder jaar). 

▪ De exacte URL wordt gegeven. 

 
4.10 Een gedrukt boek, latere of herziene editie 

Evans, N. J., Forney, D. S., Guido, F. M., Renn, K. A., & Patton, L. D. (2009). Student development in college: 
 
          Theory, research, and practice (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

 

Jenkins, R., & Cohen, G. M. (2002). Emotional intelligence (Rev. ed.). London, England: Routledge. 

▪ De editie volgt na de titel, tussen ronde haken en niet cursief. Gebruik geen superscript (bv.: 2
nd

). 

▪ Bij een herziene editie wordt vermeld: (Rev. ed.). 

▪ De plaats van uitgave wordt gevolgd door een afkorting voor de staat (eerste voorbeeld), of door de 

naam van het land (tweede voorbeeld). Meer informatie vind je in paragraaf 4.6: Een gedrukt boek. 
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4.11 Een geredigeerd boek  

Ook wel aangeduid als ‘redactiewerk’, ‘verzamelwerk’ of ‘bundel’. 

Uitleg over de DOI vind je in paragraaf 3.5: Digitale bronnen. 

Gedrukt  

Fineman, S. (Ed.). (2007). The emotional organization: Passions and power. Malden, MA: Blackwell. 

Digitaal, met DOI  

Christianson, S. Å. (Ed.). (2007). Offenders' memories of violent crimes. doi:10.1002/9780470713082 

Digitaal, zonder DOI 

 O'Neill, M. (Ed.). (1999). Adorno, culture and feminism. Retrieved from http://books.google.nl/books 

▪ Bij een boek dat verschenen is in de Verenigde Staten volgt na de plaats van uitgave een afkorting 

voor de staat, zoals in het eerste voorbeeld. Alleen als de uitgever een universiteit is (en de naam van 

de staat voorkomt in de naam van de universiteit) wordt deze afkorting weggelaten. Is het boek niet 

verschenen in Verenigde Staten, dan wordt het land vermeld, zoals in het eerste voorbeeld bij 

paragraaf 4.12. Zie voor meer informatie pagina 19: Boeken en rapporten.   

▪ Daarna wordt de naam van de uitgever vermeld, zonder toevoegingen als ‘Publishers’, ‘Publishing’, 

‘Co.’ en ‘Inc.’. ‘Press’ en ‘Books’ worden wel vermeld. 

▪ Als het boek in digitale vorm geraadpleegd is wordt de DOI (indien toegekend) vermeld. Ontbreekt 

een DOI, dan wordt de URL van de homepage van de uitgever gegeven. 

 

4.12 Een hoofdstuk in een geredigeerd boek 

Uitleg over de DOI vind je in paragraaf 3.5: Digitale bronnen. 

Gedrukt  

Becker-Schmidt, R. (1999). Critical theory as a critique of society. In M. O'Neill (Ed.), Adorno, culture and 
 
          feminism (pp. 104-117). London, England: Sage. 

Digitaal, met DOI 

Porter, S., Woodworth, M., & Doucette, N. (2007). Memory for murder: The qualities and credibility of homicide 
 
          narratives by perpetrators. In S. Christianson (Ed.), Offenders' memories of violent crimes (pp. 115-134). 

 
          doi:10.1002/9780470713082.ch5  

Digitaal, zonder DOI 

Christensen, C. M. (1997). What goes up, can’t go down. In C. M. Christensen (Ed.), Innovator's dilemma: When 

  
          new technologies cause great firms to fail (pp. 77-96). Retrieved from http://harvardbusiness.org/ 

▪ Is het boek niet verschenen in de Verenigde Staten, dan wordt direct na de plaats van uitgave het land 

vermeld, zoals in het eerste voorbeeld. Is het boek verschenen in de Verenigde Staten, dan wordt een 

afkorting voor de staat vermeld, zoals in het eerste voorbeeld bij paragraaf 4.11. Alleen als de uitgever 

een universiteit is (en de naam van de staat komt voor in de naam van de universiteit) wordt deze 

afkorting weggelaten.  

Zie voor meer informatie pagina 19: Boeken en rapporten.   

▪ Daarna wordt de naam van de uitgever vermeld, zonder toevoegingen als ‘Publishers’, ‘Publishing’, 

‘Co.’ en ‘Inc.’. ‘Press’ en ‘Books’ worden wel vermeld. 

▪ Is het hoofdstuk in digitale vorm geraadpleegd, dan wordt de DOI (indien toegekend) vermeld.  

Ontbreekt een DOI, dan wordt de URL van de homepage van de uitgever gegeven. 
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4.13 Een artikel in een magazine 

Een magazine is een (meestal populair) blad dat naast artikelen ook illustraties en reclame bevat.  

