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Redactíonee

Traditioneel wijdt de hoofdredacteur bij het begin
van het nieuwe ja ar op deze pagina enige bespie
gelingen aan zaken, die voor het nog kersverse ja ar
op het programma staan. Zoals de titel al doet ver
moeden, wordt daarbij dit keer de jaargrens over
schreden.
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Een níeuwe hoofdredacteur
Per 1 september 1996 nam prof.dr. A.M. KuijpersJagtman het roer over van prof.dr. L van der Waal.
Daarmee kwam een einde aan een periode van tien
jaar, die als cruciaal in de ontwikkeling van het
tijdschrift gezien kan worden, ‘Professionalisering’
is het woord dat deze periode kenmerkt, inhoude
De redactie en medewerkers van het redactiebureau: Van links naar rechts; boven: A.C.
lijk veranderde het tijdschrift ingrijpend. Redactie
Lamers, oud-redacteur; L . J A van Schijndel, oud-hoofdredacteur; prof.dr. I. van der Waal,
en redactiebureau werden op een meer professio
voormalig hoofd redacteur; prof.dr. A.M. Kuijpers-Jagtman, huidige hoofd red acteur; B. Deenele leest geschoeid, terwijl de organisatiestructuur
nik, oud-beherend redacteur; dr. A.5.H. Duinkerke, redacteur; E. van der Meij, voormalig
van het Tijdschrift zelf fundamenteel werd gewij
bureaumedewerker; M. van 't Hof, oud-redactiemedewerker; dr, A. Vissink, redactiemedezigd De nieuwe hoofdredacteur gaat vanuit deze
werker; prof.dr. M.A.J, van Waas, redacteur. Onder: J.S. van der Vos, 2e redactiesecretaris;
basis op weg naar het jaar 2000.
M.C.L. van Beers, Ie redactiesecretaris; S. Wulfse, voormalig 2e redactiesecretaris. Afwezig
Wat zal hierbij het uitgangspunt zijn? Uit het
waren: Dr. A.H.B. Schuurs, redacteur; J.B. Meijer van Putten, redactiemedewerker; Dr, M.S.
lezersonderzoek van enige jaren geleden is gebleken
Cune, redactiemedewerker en prof. dr. P.F. van der Stelt, redactiemedewerker.
dat het Tijdschrift voor de algemeen-practicus de
belangrijkste bron van wetenschappelijke informa
tie is. Het is dan ook een uitdaging om in samenspraak met de
e voornem ens
Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde wil n u m m e r
redactie een wetenschappelijk verantwoord en vooral ook lees
één zijn en blijven op het gebied van de periodieke wetenschap
baar tijdschrift aan de beroepsgroep aan te bieden. De doelgroep
is en blijft primair de Nederlands sprekende tandarts en student
pelijke -informatieverstrekking aan cle hierboven omschreven
tandheelkunde, alsmede mondhygiënisten en medewerkers van
Nederlands sprekende doelgroep. H e t is daarom van essentieel
tandtech- nische laboratoria.
belang te weten hoe de lezers tegen het Tijdschrift aankijken,
wat zij verwachten, willen en wensen. Daarom zal dit jaar
De redactie
opnieuw een lezersonderzoek w orden uitgevoerd, dat mede
De werkzaamheden van de redactie onttrekken zich vaak aan de
bepalend zal zijn voor de te varen koers in de komende jaren.
waarneming van de lezer, daarom leek het goed er op deze
Wetenschappelijke informatie zal de kom ende jaren ook, en
plaats eens aandacht aan te besteden.
vermoedelijk steeds meer, via andere meclia verstrekt worden.
De redactie kent redacteuren en redactiemedewerkers.
In samenwerking m et cle uitgever zijn de voorbereidingen voor
Redacteuren worden voor een specifiek aandachtsgebied aange
een eigen NTvT-wehsite in volle gang. O m cleze trein goed op
steld. Zij voorzien binnengekomen manuscripten van p re 
de rails te krijgen, wordt ernaar gestreefd op korte termijn een
adviezen en redigeren en werven kopij binnen hun aan
internet-red acteur aan de redactie toe te voegen.
dachtsveld. Een redacteur kan ook als rubrieksredacteur optre
Het ligt in het voornemen van cle redactie Vlaams België
D
den of als coördinator van een themanummer. Dr. A.S.H,
meer bij het Tijdschrift te betrekken. Een begin
t o e is
Duinkerke en dr. A.H.B. Schuurs zijn al velejaren als redacteur
gemaakt met het aantrekken van een nieuwe redactiemedewer
van het tijdschrift actief» terwijl prof.clr. M.A.J. van Waas in
ker prof. dr. M. Quirijnen, werkzaam aan cle Katholieke Uni1996 aantrad als redacteur. Per 1 januari 1997 is dr. M. Curie,
versiteit Leuven. Zijn expertise ligt vooral op het gebied van cl.e
voorheen
redactiemedewerker, eveneens tot redacteur
parodontologie. De redactie wil tevens het inzenden van w eten 
benoemd. Collega Cune is parttime verbonden aan de Rijksuni
schappelijke bijdragen van de h and van Vlaamse auteurs s tim u 
versiteit Utrecht. Daarnaast startte hij onlangs een eigen prakleren.
. Zijn expertise ligt op het terrein van de implantologie en
van de algemene praktijk,
En nu u!
Redactiemedewerkers zijn aangesteld als deskundige voor
Interactie tussen u, de lezer, en ons, de redactie, is van vitaal
een gebied waarop bij de redactie onvoldoende kennis bestaat.
belang voor het Tijdschrift. Doe mee aan het lezersonderzoek
Zij geven een inhoudelijke beoordeling van manuscripten op
indien u tot de steekproef behoort, die hiervoor benad erd
hun terrein en bewerken deze eventueel. De huidige redactiewordt. Laat weten wat u van het Tijdschrift vindt. Schrijf een
medewerkers zijn p ro f dr. P.F, van cler Stelt en dr. A.J. Vissink.
ingezonden brief aan de hoofdredacteur als reactie op een arti
Helaas heeft drs, J.B. Meijer van Putten, die de rubriek Alge
kel. Denk eens aan het inzenden van een bijdrage, ook als u niet.
meen Medische Informatie verzorgde, zijn werkzaamheden
universitair werkzaam bent. Kortom: u w reactie, in welke vorm
voor het Tijdschrift beëindigd. In deze aflevering treft u zijn
dan ook, is welkom.
laatste bijdrage aan deze rubriek aan. Hij slaagde er op voor trefTot slot wenst de redactie u, mede nam ens directie en uitge
ce wijze in deze informatie op een verteerbare manier bij cle
ver, een vreugde vol 1997 toe.
ezer op het bord te leggen. Wij danken hem voor zijn inzet en
wensen hem veel succes in zijn nieuwe baan.
A.M . K ui j p e r s- Jagtm a n , h o 0 fd r e cl a ct eu r
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