Bibliotheek

APA in Word 2016

INFO
In Word 2016 kan je automatisch verwijzingen en een bibliografie laten aanmaken in APA (zesde ed.).
Wanneer je een nieuwe bron aangemaakt hebt, wordt deze info opgeslagen en kan je deze info terug
gebruiken.
AANMAKEN LITERATUURVERWIJZING EN NIEUWE BRON TOEVOEGEN
Wanneer je een literatuurverwijzing (bronvermelding) in de tekst aanmaakt, maak je automatisch
een nieuwe bron aan die in de literatuurlijst (bibliografie) wordt weergegeven.

Klik op het tabblad Verwijzingen. In de groep Citaten en bibliografie kies je de stijl APA (zesde ed.)
Plaats de cursor op de plaats in jouw tekst waar je de
literatuurverwijzing wil maken.

Vroeger reeds aangemaakte bronnen kan je beheren en
onmiddellijk invoegen.

Nieuwe bronnen moet je aanmaken.

Klik op Citaat invoegen, Nieuwe bron toevoegen.
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Kies het Type bron (boek, artikel, webpagina…) en vul de velden in.

Als je het vakje Alle bibliografievelden weergeven aanklikt, dan kan je per bron meer informatie
opgeven.

OPMAKEN VAN EEN LITERATUURLIJST
Plaats de cursor op de plaats waar je de literatuurlijst wil aanmaken. Klik in de groep
Bronvermeldingen en bibliografie op Bibliografie.
Hier kan je de stijl kiezen van je literatuurlijst.
Automatisch wordt een literatuurlijst aangemaakt van
de literatuurverwijzingen die je in je tekst aangemaakt
hebt.
Voorbeeld tekst met verwijzingen en aanmaak
literatuurlijst
Het strikt opvolgen en controleren bij de maaltijden van anorexia nervosa patiënten is absoluut
noodzakelijk om enig resultaat te boeken (Kompanje, 2013). Personen die zelf een eetstoornis
doorgemaakt hebben zijn soms bereid om andere patiënten met dezelfde aandoening te begeleiden
(Tremmery, de Decker, & Hert, 2013). Heel wat familieleden van anorexia nervosa patiënten zoeken
hulp bij zelfhulpgroepen (Coppens, Deblaere, & Wyler, 2013).

GERAADPLEEGDE WERKEN
Coppens, M., Deblaere, I., & Wyler, B. (2013). EHBO reanimatie en dringende hulpverlening. Gent:
Academia Press.
Kompanje, E. (2013). Kinische ethiek op de IC. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Tremmery, S., de Decker, A., & Hert, D. (2013, juli-sept.). Agressiebeleid op een forensische
psychiatrische unit voor adolescenten. TOKK, 38, 101-110.

APA in Word 2016

VIVES Bibliotheken

2