Gedrukt 

Chamberlin, J. Novotney, A. Packard, E., & Price, M. (2008, May). Enhancing worker well-being: Occupational 
 
          health psychologists convene to share their research on work, stress and health. Monitor on Psychology,  
       
          39(5), 26-29.   

Digitaal 

DeAngelis, T. (2009, November). Understanding terrorism. Monitor on Psychology, 40(10). Retrieved from 
  
          http://www.apa.org/monitor/ 

▪ Afleveringsnummers worden alleen vermeld (na het volumenummer, tussen ronde haken en niet 

cursief) als iedere aflevering met pagina 1 begint. Dit is bij magazines meestal het geval.  

▪ Na het jaar wordt bij magazines die maandelijks verschijnen de maand vermeld; bij magazines die 

wekelijks verschijnen maand en dag.  

▪ Online magazines hebben vaak geen paginanummers. 

▪ Bij een artikel uit een online magazine wordt de URL van de homepage van het magazine vermeld.  

! Artikelen uit populaire en populair-wetenschappelijke magazines hebben zelden een DOI, in tegenstelling 

 tot artikelen uit wetenschappelijke magazines (zoals Science). 

 

4.14 Een krantenartikel 

Gedrukt 

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, pp. A1, A4. 

 

Nederland verspreidt wereldwijd veel spyware. (2006, 15 mei). Metro, p. 7.  

Digitaal 

Hilts, P. J. (1999, February 16). In forecasting their emotions, most people flunk out. The New York Times. 
 
         Retrieved from http://www.nytimes.com  

 Paginanummers worden voorafgegaan door ‘p.’ (page) of ‘pp.’ (pages).  

 Als het artikel op discontinue pagina’s staat worden alle paginanummers vermeld (eerste voorbeeld). 

 Als de auteur onbekend is staat de titel op de positie van de auteur (tweede voorbeeld). 

 Bij online artikelen wordt de URL van de homepage van de krant vermeld (derde voorbeeld).  

 

4.15 Een lemma uit een gedrukt naslagwerk 

Auteur bekend, redacteur onbekend 

Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopaedia britannica (15th ed., Vol. 26, pp. 501-508). 
          
          Chicago, IL: Encyclopeadia Britannica.   

Auteur onbekend, redacteur bekend 

Identity. (1994). In G. Marshall (ed.), The concise Oxford dictionary of sociology (pp. 234-235). Oxford, England: 
          
          Oxford University Press.   

▪ Na de titel volgt (indien van toepassing) tussen ronde haken de editie en het volume (voorafgegaan 

door ‘Vol.’). Daarna komt de paginavermelding (zoals bij het eerste voorbeeld). 
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▪ Is het naslagwerk verschenen in de VS, dan volgt na de plaats van uitgave een afkorting voor de staat 

(eerste voorbeeld). Alleen als de uitgever een universiteit is (en de naam van de staat komt voor in de 

naam van de universiteit) wordt deze afkorting weggelaten. Is het werk verschenen buiten de VS, 

dan wordt het land vermeld (tweede voorbeeld).  

! Meer informatie vind je op pagina 19: Boeken en rapporten. 

 

4.16 Een lemma uit een online naslagwerk 

Auteur bekend, redacteur onbekend 

Duffy, M. (2004). Trafalgar, Nelson, and the national memory. In Oxford dictionary of national biography.  
 
          Retrieved from http://www.oxforddnb.com/themes/theme.jsp?articleid=92747 

Auteur onbekend, redacteur onbekend 

Paradox. (2009). In Van Dale online professioneel Nederlands. Geraadpleegd op http://www.vandale.nl/ 

Auteur onbekend, redacteur onbekend, publicatiejaar onbekend 

Ego. (n.d.). In Encyclopedia.com. Retrieved from http://www.encyclopedia.com/searchresults.aspx?q=ego 

▪ Bij een lemma met onbekende auteur heeft verschuift de titel naar de positie van de auteur (tweede 

en derde voorbeeld). De tekstverwijzingen zijn respectievelijk: (“Paradox,” 2009) en (“Ego,” n.d.).  

▪ Gaat het om een naslagwerk dat niet vrij toegankelijk is, dan wordt (i.p.v. de URL van het lemma) de 

URL van de homepage van het naslagwerk vermeld, zoals bij het tweede voorbeeld. 

▪ Is het publicatiejaar onbekend, dan wordt ‘n.d.’ (no date’) of ‘z.j.’ (zonder jaar) vermeld, zoals bij het 

derde voorbeeld. 

! Zie § 4.26 voor een lemma uit Wikipedia. 

