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TSG: al 75 jaar vitaal
In 1923 verscheen het eerste nummer van het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde (TSG) als
opvolger van het Sociaal Medisch Maandblad. Aanvankelijk was het TSG een blad voor artsen in
sociaal-geneeskundige functies! schoolartsen, gemeente-artsen, artsen in de zuigelingenzorg,
tuberculosezorg en de bedrijfsgezondheidszorg, die langzaam opkwam. Decennia lang streefden
de redacties en de medische verenigingen door wie het TSG gedragen werd, twee centrale
doelen na: aandacht voor en erkenning van de sociale geneeskunde als belangrijk medisch
specialisme en het stimuleren van relevant wetenschappelijk onderzoek.
We kunnen vaststellen dat beide doelen bereikt zijn. Vanaf 1961 zijn de verschillende
'takken' van de sociale geneeskunde erkend. In dezelfde tijd begon het onderzoek op het terrein
van de sociale gezondheidszorg zowel binnen als buiten de universiteiten meer en meer op gang
te komen.
Eén en ander is niet zonder gevolgen gebleven voor het TSG. Met het sterker worden van de
sociaal-geneeskundige disciplines ontstond er een draagvlak voor 'eigen' specifieke tijdschriften.
De belangstelling van sociaal-geneeskundigen voor een centrale vereniging (de Algemene
Nederlandse Vereniging voor Sociale Geneeskunde) en een 'gemeenschappelijk' blad nam af,
In 1986 is de Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap (V&W) opgericht, met als
hoofddoelstelling het in stand houden van het TSG aïs multidisciplinair, wetenschappelijke
tijdschrift. In 1988 kwam een fusie tot stand met het tijdschrift 'Gezondheid & Samenleving', een
titel die tot voor kort als ondertitel de 'cover' van het TSG sierde. De doelstelling van het TSG
werd zeer ruim geformuleerd als "... het publiceren van wetenschappelijke artikelen die
betrekking hebben op sociale aspecten van gezondheid en gezondheidszorg. Het begrip
'sociale' kan worden opgevat als 'populatiegericht' en 'sociaal-wetenschappelijk'".2
Dankzij de groei van het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de sociale
gezondheidszorg was er aanvankelijk een ruim aanbod van Nederlandstalige, oorspronkelijke
artikelen, waarvoor het vernieuwde TSG een geschikt medium was. Inmiddels zijn de
publicatiegewoonten echter in die zin veranderd dat onderzoekers steeds meer in het Engels
publiceren.
Heeft het TSG daarmee zichzelf overleefd? Wij menen van niet. Er was vanaf het prille begin1
een derde aspect dat veel aandacht kreeg en krijgt, namelijk het raakvlak tussen de professionele
en wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de (sociale) gezondheidszorg en het feitelijke
beleid - van de overheid en andere organen - inzake de volksgezondheid. Dit thema blijft ook
vandaag de dag van groot belang.
De laatste decennia is er bovendien een nieuw element waaraan het TSG bestaansrecht
ontleent. De sociale gezondheidszorg is al lang niet meer het exclusieve domein van
sociaal-geneeskundigen. In de loop der jaren is er een instroom geweest van mensen uit allerlei
disciplines en vakgebieden, zowel in het onderzoek als in de praktische beroepsuitoefening. Op
deze ontwikkeling werd eind jaren tachtig reeds ingespeeld door V&W en de toenmalige
redactie van het TSG.2
Het is de overtuiging van de huidige redactie dat een breed opgezet, multidisciplinair
wetenschappelijk tijdschrift zoals het TSG kan blijven bijdragen aan een vruchtbare
kruisbestuiving. Wij zijn daarom verheugd over de komst van de Nederlandse Vereniging voor
Preventie en GVO als participant in dit tijdschrift.3
Wij hebben tevens het genoegen om 1997 als een jubileumjaar voor het TSG te mogen
aankondigen. Het verschijnen van de 75ste jaargang wordt ondermeer opgeluisterd door een
congres met de toepasselijke titel 'Succesvol oud worden'.
Het jubileumcongres, georganiseerd door een speciaal daartoe in het leven geroepen comité,
vindt plaats op 31 oktober 1997 te Rotterdam. Het enthousiasme en de inspanningen van dit
comité hebben geresulteerd in een veelbelovend programma, dat wordt aangekondigd op de
laatste pagina van ditTSG-nummer. De déelthema's zijn: 1) Gezond oud worden kent geen
leeftijd; 2) Hebben alle ouderen evenveel kans op gebreken?; 3) Op weg naar succesvolle

TSC JAARGANG 75 /1 9 9 7 NR. 1 • REDACTIONEEL

zorgverlening aan ouderen; en 4) De ouder wordende werknemer. Het comité nodigt
belangstellenden uit om posters te vervaardigen rondom één van de deelthema's.
Ter gelegenheid van het congres verschijnt in oktober een speciale jubileum-uitgave van het
TSG. Voorts zal de 75ste jaargang plaats bieden aan een reeks jubileum-artikelen. In een of twee
artikelen per nummer worden ontwikkelingen geschetst rond een aantal specifieke thema's of
bepaalde aandachtsgebieden op het brede terrein van Volksgezondheid en wetenschap'. De
reeks wordt geopend met een artikel over 'De ontwikkeling van de vaccinatiepraktijk in
Nederland'.4
O m alle redactionele taken tijdens dit jubileumjaar en in volgende jaren te kunnen klaren,
verwelkomen wij twee nieuwe redactieleden: prof.dr Clemens Hosman en dr Niek Klazinga, De
laatste zal de Spectrumrubriek gaan coördineren als opvolger van prof.dr Paul Schnabel, die
deze taak gedurende drie jaar met verve heeft vervuld. Schnabel is toegetreden tot de
redactieraad van het TSG, die verder versterking heeft gekregen van prof.dr H.W. van den Borne
en drs J.A.M. Saan. Van den Borne en Hosman repectievelijk Saan en Schnabel maakten
voorheen (ook) deel uit van de redactie c.q. de adviesraad van het voormalige Tijdschrift voor
Gezondheidsbevordering.3
Met deze uitbreiding van de redactionele bezetting luiden wij de 75ste jaargang van het TSG
in. Deze eerbiedwaardige leeftijd kon worden bereikt dankzij de inspanningen van zeer velen in
heden en verleden. Wij beschouwen deze inspanningen als een blijk van waardering voor ons
tijdschrift. De redactie wenst alle betrokkenen bij het TSG een voorspoedig 1997 en nog vele
gezonde levensjaren.
Joost van der Gulden , Ferd Sturm ans
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