BVS Werkgroep Annalen
Oproep aan de leden
Het Bestuur van BVS heeft besloten om de publicatie van de Annalen van de Vereniging te hervatten en nieuw
leven in te blazen. Gedurende zo vele jaren is ons trimestrieel wetenschappelijk tijdschrift ononderbroken
verzorgd geweest door Claire Stievenaert. Haar inzet en nauwgezetheid waren de garantie voor de kwaliteit van
de Annalen, en hebben in ruime mate bijgedragen tot de uitstraling van onze wetenschappelijke vereniging. Het
voorbije jaar kenden we een stilstand, om verschillende redenen. Het was echter al langer moeilijk gebleken om
tijdig artikels te ontvangen en om de sprekers op de wetenschappelijke vergaderingen er toe te bewegen hun
tekst uit te schrijven.
Het Bestuur heeft daarom besloten om een Redactie samen te stellen en de publicaties op een nieuwe basis
verder te zetten. De Redactie zal zich bekommeren om de artikels aan te trekken, ze na te lezen en klaar te maken
voor publicatie.

De visie van het Bestuur in enkele woorden:





De publicatie in hard-copy blijft, ongeveer in hetzelfde formaat en met de gekende lay-out.
De focus blijft op bijdragen uit de wetenschappelijke vergaderingen van de vereniging, maar de
Annalen worden opengesteld voor vrije bijdragen van binnen de vereniging en zelfs daarbuiten.
De Redactie waakt over de inhoudelijke kwaliteit, vooral van de vrije bijdragen.
Alle publicaties worden vrij beschikbaar, online, en de website wordt uitgerust met een zoekfunctie
die moet toelaten een artikel snel terug te vinden.

Een toekomst voor de Annalen van de BVS
Doordat de Annalen steeds gericht waren op het publiceren van de bijdragen van de wetenschappelijke
vergaderingen gaven ze zichtbaarheid aan deze activiteiten en waren ze het visitekaartje van onze vereniging op
wetenschappelijk niveau. Het is dan ook van belang voor het wetenschappelijke karakter van onze vereniging
dat deze uitgave zou blijven bestaan en verdere uitstraling geven naar de buitenwereld. Deze reflectie heeft het
Bestuur doen besluiten om de Annalen van de BVS als gedrukte hard-copy verder te blijven publiceren.
Het Bestuur streeft er naar om ook de frequentie van het verschijnen te behouden, als trimestriële publicatie.
Het is echter niet zeker dat dit onmiddellijk haalbaar is, zodat in een eerste fase de voorkeur wordt gegeven aan
een 6-maandelijkse publicatie, die na een evaluatieperiode mogelijks opnieuw naar een trimestriële frequentie
zal worden gebracht.
Prioritair blijven de bijdragen uit de wetenschappelijke vergaderingen, zoals vandaag het geval is. We zullen er
verder op aandringen dat de sprekers behalve de Powerpoint van hun voordracht ook een gepaste tekst voor
publicatie aanleveren. Het verdient echter aanbeveling om daarnaast de Annalen ook open te stellen voor vrije
bijdragen van de leden, en even goed voor relevante publicaties van niet-leden. Waar de lezingen op de
wetenschappelijke vergaderingen uitgezocht zijn, en de kwaliteit van hun inhoud blijkt uit de voordracht zelf, is
het voor de vrije bijdragen nodig om enerzijds de gewenste aard van de artikels te definiëren, en vervolgens om
te waken over de kwaliteit van de artikels en hun wetenschappelijke correctheid.
Dit betekent dat een vorm van evaluatie/review dient te worden georganiseerd. Hiertoe stelt het Bestuur een
redactiecomité aan, dat is samengesteld uit enkele leden van het Bestuur, en zal uitgebreid worden met een
groep van reviewers, die gekozen worden onder de leden van de vereniging of eventueel zelfs daar buiten. Een
echte peer-review betekent voor de auteurs dat hun publicatie in principe dezelfde standing geniet als bij de
grote wetenschappelijke tijdschriften. Het is onze ambitie dat het redactiecomité deze taak grondig opneemt,
maar toch elk artikel relatief snel beoordeelt. Inhoudelijk staan de Annalen open voor enerzijds echte
wetenschappelijke artikels, maar die wel een brede, niet-specialistische doelgroep aanspreken, anderzijds voor
bijdragen die stoelen op interessante ervaringen uit de dagelijkse werking van de stralingsbescherming, in de
breedst mogelijke betekenis van het woord (dus niet alleen technisch, maar met een interdisciplinaire