 

4.17 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 

Gedrukt  

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., 
  
          text rev.). Washington, DC: Author. 

Digitaal 

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., 
  
          text rev.). doi:10.1176/appi.books.9780890423349 

▪ Omdat de auteur tevens uitgever is staat op de positie van de uitgever: ‘Author’. 

▪ Bij de online versie wordt de DOI vermeld (zie paragraaf 3.5: Digitale bronnen).  

 

4.18 Een conference paper, gepubliceerd in proceedings in boekvorm   

Papers die gepresenteerd zijn op conferenties, seminars en meetings worden vaak gebundeld en 

gepubliceerd als ‘proceedings’. 

Gedrukt 

McMahan, C., Hovland, R., & McMillan, S. (2008). Gender and internet advertising: Differences in the ways  
 
          males and females engage with and perceive internet advertising. In S. Rodgers (Ed.), Proceedings of 
 
          the 2008 Conference of the American Academy of Advertising (pp. 52-55). Columbia: University of  
 
          Missouri Press. 



Library and IT Services  Tilburg University 

15/5/2012                                                                       30 

 

▪ Als de uitgever een Amerikaanse universiteit is (en de naam van de staat maakt deel uit van de naam 

van de universiteit) wordt de plaats van uitgave direct gevolgd door de uitgever, zoals in het voorbeeld 

op pagina 29.   

In andere gevallen wordt na de plaats van uitgave eerst het land (zijnde niet de VS), òf de afkorting 

voor de Amerikaanse staat vermeld. Zie de bijlage voor deze afkortingen. 

▪ De naam van de uitgever wordt gegeven zonder de toevoegingen ‘Publishers’, ‘Publishing’, ‘Co.’ en 

‘Inc.’. ‘Press’ en ‘Books’ worden wel vermeld (zie het eerste voorbeeld). 

Digitaal, met DOI 

Van der Linden, C. (2007). Gilles de la Tourette’s syndrome: A movement disorder. In B. Van Hilten & B. Nuttin 
 
          (Eds.), Proceedings of the Medtronic Forum for Neuroscience and Neuro-Technology 2005 (pp. 70-74).  
 
          doi:10.1007/978-3-540-32746-2_18 

▪ Is aan een conference paper in digitale vorm een DOI toegekend, dan wordt deze vermeld (tweede 

voorbeeld). Informatie over de DOI vind je in paragraaf 3.5: Digitale bronnen. 

▪ Ontbreekt een DOI, dan wordt de URL van de homepage van de uitgever gegeven. 

 

4.19 Een conference paper, gepubliceerd in proceedings die periodiek verschijnen 

Papers die gepresenteerd zijn op conferenties, seminars en meetings worden vaak gebundeld en 

gepubliceerd als ‘proceedings’. 

Digitaal, met DOI 

Tattersall, I. (2009). Human origins: Out of Africa. Proceedings of the National Academy of Sciences of the  

 
          United States of America, 106, 16018–16021. doi:10.1073/pnas.0903207106 

▪ De beschrijving volgt de structuur van een beschrijving van een tijdschriftartikel. 

▪ Is aan het conference paper een DOI toegekend, dan wordt deze vermeld. Uitleg over de DOI vind je 

in paragraaf 3.5: Digitale bronnen. 

▪ Ontbreekt een DOI, dan wordt de URL van de homepage van de uitgever gegeven. 

 

4.20 Een proefschrift/master thesis  

Afkomstig van een website van een universiteit (‘institutional repository’), binnen de VS  

Bartel, T. M. C. (2005). Factors associated with attachment in international adoption (Doctoral dissertation).  
 
          Retrieved from http://hdl.handle.net/2097/131 

Afkomstig van een website van een universiteit (‘institutional repository’), buiten de VS 

Riediger, C. (2009). Psycho-analytical defense mechanisms applied to autonomous mechanisms (Master’s  
 
          thesis, Vienna University of Technology, Austria). Retrieved from http://www.ub.tuwien.ac.at/dipl  
 
          /2009/AC05040439.pdf           

▪ Na de titel wordt (tussen ronde haken) vermeld of het een proefschrift of een master thesis betreft.   

▪ Bij universiteiten buiten de Verenigde Staten wordt de instelling en het land vermeld, zoals in het 

tweede voorbeeld.  

