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Prof.dr. M.A.J. van Waas

De benoemingstermijn van redacteur prof.dr. Rien van
Waas is eind 2001 afgelopen. Collega Van Waas, hoogleraar Orale Functieleer aan het Academisch Centrum
Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) maakte twaalf jaar
deel uit van de redactie. Hij trad in januari 1990 aan als
redactiemedewerker. Hij was toen nog werkzaam bij de
vakgroep Orale Functieleer van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Redactiemedewerkers zijn in principe
aangesteld als deskundige op een gebied waarop bij de
redactie onvoldoende kennis bestaat. Van Waas had en
heeft een warme belangstelling voor een groot aantal
deelgebieden van de tandheelkunde, te weten volledige
prothese, maxillofaciale prothetiek, implantologie en
gerodontologie. Een ideale redactiemedewerker voor
het tijdschrift dus. Per januari 1996 volgde zijn benoeming tot redacteur. Ook redacteuren worden aangesteld
vanwege hun deskundigheid op een specifiek aandachtsgebied. Maar zeker zo belangrijk is hun bewezen
interesse in en enthousiasme voor het werken aan een
Nederlandstalig tandheelkundig wetenschappelijk tijdschrift. Voor universitair werkzame tandartsen is dat
namelijk helaas niet altijd een vanzelfsprekende zaak.
In de universitaire rangorde wordt het werk voor een
Engelstalig tijdschrift met bij voorkeur een hoge
impactfactor bepaald hoger gewaardeerd.
De interesse van Van Waas voor het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde is overduidelijk, sinds 1979
zijn 53 artikelen van zijn hand in het tijdschrift verschenen. Bij 27 artikelen was hij eerste auteur en bij nog eens
26 andere trad hij als co-auteur op. Als redactiemedewerker, maar vooral als redacteur, was Van Waas onvermoeibaar in het bedenken van nieuwe onderwerpen voor de
themanummers die twee keer per jaar worden uitgegeven. Hij was gastredacteur van de themanummers
‘Implanteren in de bovenkaak’ in 1997, ‘Solitaire tandvervanging’ in 1999 en ‘Teambehandeling in de tandheelkunde’ in 2000. Vaak hadden de door hem aangedragen onderwerpen ook een psychologisch getint karakter.
Helaas voor hem haalden die het niet altijd binnen de
redactie. Maar het themanummer ‘Dentaal – mentaal’,
dat hij samen met A. de Jongh als gastredacteur vorm
heeft gegeven, weerspiegelde zijn diepgaande belangstelling voor deze kant van de tandheelkunde.
De redactie dankt collega Van Waas zeer hartelijk voor
zijn jarenlange inspanningen voor het Tijdschrift. Zij
hoopt uiteraard dat hij als auteur voor het Tijdschrift
actief zal blijven.

tijdschriften. Het blijkt dat tijdschriften een belangrijke
plaats innemen in het bevredigen van de informatiebehoefte van tandartsen. Opvallend is dat internet nog
niet echt veel wordt gebruikt, maar de verwachting is
dat het gebruik zeker verder zal toenemen. Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde is hierop vooruitgelopen met de website die al weer enige jaren in de
lucht is, zowel in Nederlandstalige als Engelstalige versie (www.ntvt.nl). Van de respondenten kende 45% deze
website. Van de Nederlandse tandheelkundige tijdschriften wordt het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde het hoogst gewaardeerd met als sterke punten wetenschappelijk, betrouwbaar en onafhankelijk.
Ook in 2002 wil de redactie haar lezers weer van dienst
zijn met relevante artikelen die voldoen aan bovengenoemde punten. Daarvoor is het Tijdschrift natuurlijk
afhankelijk van het aanbod van manuscripten en dat zal
veelal moeten komen van academisch werkzame
auteurs. De redactie is van mening dat de tandheelkundige faculteiten de maatschappelijke plicht hebben om
de tandarts via Nederlandstalige publicaties op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in de tandheelkunde in het algemeen en van het onderzoek aan Nederlandse universiteiten in het bijzonder. Het Nederlands
Tijdschrift voor Tandheelkunde is hier een forum voor.

Veranderingen in de redactie
Per 1 januari 2002 is prof.dr. C. de Baat tot redacteur
benoemd als opvolger van prof.dr. M.A.J. van Waas. Collega De Baat is hoofd van het Centrum voor Bijzondere
Tandheelkunde van het Dijkzigt Ziekenhuis in Rotterdam. Tevens is hij bijzonder hoogleraar in de gerodontologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was
reeds eerder als excerptenauteur aan het Tijdschrift verbonden.
Ook onder de vaste medewerkers van de rubriek
‘Excerpta odontologica’ zijn enige wijzigingen te melden.
De collegae J. Reiker, dr. J. den Dekker en J. van Twillert
verlaten het toneel. De redactie dankt hen voor de vele
deskundige excerpten die zij de lezers in de loop der jaren
hebben aangeboden. Hun taak wordt overgenomen door
J.W. Hutter (parodontologie) en J.H.G. Poorterman (sociale tandheelkunde); voor de sectie gerodontologie kon de
redactie nog geen definitieve opvolger vinden, maar een
aantal mogelijke auteurs zal een jaar proefdraaien.

Tot slot
Lezersonderzoek
In de maanden mei en juni 2001 werd door onze uitgever een onderzoek uitgevoerd onder tandartsen (n = 200)
naar het gebruik van en oordeel over tandheelkundige
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De redactie hoopt dat het vernieuwde omslag van het
Tijdschrift u zal aanspreken en vooral ook nog meer zal
aanzetten tot het lezen van de inhoud, die erachter verborgen is. Zij wenst u mede namens redactiebureau en
directie een heel goed 2002 toe.
Ned Tijdschr Tandheelkd 109 (2002) januari

