Schrijfwijzer
Deze schrijfwijzer is een hulpmiddel voor iedereen die teksten schrijft of redigeert. Denk
aan brieven, aanbestedingen, vergaderverslagen, rapportages, etc. Het gebruiken en volgen
van de schrijfwijzer helpt KLM Health Services en Airport Medical Services consistent over
te komen, zowel in- als extern.
De schrijfwijzer is niet statisch. Eventuele aanvullingen of opmerkingen zijn welkom! Mail:
communicatie.health@klm.com.

Onze merkwaarden
De schrijfwijzer sluit aan op het merkkompas. Het merkkompas vormt de basis van wie we zijn en wat
onze ambities zijn. De manier waarop wij teksten schrijven en over willen komen is afgeleid uit onze
merkwaarden:
• Persoonlijk
We schrijven persoonlijk. We helpen en staan voor iedereen klaar. In onze teksten lees je op
persoonlijke wijze direct wat je wil weten. Teksten zijn snel, simpel en gastvrij.
• Wereldwijs
KLM Health Services is expert. In al onze teksten lees je dit terug. Tussen de regels door en letterlijk
in onze teksten. Onze teksten informeren, ondersteunen, inspireren en activeren. Het spreekt vanzelf
dat correct taalgebruik en een juiste spelling en schrijfwijze van woorden bijdraagt aan het positieve
imago van onze gezondheidsorganisatie. Men verwacht niet anders.
• Fit
Van onze teksten krijg je energie.
We schrijven activerend, proactief, je krijgt er zin in.
• Samen
We hebben onze klanten, medewerkers en specialisten nodig om ons vak goed uit te kunnen oefenen.
Samen zijn we aan het werk en zorgen we voor mooie resultaten.

Toonzetting
Het taalgebruik hoort consequent te zijn. Daarnaast wordt de stijl en de toonzetting voor een deel
bepaald door de mate waarin een tekst een formeel of een informeel karakter heeft, en door de
doelgroep voor wie de tekst bestemd is. Het mag duidelijk zijn dat stijl en toonzetting van een
medische rapportage sterk verschillen van die van een verkoopbrochure. Vermijd altijd afkortingen en
ouderwets woordgebruik zoals sedert, echter en reeds.

Lettertype
Gebruik Verdana, font size 9 pt, line spacing 13 pt.

vs 202008

Schrijfwijzer pag.1

Zie voor uitgebreide richtlijnen de styleguide.

Aanspreekvorm
Je spreekt de lezer in principe aan met ‘je’.
Er is een uitzondering: bij aanbestedingen en correspondentie van medische aard wordt ‘u’ gebruikt
(keuringsuitslagen, rapportages, opvragen medische dossiers, etc). Gebruik in geen geval ‘U’ in een
zin, maar ‘u’.

Afkortingen
- De eerste keer dat je een afkorting wilt gaan gebruiken, gebruik je eerst de volledige term met de
afkorting erachter tussen haakjes. Daarna kan de afkorting gebruikt worden. Als je de term zelf met
(begin)kapitalen schrijft, dan mag de afkorting ook met hoofdletters geschreven worden.
- KLM Health Services en Airport Medical Services in externe communicatie nooit afkorten.

Engelse teksten
KLM Health Services heeft gekozen voor Britse spelling. Niet de Amerikaanse spelling. Zie verder de
Engelse schrijfwijzer. En controleer of in Word bij de spellingscontrole de juiste taal is ingesteld.

Getallen
Bedragen:
Duizendtallen:

spatie na euroteken.
punt als scheidingsteken.
Afgeronde bedragen (zonder centen) geen komma achter laatste cijfer.
Voorbeelden € 1.354
€ 14,21
€ 14 (geen € 14,00 of € 14,-)
In lopende teksten mag 250 euro geschreven worden.

Data en jaartallen:
Datum en jaartal voluit.
Voorbeeld 15 mei 2015
Getallen en rangtelwoorden:
Alles onder de twintig en tientallen (twintig, dertig, veertig) in letters. Maar als in één alinea
verschillende getallen genoemd worden, is eenheid van stijl belangrijker.
Rangtelwoorden altijd voluit: eerste, tweede, derde.

Leestekens
Haken
Haken zijn rond, nooit vierkant (teksthaken). Een punt komt altijd buiten de haakjes, tenzij de hele
zin tussen haakjes staat.
Aanhalingstekens
Gebruik overal enkele aanhalingstekens, behalve bij zuivere quotes, daar gebruik je dubbele
aanhalingstekens.
Dubbele punt
De dubbele punt is een aankondiging van een voorbeeld, een citaat of een opsomming.
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Puntkomma
De puntkomma scheidt zinsdelen die inhoudelijk gelijk zijn. Dit tref je eigenlijk maar zelden aan. Ook
wordt de puntkomma gebruikt in rijtjes en opsommingen.
Opsommingen
•

Als de delen van de opsomming volledige zinnen vormen: hoofdletter en punt.

•

Als de delen van de opsomming geen volledige zinnen vormen of de zin loopt door, dan kleine
letter en puntkomma.

•

Bij een losse opsomming (hoofdletters alleen indien relevant), zonder afsluitende punt.

Lees meer
Internet:
Nooit de term ‘Lees meer’ gebruiken. Dat is niet goed voor de SEO (Search Engine Optimalisation).
Altijd omschrijven waar de link naartoe gaat. Ook niet ‘hier staat meer over tarieven’, maar: ‘bekijk de
tarieven’.
We gebruiken wel ‘Lees meer’ op intranet.
Intranet:
Bij gebruik van ‘Lees meer’, hyperlink dan ook alleen ‘lees meer’ en zet er vervolgens een punt achter.
Dus Lees meer. Niet Lees meer. of Lees meer . Gebruik ook consequent ‘Lees meer’ en niet ‘Lees
verder’.