 

4.21 Een jaarverslag   

World Bank (2011). The World Bank annual report 2011. Geraadpleegd op http://www.worldbank.org/ 



Library and IT Services  Tilburg University 

15/5/2012                                                                       31 

 

4.22 Een rapport  

Persoon als auteur 

Kutner, M., Greenberg, E., Jin, Y., & Paulsen, C. (2006). The health literacy of America’s adults: Results from 
 
         the 2003 National Assessment of Adult Literacy (Report No. NCES 2006-483). Retrieved from National  
 
         Center for Education Statistics website: http://nces.ed.gov/pubs2006/2006483.pdf 

Organisatie als auteur 

U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart, Lung, and  
 
          Blood Institute. (1998). Drowsy driving and automobile crashes (NIH Publication No. 55-789N).   
 
          Retrieved from http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/sleep/drsy_drv.pdf 

▪ Heeft het rapport een nummer, dan wordt dit direct na de titel tussen ronde haken vermeld. 

▪ De uitgever maakt deel uit van de ‘retrieval’ informatie (zie het eerste voorbeeld), behalve als de 

uitgever tevens de auteur is, zoals in het tweede voorbeeld. 

 

4.23 Een working paper/discussion paper 

Deming, D., & Dynarski, S. (2008). The lengthening of childhood (NBER Working Paper No. 14124).  
 
          Geraadpleegd op http://www.nber.org/papers/w14124 

▪ Als het document een nummer heeft wordt dit direct na de titel in ronde haken vermeld. 

 

4.24 Een preprint/postprint  

Een preprint
15

 is een eerste (of latere) versie van een artikel voordat peer review heeft plaatsgevonden. 

Vaak is er nog geen contact geweest met een uitgever. Een postprint is de versie waarin de auteur de 

uitkomsten van de peer review heeft verwerkt en die geaccepteerd is voor publicatie (maar zonder de 

opmaak van het tijdschrift).  

 

Preprints en (vooral) postprints worden door wetenschappers steeds vaker beschikbaar gesteld via 

persoonlijke websites of digitale archieven.
16

 Dit wordt zelfarchivering genoemd.  
 
Preprint 

Edleson, J. L., Shin, N., & Johnson, K. K. (2007). Measuring children’s exposure to domestic violence: The 
 
          development and testing of the Child Exposure to Domestic Violence (CEDV) Scale. Manuscript in 
 
          preparation. Retrieved from http://blog.lib.umn.edu/cehd/insideout/art2.pdf 

▪ Na de titel volgt een beschrijving van de status van het document, zoals ‘Manuscript in preparation’. 

Andere mogelijkheden zijn ‘Manuscript submitted for publication’ of ‘Unpublished manuscript’. 

!   Zodra het manuscript geaccepteerd is voor publicatie (maar nog niet gepubliceerd is) wordt het beschouwd 

    als een artikel dat ter perse is gegaan. Zie § 4.4: Een artikel, ter perse gegaan.  

                                                   
15

 De term ‘preprint’ kent twee betekenissen. De hierboven gebruikte definitie van preprints en postprints is gangbaar 

onder wetenschappers. Uitgevers (waaronder de APA) zien een preprint als het voltooide werk, na de peer review, in 
gewijzigde vorm, en geaccepteerd voor publicatie - maar nog niet in de opmaak van de uitgever. Zie voor meer informatie 
http://www.sherpa.ac.uk/romeoinfo.html#prepostprints.  

16
 Vaak gaat het om een institutional repository: een digitaal archief van een universiteit waarin publicaties van  

 medewerkers zijn opgeslagen. 

http://www.sherpa.ac.uk/romeoinfo.html#prepostprints
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Postprint 

Marino, P. (2009). On essentially conflicting desires. The Philosophical Quarterly, 59, 274-291. Geraadpleegd op 
 
          http://www.arts.uwaterloo.ca/~pmarino/EssenConf-postprint.pdf          

▪ Omdat het niet gaat om de definitieve versie (‘version of record’) van het artikel wordt in plaats van de 

DOI of de homepage van het tijdschrift de exacte URL van het document vermeld.  

 

4.25 Een dataset 

Pew Hispanic Center. (2005). Survey of Mexican migrants [Data file and code book]. Retrieved from: 
  
          http://pewhispanic.org/datasets/  

▪ Na de titel wordt tussen vierkante haken de vorm vermeld: ‘Data file and codebook’, of als het 

codeboek ontbreekt: ‘Data file’. 

 

4.26 Een lemma uit Wikipedia 

Psychology. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved March 14, 2012, from http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology 

▪ Als een datum ontbreekt wordt ‘n.d.’ of ‘z.j.’ (zonder jaar) vermeld. 

▪ Omdat het gaat om een veranderlijke bron wordt de datum van raadpleging vermeld.  

! De bijbehorende verwijzing in de tekst is (“Psychology,” n.d.). Let op de plaatsing van de aanhalingstekens. 

