Redactioneel

Extra service voor de lezers
Prof. dr. C. de Baat, hoofdredacteur

Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde beoogt een
wetenschappelijk tijdschrift te zijn voor alle beroepsbeoefenaars in de mondzorg. Althans, dat is een ontwikkeling die in
de loop der jaren heeft plaatsgevonden. In de statuten van de
in 1996 opgerichte besloten vennootschap staat de doelstelling nog als volgt verwoord: “…het bevorderen van de kwaliteit
van de tandheelkundige zorgverlening door het onder andere
stimuleren van tandheelkundig onderzoek en publicaties en het
uitgeven van een of meer tijdschriften”. Het redactiestatuut van
het tijdschrift, opgesteld in datzelfde jaar, is specifieker in zijn
doelstelling en staat dichter bij de ontwikkeling die hierboven
in de eerste 2 zinnen staat verwoord. Die doelstelling luidt:
“…het op wetenschappelijke wijze informatie verschaffen over
de ontwikkelingen op het gebied van tandheelkundig onderzoek
en onderwijs dat voor de tandheelkunde relevant is, in het bijzonder voor zover dit betekenis heeft voor de tandheelkundige
praktijk; tevens richt het zich op onderwerpen betreffende opzet
en functioneren van de tandheelkundige gezondheidszorg”. Ook
zegt dit statuut dat de doelgroep van het tijdschrift primair de
Dr. C.P. Bots.
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Nederlands sprekende tandarts is en voorts studenten tandheelkunde, mondhygiënisten en studenten mondhygiëne
alsmede tandtechnici. Het gaat er nu niet om deze beschrijvingen naar de inhoud of de formulering te bekritiseren. Al
zou daarover wel het een en ander te zeggen zijn. Wat in deze
redactionele kolom van belang is, is de door ons tijdschrift te
volgen grote lijn. En die is duidelijk toegepast-wetenschappelijk georiënteerd. Vanzelfsprekend is het ook zinvol om
te luisteren naar de lezers. Wat lezen zij graag en wat zouden zij graag willen lezen? Recent is er weer een, zij het nu
kleinschalig, lezersonderzoek gehouden. Daarin is bevestigd
wat we voor het merendeel al wisten. De rubrieken ‘Uit en
voor de praktijk’, ‘Algemeen medisch’ en ‘Excerpta odontologica’ worden zeer gewaardeerd en ook de rubriek ‘Mening’
scoort goed. Enthousiaste geluiden waren ook te horen over
de serie ‘Proefschriften 25 jaar na dato’. Er is minder waardering voor de rubriek ‘Oorspronkelijke bijdragen’ omdat de
artikelen voor veel tandartsen-algemeen practici regelmatig
een ‘ver-van-hun-bed-show’ zijn. Wat men in het tijdschrift
mist, is praktische tandheelkunde en productinformatie. Veel
tandartsen-algemeen practici willen in het tijdschrift graag
dingen lezen die zij de volgende dag direct in hun praktijkuitoefening kunnen toepassen, men wil ‘nieuwe dingen’ lezen,
men wil reageren op artikelen en het tijdschrift zou ook
meer actuele informatie moeten bevatten, zoals aankondigingen en verslagen van congressen en lezingen, commentaar op nieuw verschenen producten en algemeen nieuws uit
de tandheelkundige wereld. Deze onderwerpen zijn zeker
niet altijd strijdig met wetenschap. Integendeel. De huidige
opzet en structuur van het tijdschrift zijn echter niet geschikt
om aan al deze wensen te voldoen. Het wetenschappelijke
gehalte moet immers, mede gezien de doelstellingen van het
tijdschrift, intact blijven. Dat hoeft echter niet te betekenen
dat onze lezers dan maar de gewenste informatie moet worden onthouden. Toen dit onderwerp binnen alle geledingen
van het tijdschrift werd besproken, was iedereen het erover
eens dat we hiervoor een oplossing moesten bedenken. Deze
oplossing is gevonden door met ingang van september een
‘Nieuwsbrief’ te gaan uitbrengen. Tussen 2 reguliere nummers van het tijdschrift, dus aan het begin van het laatste
kwart van elke maand, krijgt iedere abonnee de ‘Nieuwsbrief’. Deze krijgt men niet op de deurmat, maar via de elektronische snelweg. In het begin zal het voor de redactie even
zoeken zijn naar de juiste formule en naar de juiste inhoud.
Opbouwende en stimulerende commentaren en adviezen
van de abonnees zijn daarom van harte welkom.
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Dit nieuwe initiatief zou uiteraard meer werk betekenen
voor de toch al druk bezette redactieleden en daarom is
besloten tot uitbreiding van de redactie. Dr. C.P. Bots is
bereid gevonden die nieuwe plaats te gaan bezetten en
vanaf 1 juni is hij al in functie. Zijn belangrijkste aandachtsgebied is de ‘Nieuwsbrief ’. Casper Bots is in 2000
afgestudeerd en direct aansluitend aan de studie is hij een
promotieproject gestart. Hij promoveerde in november
2005 op het proefschrift getiteld ‘End stage renal disease:
the oral component. Saliva, thirst and oral health in ESRD
patients on kidney replacement therapy’. Thans zwaait hij