benadering met name vanuit de menswetenschappen). Het openstellen van de Annalen moet ook toelaten
tegemoet te komen aan het resultaat van de bevraging van 2020, waarin de leden zich uitgesproken hebben voor
praktisch bruikbare informatie.
Geschikte onderwerpen zijn onder meer:
-

fundamentele wetenschappelijke artikels voor een ruime doelgroep;
eerder toegepaste wetenschappelijke, technische of organisatorische bijdragen;
onderwerpen die verwijzen naar de Belgische context, zonder daarom de internationale samenhang
te verwaarlozen, met name:
o toepassing van internationale aanbevelingen en internationale of Europese wettelijke
bepalingen in de Belgische context;
o ervaring met de omzetting van de Belgische regelgeving in de dagelijkse praktijk.

De artikels zullen moeten voldoen aan de criteria van een objectieve, gefundeerde en gepaste berichtgeving.
Ongepaste artikels met tendentieuze inhoud of artikels met politieke motivatie zullen worden geweerd. Een
objectieve benadering en wetenschappelijke correctheid in directe relatie tot de stralingsbescherming is de
algemene leidraad.
Het Bestuur van de BVS doet daarom een algemene oproep (aan de leden maar even goed daarbuiten) om zich
te melden als mogelijke reviewers, met opgave van hun specifieke specialisme(n), zoals medische toepassingen,
nucleaire en industriële toepassingen, NORM en Rn, dosimetrie, ontmanteling en afval, …
Naast de gedrukte hard-copy wil het Bestuur ook de modernere publicatiemiddelen integreren. Deze zullen
essentieel een ondersteunende rol hebben. De elektronische beschikbaarheid van de artikels maakt het ook
mogelijk voor geïnteresseerden of voor leden die de hard-copy niet meer wensen te ontvangen, om kennis te
nemen van de inhoud van de artikels. Voor de auteurs is het belangrijk dat hun werk een zo groot mogelijke
uitstraling krijgt. Het Bestuur heeft daarom besloten om de artikels gepubliceerd in de Annalen integraal en
onmiddellijk na het publiceren van de hard-copy, online ter beschikking te stellen, ook voor niet-leden.
De toegankelijkheid van de artikels zal worden bevorderd door steeds een abstract te voorzien, die moet
toelaten snel te evalueren of de inhoud van een artikel beantwoordt aan de verwachting van de lezer. Dit zal
vooral voor de online-gebruiker nuttig zijn, maar ook voor de lezer van de hard-copy. Deze abstract moet in de
eerste plaats worden aangeleverd in de taal van het artikel, maar zal ook worden opgenomen in het Engels. De
Engelse versie zal de internationale aandacht voor de Annalen bevorderen, o.a. via de INIS-databank van IAEA.
Daartoe voorziet het Bestuur om de haalbaarheid te onderzoeken om in de website een elektronische
zoekfunctie te creëren, via de woorden in de titel, op basis van de namen van de auteurs, van de taal (Nl, Fr, En)
waarin het artikel werd opgesteld en op basis van specifieke sleutelwoorden.
Het Bestuur roept de leden op om te publiceren in de Annalen en aldus bekendheid te geven aan hun werk in de
Belgische context. Voor de navorsers betekent dit dat ze niet alleen hun resultaten publiek kunnen maken, maar
ook berichten over de vorderingen van hun project. Het Bestuur roep ook alle leden die interessante ervaringen
hebben opgedaan in de uitoefening van hun taak rond stralingsbescherming, om deze te delen met de collega’s
via een praktijkgerichte publicatie in de Annalen. Het Bestuur zou het op prijs stellen snel reactie te krijgen op
deze oproep, via de korte bevraging (zie hieronder), die het best online kan worden ingevuld:
https://www.bvsabr.be/publicationsbvsabr.asp?p=3&s=25.
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Ik wens de Annalen verder als hard-copy te ontvangen
Ik voorzie in de toekomst een bijdrage voor publicatie in de Annalen te kunnen leveren
Ik voorzie een dergelijke bijdrage te kunnen leveren in de loop van de volgende twaalf maanden
Ik wil als reviewer de redactie bijstaan in de inhoudelijke en kwalitatieve evaluatie van aangeboden
artikels