 

4.27 Een post op een forum 

Myself. (2005, June 6). Re: The public domain and open access models of information creation: At odds with  
  
          the intellectual property system or enabled by it? [Online forum content]. Retrieved from http://www.wipo 
 
          .int/roller/comments/ipisforum/Weblog/theme_three_the_public_domain#comments 

▪ Als een screen name is gebruikt (zoals in dit voorbeeld) wordt deze vermeld. 

▪ De exacte datum wordt vermeld. 

▪ De titel van de ‘thread’ wordt (niet cursief) vermeld, voorafgegaan door ‘Re:’. 

▪ Daarna volgt tussen vierkante haken: ‘Online forum content’. 

 

4.28 Een blog post/comment  

Blog post 

Lehrer, J. (2010, August 31). The identifiable victim bias [Web log post]. Retrieved from http://www.wired.com 
 
           /wiredscience/frontal-cortex/ 

Blog comment 

ScienceGuy. (2010, August 31). Re: The identifiable victim bias [Web log comment]. Retrieved from http://www 
           
          .wired.com/wiredscience/frontal-cortex/ 

▪ Als een screen name is gebruikt wordt deze vermeld, zoals bij het tweede voorbeeld. 

▪ De exacte datum wordt vermeld. 

▪ Bij een comment staat vóór de titel de post waarop gereageerd is: ‘Re:’. 

▪ Na de titel wordt tussen vierkante haken de vorm vermeld: ‘Web log post’ of Web log comment’. 
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4.29 Een post (en andere informatie) op Facebook  

Definitieve richtlijnen voor het verwijzen naar berichten op Facebook zijn nog niet beschikbaar.
17

  

Wanneer naar Facebook als geheel wordt verwezen wordt alleen de URL vermeld in de tekst (zie  

paragraaf 1.18); in de literatuurlijst wordt geen referentie opgenomen. Gaat het om specifieke informatie 

op Facebook, dan gebeurt dit wel.  

Overigens wordt alleen bij posts/informatie van openbare Facebook pagina’s een referentie opgenomen 

in de literatuurlijst. Informatie afkomstig van privé-pagina’s valt onder persoonlijke communicatie. 

Hiernaar wordt alleen in de tekst verwezen (zie paragraaf 1.10). 

■ Een post (update) op een profielpagina 

Mark Zuckerberg (2012, January 18). Powerful tool [Facebook update]. Retrieved from http://www.facebook  
 
          .com/zuck/posts/10100210345757211 

▪ De naam die de auteur op Facebook gebruikt wordt ongewijzigd overgenomen. In de literatuurlijst 

staat de update onder de eerste letter van deze naam. Mark Zuckerberg staat dus onder de M.  

▪ Jaar, maand en dag wordt vermeld, maar niet de tijd. 

▪ Als titel wordt een verkorte versie van de eerste zin van de update gegeven, tenzij de zin al kort is. 

Zo wordt ‘The internet is the most powerful tool we have for creating a more open and connected 

world’ ingekort tot ‘Powerful tool.’ 

▪ Na de titel wordt tussen vierkante haken vermeld om wat voor type content het gaat.  

▪ De link die direct naar de post leidt wordt gegeven. Klik voor deze stabiele link op de datum (onder 

de naam van de auteur). 

! De bijbehorende verwijzing in de tekst luidt: (Mark Zuckerberg, 2012). 

■ Informatie op een fan-, groeps-, of community pagina 

Fanpagina  

Say it with style. (2009). In Facebook [Fan page]. Retrieved April 16, 2012, from http://www.facebook.com 
 
          APAStyle 

 Groepspagina  

NL Sociaal. (n.d.). In Facebook [Groepspagina]. Geraadpleegd op 16 april, 2012, op http://www.facebook  
 
          .com/groups/273522116036786/ 

       Community pagina 

Social constructionism. (n.d.). In Facebook [Community page]. Retrieved April 16, 2012, from http://www 
 
          .facebook.com/pages/Social-constructionism/108348475856615?ref=ts 

▪ De referentie begint met de titel van de pagina, gevolgd door het (ontstaans)jaar.  

▪ Is het jaar niet bekend, dan wordt vermeld: ‘n.d.’ (no date) of ‘z.j.’ (zonder jaar).  

▪ Daarna volgt: ‘In Facebook.’ en (tussen vierkante haken) het type pagina. 

▪ Een datum van raadpleging wordt gegeven, gevolgd door de URL.   

                                                   
17

 De APA manual (2010) voorziet niet in voorschriften voor verwijzingen naar berichten op Facebook en Twitter. Op het 

APA Style Blog (http://blog.apastyle.org/apastyle/) worden wel aanwijzingen gegeven, die echter een voorlopig karakter 
hebben. Men is vrij een andere benadering te kiezen, zolang de lezer voldoende informatie krijgt om het item te vinden. 