Linkteksten en hyperlinks
Zorg voor informatieve linkteksten. Lezers scannen teksten vaak alleen op links.
Niet: Klik hier om je aan te melden voor de gezondheidsactiviteit stoelmassage
Wel: Meld je aan voor de stoelmassage.

Mannelijk of vrouwelijk
KLM Health Services is vrouwelijk.
Airport Medical Services is vrouwelijk.

Merken
Merknamen en hun samenstellingen krijgen een hoofdletter; soort- en stofnamen niet.
Voorbeeld: Aspirine, Paracetamol en loperamide.

Namen, titels en functies
- Eigen naam: je eigen naam schrijf je gewoon voluit: Jan Jansen, niet Jan P.H.P. Jansen
- Titels: Als de titulatuur volgt op “De heer” of “Mevrouw” wordt deze met een kleine letter
geschreven, zo niet met een hoofdletter, bijvoorbeeld:
De heer drs. G.J. Berk
Mevrouw drs. A.K. Beuk
Drs. C.K. Eik
- Gebruik geen titel voor de naam als achter de naam arts of bedrijfsarts wordt gezet, bijvoorbeeld:
Piet Hoven, bedrijfsarts.
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Functiebenaming
Alle functiebenamingen worden in correspondentie met een kleine letter geschreven. Kijk voor de
juiste functienamen onder ‘Wie is Wie’ op de homepage van InSite.

Telefoonnummers
Vaste telefoonnummers
Tussen kengetal en abonneenummer komt geen streepje. Plaats het kengetal tussen haken. De cijfers
van het abonneenummer worden van rechts naar links per twee gegroepeerd en gescheiden door een
spatie. Bij abonneenummers met een oneven aantal cijfers vormen de eerste drie cijfers een groepje.
We maken geen gebruik van landnummers (+31). Voorbeelden:
(0229) 56 78 90
(020) 623 45 67
Mobiele nummers
Bij mobiele nummers plaatsen we een spatie tussen het 4e en het 8e cijfer. Ook hier maken we geen
gebruik van een streepje, dus:
06 1234 1234
0900 nummer
Uitzondering is het 0900 nummer: 0900 109 109 6

Vestigingen
De volgorde voor het noemen van de vestigingen is alfabetisch:
Den Haag, Hoofddorp, Schiphol-Centrum en Schiphol-Oost.
Schiphol-Centrum en Schiphol-Oost schrijven we met een koppelstreepje.

Ziekten
Hoofdlettergebruik:
Benamingen van syndromen, aandoeningen en ziekten krijgen geen hoofdletter: ‘griep’, ‘astma’,
‘mazelen’, ‘malaria’, etc. Als er twee of meer namen in de ziektebenaming terechtgekomen zijn, staat
daar een streepje tussen. Zodra woorden algemene aanduidingen worden en geen eigennaam meer
zijn, is er geen reden meer een hoofdletter te gebruiken. Uitsluitend in de constructie ‘syndroom van
Xxx’ of ‘ziekte van Xxx’ begint Xxx met een hoofdletter, omdat dan nog direct naar de eigennaam van
een wetenschapper, ontdekker of beschrijver wordt verwezen: ‘de ziekte van Parkinson’. Het is dus
iemand met de ziekte van Parkinson of iemand met parkinson.
Afkortingen bij ziekten:
Deze worden aangegeven met hoofdletters (ALS en ME). Uitzonderingen: woorden die zo vaak
gebruikt worden dat ze als 'gewone' woorden worden gezien zoals aids, tbc en soa.
Nederlandse virusnamen
Deze krijgen geen hoofdletter en staan niet cursief. Hetzelfde geldt voor andere ziekteverwekkers.
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Voorbeeld:
infectie met het marburgvirus
hepatitis B-virus, coronavirus
stafylokok

Woordenlijst / Do’s and don’ts
Wél

Niet

Airport Medical Services

medische dienst / KLM arts / Airport Clinic

al

reeds

ambulanceverpleegkundige

ambulance verpleegkundige

arbeidsverzuim

ziekteverzuim

BMR
BMR-vaccinatie
DTP
eerstelijns
eerstelijnszorg
eerstelijnshulpverlener
Eerste Hulp

bmr
bmr vaccinatie / Bmrvaccinatie
dtp
eerste lijns
eerste lijnszorg / eerste lijn zorg, etc.
eerstelijns hulpverlener
eerste hulp / eerstehulp, etc.

eerstehulppost

Eerste Hulppost

e-mail

email

feedback

feed back

fte

FTE

GGD'en, GGD’s
health check-up

GGD-en,
health check up / Health checkup, etc.

huisartsenzorg

huisartsen zorg

InSite

insite

klasse 1

klasse I

klasse 2

klasse II

lastminute

last minute

lees meer

lees verder

loperamide

Loperamide

LCR

Lcr / lcr

maar

echter

medewerkers

personeel / werknemers

PMO

Pmo / pmo

ORS

Ors / ors

luchthaven Schiphol

Schiphol

reisadvies

reizigersadvies

reisvaccinatie

reizigersvaccinatie

Schiphol-Centrum

Schiphol Centrum

Schiphol-Oost

Schiphol Oost

sinds

sedert

tbc

TBC

Travel Clinic van KLM Health Services

KLM Travel Clinic / walk in clinic /

Travel Clinic

travel clinic / vaccinatiekliniek
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vaccinatie-advieslijn

vaccinatie advieslijn

vaccinatieverpleegkundige

vaccinatie verpleegkundige / vaccinatieverpleegkundige

vaccinatie geven / vaccineren

vaccinatie zetten

ziekten

ziektes
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