de scepter over het Nederlands speekselcentrum en runt
hij een algemene praktijk in Bunschoten. Hij mag zich
ook epidemioloog noemen en tot voor kort maakte hij
deel uit van de redactieraad van het Nederlands Tandartsenblad. Verder staat op zijn palmares dat hij betrokken is bij ACTA Quality Practice en dat hij van 1999 tot
2003 freelance journalist bij het Algemeen Dagblad was.
De redactie meent met collega Bots de juiste man voor
deze belangwekkende taak te hebben gevonden en wenst
hem veel arbeidsplezier en succes als redacteur van ons
tijdschrift.

J.B. Meijer van Putten
17 november 1949 - 20 juli 2007
Prof. dr. I. van der Waal, oud-hoofdredacteur

Met verslagenheid vernamen wij dat Bart Meijer van Putten op 20 juli jl. op 57-jarige leeftijd bij een ongeval om het
leven is gekomen. Meijer van Putten heeft in de jaren 1994
tot en met 1997 als redactiemedewerker talrijke bijdragen
geleverd aan het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde.
In de beginjaren verzorgde hij de toenmalige rubriek ‘Buitenlands nieuws’. In de latere periode wijdde hij zich vooral
aan de rubriek ‘Algemeen medische informatie’. Gezien zijn
medische achtergrond verbaasde het niet dat hij zich in
korte tijd wist in te werken in de wereld van de tandheelkunde. Maandelijks besprak hij een onderwerp dat directe
relevantie had voor de tandheelkundige beroepsuitoefening. Zo schreef hij over glazuurdefecten bij coeliakie, over

pijnmechanismen, over eetstoornissen en ook over temporomandibulaire disfunctie en chronische reuma.
De bijdragen van Meijer van Putten waren altijd gebaseerd op grondig vooronderzoek. Hij was in staat zijn informatie in eenvoudige en vooral begrijpelijke woorden op de
lezer over te dragen. Mede door zijn ruime journalistieke
ervaring was het een plezier om met hem samen te werken. De kopij arriveerde altijd op tijd op het redactiebureau.
Redactionele aanpassingen waren zelden nodig en konden
altijd in goed overleg met hem worden uitgewerkt.
Wij zijn Bart Meijer van Putten veel dank verschuldigd
voor zijn bijdragen aan het Nederlands Tijdschrift voor
Tandheelkunde.

Artikelenserie over orthodontie
Prof. dr. C. de Baat, hoofdredacteur

Orthodontisten en hun vakgebied staan de laatste maanden
meer in de schijnwerpers dan ooit. Al voor al die publiciteit
er was, heeft de redactie besloten een artikelenserie uit te
brengen over de orthodontie, met een sterke nadruk op de
behandelingen die een tandarts-algemeen practicus, al of
niet in overleg met een orthodontist, zelf kan uitvoeren. In
het voorliggende nummer van ons tijdschrift staat het eerste en inleidende artikel van de serie, geschreven door prof.
dr. H. van Beek. Dit artikel staat met opzet in de rubriek
‘Mening’ omdat het is bedoeld als een ‘cri de coeur’ en niet
als een op wetenschappelijke feiten gebaseerd overzicht.
De volgende artikelen van de serie hebben als werktitels en
worden respectievelijk geschreven door:
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> ‘Eruptieproblemen en hun aanpak’, dr. R.J. Swart
> ‘Casus over een niet-gecompliceerde geïmpacteerde boven-

hoektand’, dr. R.J. Swart en prof. dr. A.M. Kuijpers-Jagtman
> ‘Vroege versus late orthodontische behandeling van
Klasse II/1-afwijkingen’, M.A.R. Kuijpers, prof. dr. A.M.
Kuijpers-Jagtman
> Zinvolle orthodontische interceptie in de praktijk, dr. B.
van de Vannet
> Casus over behandelingen van niet-gecompliceerde Klasse
II/1-afwijkingen in de praktijk’, J. Daems en E. Huntjens
Dank gaat uit naar onze redactiemedewerker mevrouw prof.
dr. C.E.L. Carels, die deze serie heeft geïnitieerd, begeleid en
geredigeerd.
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