!  De voorbeelden in § 1.18, § 4.29 en § 4.30 zijn gebaseerd op de richtlijnen op het blog. Eén aspect is echter niet 

   overgenomen: het toevoegen van ‘a’, ‘b’, ‘c’ etc. aan het jaar (of de dag) van Facebook- of Twitterberichten van dezelfde 
   persoon. Dit lijkt nodeloos ingewikkeld te zijn.      

http://blog.apastyle.org/apastyle/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/
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4.30 Een tweet 

Definitieve richtlijnen voor het verwijzen naar berichten op Twitter zijn nog niet beschikbaar.
17 (p. 33)

  

UvTLIS (2011, 15 september). Meer weten over refereren & plagiaat? Check de Tilburg University RefCite  
 
          module http://bit.ly/oyUgAG #uvt [Twitter post]. Geraadpleegd op https://twitter.com/UvTLIS 
 
          /statuses/114295120794353664 

▪ De (bij)naam die de auteur op Twitter gebruikt wordt ongewijzigd overgenomen. In de literatuurlijst 

staat de tweet onder de eerste letter van deze naam, ook als de werkelijke naam van de auteur 

bekend is.   

▪ Jaar, maand en dag wordt vermeld, maar niet de tijd. 

▪ De gehele tweet (max. 140 woorden) wordt opgenomen op de positie van de titel. 

▪ Na de titel wordt tussen tussen vierkante haken vermeld: ‘Twitter post’.  

▪ De URL die direct naar de tweet leidt wordt gegeven. Klik voor deze stabiele URL rechtsboven de 

tweet op de datum. Kies daarna voor ‘Details’.  

! De bijbehorende verwijzing in de tekst luidt: (UvTLIS, 2011). 

 

4.31 Een webpagina/webdocument 

Een webpagina of een webdocument maakt onderdeel uit van een website. Naar een website als geheel 

wordt alleen in de tekst verwezen; in de literatuurlijst wordt geen referentie opgenomen. Voor een 

voorbeeld van een tekstverwijzing naar een website als geheel: zie paragraaf § 1.15. 

Sommige webpagina’s bevatten alle informatie die nodig is om een complete referentie samen te stellen. 

Je zult er echter ook regelmatig tegenaan lopen dat je belangrijke informatie mist. Vaak wordt geen 

auteur en/of jaar vermeld, soms ontbreekt zelfs een titel.    

■ Alle benodigde informatie voor de referentie bekend 

Tilburg University. (2012). Onbewuste waarneming lichaamstaal stuurt gedrag [Persbericht]. Geraadpleegd 
 
          op http://uvtapp.uvt.nl/fsw/spits.npc.ShowPressReleaseCM?v_id=6708594694411928 

▪ De referentie begint met de auteur (in dit geval een organisatie) en het jaar.    

▪ Een beschrijving van de vorm (het type informatie) wordt gegeven wanneer het gaat om iets 

‘buitengewoons,’ zoals een brochure of een persbericht.  

■ Auteur onbekend 

Facebook connects people with friends and others who live around them. (2011). Retrieved from  
 
          http://www.news.au/3458/facebook-connects-people-with-friends-and-others-who-live 
 
          -around-them/ 

▪ De titel verschuift naar de positie van de auteur.  

! De verwijzing in de tekst is: (“Facebook Connects People,” 2011). De titel wordt verkort, en  

 hoofdwoorden krijgen hoofdletters. 

■ Jaar onbekend 

Hudson, A. (n.d.). Thinner than thin. Retrieved from http://soyouwanttobeabeautyqueen.com/  

▪ In plaats van een jaar wordt vermeld: ‘n.d.’ (no date) of ‘z.j.’ (zonder jaar). 

! De verwijzing in de tekst is: (Hudson, n.d.). 
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■ Titel onbekend 

Von Lindau, G. K. (2012). [Acquiring knowledge changes the brains of London cab drivers]. Retrieved  
 
          from http://www.acquiring-knowledge-changes-the-brain/  

▪ In plaats van een titel wordt (tussen vierkante haken) een beschrijving van de inhoud van de 

webpagina gegeven.  

! De verwijzing in de tekst is: (Von Lindau, 2012). 

■ Jaar, auteur en titel onbekend  

[Facebook addiction among teenagers and adolescents]. (n.d.). Retrieved from http://www. what_are  
 
          _social_media.com/Addicted_to_Facebook.html     

▪ Een beschrijving van de content op de webpagina staat op de positie van de auteur, gevolgd door  

‘n.d.’ (no date) of ‘z.j.’ (zonder jaar).  

