
 

 

 

 

 

 

 

  

Nederlandstalige 

terminologie in de praktijk

Terminologie is van iedereen en is overal te vinden. 

Iedereen gebruikt termen, bewust of onbewust, in de 

specialistische taal van een vakgebied of in de 

algemene taal van alledag. Termen kunnen gewone 

woorden zijn, maar ook moeilijke vreemde woorden. 

Termen kunnen voor verwarring en misverstanden 

zorgen als niet iedereen dezelfde terminologie 

hanteert of als de gebruikte terminologie voor verschil 

in uitleg vatbaar is. Daarom is terminologie belangrijk.  

 

In dit boek biedt NL-Term, de Nederlands-Vlaamse 

Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie, een 

inkijk in het terminologiegebruik in Nederland en in 

Vlaanderen. De zeventien auteurs beschrijven de 

praktijk in zeer uiteenlopende vakgebieden en 

maatschappelijke contexten. Het varieert van 

overheidscommunicatie tot cultureel erfgoed en 

geneeskunde en van rechtspraak tot meubel- en 

interieurkunst. 
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