! De verwijzing in de tekst is: (“[Facebook Addiction],” n.d.). De beschrijving van de titel wordt verkort en 

 hoofdwoorden krijgen hoofdletters. 

 

4.32 Een filmpje op YouTube 

ZrednaZ. (2007, February 21). Introducing the book (repost) [Video file]. Retrieved from http://www.youtube.com 
 
          /watch?v=xFAWR6hzZek 

▪ Als een screen name is gebruikt (zoals in dit voorbeeld) wordt deze vermeld. 

▪ De exacte datum wordt vermeld. 

▪ Na de titel staat tussen vierkante haken: ‘Video file’. 
 

4.33 Een app 

Damasio, A. (2010). Self comes to mind: Constructing the conscious brain [Mobile application software]. 
     
           Retrieved from http://itunes.apple.com 

 

 
4.34 Een plaatje/foto van het web 

Een referentie naar een afbeelding die gevonden is op het web
18

 bestaat uit de volgende elementen: 

Creator, initial(s). (Year of creation). Title of image [Type of work]. Retrieved from URL 

Vaak geven websites niet voldoende informatie over afbeeldingen om een volledige referentie samen te 

stellen. Vaak ontbreekt de maker en/of het ontstaansjaar van het werk, soms ook de titel.   

■ Maker, jaar en titel bekend 

Van Gogh, V. (1889). Women picking olives [Image of Painting]. Retrieved from http://www.metmuseum.org  
 
          /Collections/search-the-collections/110000978?rpp=20&pg=1&ft=van +gogh&pos=11 

! Voor de tekstverwijzing naar deze afbeelding: zie § 1.17, eerste bullet.  

                                                   
18

 Afbeeldingen op het web zijn auteursrechtelijk beschermd, tenzij anders vermeld. Materiaal waarop auteursrecht rust 

mag je uitsluitend gebruiken wanneer dit inhoudelijk relevant is voor je betoog. Als je een beschermd plaatje/foto alleen ter 
decoratie wilt gebruiken (bv. voor de titelpagina van je thesis) moet je de auteursrechthebbende om toestemming vragen.  
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■ Maker en jaar bekend, titel onbekend 

Tilburg University. (2011). [University Library, first floor] [Photograph]. Retrieved from http://www 
 
          .tilburguniversity.edu/students/study/library/ 

▪ Gaat het om afbeeldingen die naar alle waarschijnlijkheid in eigen beheer gemaakt zijn voor de 

eigen website van een organisatie (zoals in dit geval: een foto van de eerste verdieping van de 

universiteitsbibliotheek van Tilburg University, gevonden op de website van Tilburg University), 

dan wordt de organisatie beschouwd als de (groeps)auteur.  

▪ Op de positie van de titel wordt een beschrijving van de afbeelding gegeven (tussen vierkante 

haken). 

! Voor de tekstverwijzing naar deze afbeelding: zie § 1.17, tweede bullet. 

■ Maker onbekend, jaar onzeker, titel onbekend 

[Stonehenge at sundown] [Photograph]. [ca. 2006]. Retrieved from http://www.wayfaring.info/2006/11/13 
 
          /planning-your-visit-to-stonehenge/  

▪ Op de positie van de auteur komt een beschrijving van de afbeelding (tussen vierkante haken). 

▪ Op de website waarvan het plaatje afkomstig is wordt geen jaar genoemd. Gezien de datum die 

verwerkt is in de URL bestaat een sterk vermoeden dat het ontstaansjaar van de afbeelding 2006 

is. De toevoeging ‘ca.’ en het gebruik van vierkante haken geeft aan dat het jaar niet zeker is.     

! Voor de tekstverwijzing naar deze afbeelding: zie § 1.17, derde bullet. 

■ Maker, jaar en titel onbekend 

[Multi-color beach cabins] [Image of painting]. (n.d.). Retrieved from http://www.hotfrog.com.au /Companies  
 
          /Modern-Art-Abstract           

▪ Op de positie van de auteur komt een beschrijving van de afbeelding (tussen vierkante haken). 

▪ In plaats van een jaar wordt vermeld: ‘n.d.’ (no date) of z.j. (zonder jaar). 

! Voor de tekstverwijzing naar deze afbeelding: zie § 1.17, vierde bullet. 
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Officiële afkortingen voor de Amerikaanse staten (VS)  

 
 

ALABAMA AL MONTANA MT 

ALASKA AK NEBRASKA NE 

ARIZONA AZ NEVADA NV 

ARKANSAS AR NEW HAMPSHIRE NH 

CALIFORNIA CA NEW JERSEY NJ 

COLORADO CO NEW MEXICO NM 

CONNECTICUT CT NEW YORK NY 

DELAWARE DE NORTH CAROLINA NC 

DISTRICT OF COLUMBIA DC NORTH DAKOTA ND 

FLORIDA FL OHIO OH 

GEORGIA GA OKLAHOMA OK 

HAWAII HI OREGON OR 

IDAHO ID PENNSYLVANIA PA 

ILLINOIS IL RHODE ISLAND RI 

INDIANA IN SOUTH CAROLINA SC 

IOWA IA SOUTH DAKOTA SD 

KANSAS KS TENNESSEE TN 

KENTUCKY KY TEXAS TX 

LOUISIANA LA UTAH UT 

MARYLAND MD VERMONT VT 

MASSACHUSETTS MA VIRGINIA VA 

MICHIGAN MI WASHINGTON WA 

MINNESOTA MN WEST VIRGINIA WV 

MISSISSIPPI MS WISCONSIN WI 

MISSOURI MO WYOMING WY 

 


	Auteur/Voorwaarden voor (her)gebruik
	Inleiding: Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA
	Inhoudsopgave
	1  Verwijzingen in de tekst
	1.1  Een of twee auteurs
	1.2  Drie, vier of vijf auteurs
	1.3  Zes of meer auteurs
	1.4  Meerdere publicaties van verschillende auteurs
	1.5  Meerdere publicaties van dezelfde auteur
	1.6  Auteurs met dezelfde achternaam
	1.7  Een publicatie met een organisatie als auteur
	1.8  Een publicatie met een onbekende of anonieme auteur
	1.9  Een publicatie met een onbekend publicatiejaar
	1.10  Persoonlijke communicatie
	1.11  Een secundaire (indirecte) verwijzing
	1.12  Een specifiek onderdeel van een bron
	1.13  Een tabel
	1.14  Een figuur
	1.15  Een website als geheel
	1.16  Een webpagina/webdocument
	1.17  Een plaatje/foto van het web
	1.18  Facebook en Twitter

	2  Letterlijke citaten
	2.1  Opmaak
	2.1.1   Korte citaten
	2.1.2   Lange citaten

	2.2  Online bronnen zonder paginering
	2.3  Toegestane veranderingen aan citaten

	3  De literatuurlijst
	3.1  Opmaak
	3.2  Afkortingen
	3.3  Volgorde van de referenties
	3.4  Elementen van referenties
	3.4.1   Auteur
	3.4.2   Publicatiedatum
	3.4.3   Titel
	3.4.4   Publicatie-informatie

	3.5  Digitale bronnen
	3.5.1   De Digital Object Identifier
	3.5.2   De vermelding van locaties van digitale bronnen: DOI’s en URL’s


	4  Voorbeelden van referenties
	4.1  Een tijdschriftartikel met DOI
	4.2  Een tijdschriftartikel zonder DOI
	4.3  Een tijdschriftartikel, online voorpublicatie
	4.4  Een tijdschriftartikel, ter perse gegaan
	4.5  Een tijdschriftartikel, meer dan zeven auteurs
	4.6  Een gedrukt boek
	4.7  Een digitale versie van een gedrukt boek, met DOI
	4.8  Een digitale versie van een gedrukt boek, zonder DOI
	4.9  Een boek, alleen verschenen in digitale vorm, zonder DOI
	4.10  Een gedrukt boek, latere of herziene editie
	4.11  Een geredigeerd boek
	4.12  Een hoofdstuk in een geredigeerd boek
	4.13  Een artikel in een magazine
	4.14  Een krantenartikel
	4.15  Een lemma uit een gedrukt naslagwerk
	4.16  Een lemma uit een online naslagwerk
	4.17  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)
	4.18  Een conference paper, gepubliceerd in proceedings in boekvorm
	4.19  Een conference paper, gepubliceerd in proceedings die periodiek verschijnen
	4.20  Een proefschrift/master thesis
	4.21  Een jaarverslag
	4.22  Een rapport
	4.23  Een working paper/discussion paper
	4.24  Een preprint/postprint
	4.25  Een dataset
	4.26  Een lemma uit Wikipedia
	4.27  Een post op een forum
	4.28  Een blog post/comment
	4.29  Een post (en andere informatie) op Facebook
	4.30  Een tweet
	4.31  Een webpagina/webdocument
	4.32  Een filmpje op YouTube
	4.33  Een app
	4.34  Een plaatje/foto van het web

	Literatuurlijst
	BIJLAGE: Officiële afkortingen voor de Amerikaanse staten (VS) 

