Redactioneel

Start van de jaargang 2008
C. de Baat, hoofdredacteur

Bij de start van het 23e lustrum van ons tijdschrift, de 115e
jaargang, zijn een paar wisselingen opgetreden in de redac
tie. Er is afscheid genomen van mw. prof. dr. C.E.L. Carels en
dr. M.S. Cune, respectievelijk na 5 en na maar liefst 13 jaar
trouwe dienst. Carine Carels, hoogleraar orthodontie aan
de Katholieke Universiteit Leuven, was de representant voor
Vlaanderen en zij behartigde het specialisme orthodontie.
Recent nog zijn onder haar leiding de artikelenserie over
orthodontie in de algemene praktijk en het komende thema
nummer (in februari) over genetica en mondgezondheid
tot stand gekomen. Haar vertrek uit de redactie zal door de
door haar getoonde inzet en betrokkenheid en door haar
innemende persoonlijkheid een gemis zijn. Marco Cune
was in de redactie de man met de verfrissende ideeën. Zijn
voorstellen voor nieuwe onderwerpen en themanummers
waren vaak lumineus. In zijn redactieperiode was hij ook
zelf (co)auteur van 30 artikelen. Onder zijn redacteurschap
zijn onder andere tot stand gekomen het themanummer
‘Solitaire tandvervanging’ (1999) en de series ‘Reparatie en
revisie’ (2001), ‘Hoogtandjes’ (2003), ‘Onderzoeksmethoden
in de tandheelkunde’ (2004) en ‘Beroepsdifferentiatie in de
tandheelkunde’ (2006). Vanaf 1995 heeft hij ook een groot
aantal bijdragen geschreven voor de rubriek ‘Excerpta

odontologica’. Op stapel staat nog een themanummer ‘Periimplantologische problematiek’, waaraan onder zijn leiding
op dit moment wordt gewerkt en dat waarschijnlijk aan het
eind van de huidige jaargang kan worden gepubliceerd.
Alles bij elkaar een portfolio voor het tijdschrift waarvoor
wij hem zeer veel dank zijn verschuldigd. Beide nu exredacteuren worden door de redactie, de directie en de raad
van commissarissen zeer bedankt voor al hun bijdragen, in
welke vorm dan ook.
Het tijdschrift moet door en daarom is het verheugend
te kunnen meedelen dat in beide redactieposities een ver
vanger is benoemd. Als nieuw lid van de redactie is aan
getreden mw. prof. dr. L. van Zeghbroeck, hoogleraar aan
de Universiteit van Gent met als onderzoeks- en onder
wijsopdracht de prothetische tandheelkunde. Lieve van
Zeghbroeck is tandarts-specialist in de prothetische tand
heelkunde. Deze in Vlaanderen mogelijke specialisten
opleiding heeft zij gevolgd aan de Katholieke Universiteit
Leuven. Zij is de nieuwe representant voor Vlaanderen en
bekleedt de functie van redacteur. De tweede ‘nieuweling’
is prof. dr. H. van Beek. Herman van Beek is vorig jaar
benoemd tot hoogleraar orthodontie aan de Vrije Uni
versiteit van Amsterdam respectievelijk het Academisch
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Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam. Hij volgde zijn
specialistenopleiding aan de Universiteit van Amsterdam
en is aan die universiteit gepromoveerd in 1978. Het moge
duidelijk zijn dat Herman van Beek binnen de redactie
het aandachtsgebied orthodontie heeft. Zijn functie is
redactiemedewerker. Beide nieuwe leden van de redactie
zijn inmiddels hartelijk welkom geheten. De leden van de
redactie wensen hun nieuwe redactiecollega’s in eendrach
tige samenwerking een productieve en aangename tijd bij
het tijdschrift.
Ook het team van medewerkers aan de rubriek ‘Excerpta
odontologica’ heeft wijzigingen ondergaan. Dr. J.F.P. Dijk
man vond zelf dat de tijd van terugtreden is gekomen. Het
was prettig met hem samen te werken. Hij zorgde altijd voor
voldoende excerpten over onderzoek in de orthodontie,
waarvoor de redactie en in het bijzonder rubrieksredacteur
dr. J.H.G. Poorterman hem hartelijk dankt. Nieuwe mede
werkers aan deze rubriek zijn: dr. A.C. Jongsma, mw. A.M.A.
Eggink en mw. W.V.A. Morsen. Uiteraard zijn ook zij har
telijk welkom en de redactie hoopt dat zij hun werk met
vreugde kunnen doen.
Hoewel vorig jaar al ingezet, zal de Nieuwsbrief als nieu
wigheid van de huidige jaargang een stevigere positie gaan
krijgen. De Nieuwsbrief wordt telkens tussen 2 reguliere
afleveringen van het tijdschrift per e-mail verstuurd. Als
doelstellingen heeft de Nieuwsbrief onder andere: ‘nieuwe
dingen’ op het terrein van het vakgebied presenteren, gele
genheid bieden op artikelen te reageren, actuele informatie
verschaffen zoals aankondigingen en verslagen van congres
sen en lezingen, commentaar leveren op nieuw verschenen
producten en algemeen nieuws uit de tandheelkundige
wereld aanbieden. Hebt u de Nieuwsbrief nog niet ontvan

gen? Geef dan uw e-mailadres op aan uitgeverij Prelum:
ntvt-klantenservice@prelum.nl.
Het verschijnen van de 115e jaargang gaat ook gepaard
met een uiterlijke verandering van het tijdschrift. Het is nu
niet meer in de rug geniet, maar genaaid gebrocheerd in
katernen van 16 bladzijden. Daardoor heeft het tijdschrift
nu een rechte rug en daarop zijn het nummer van de jaar
gang en de aflevering gedrukt. Dat heeft als voordeel dat het
zoeken van een specifieke aflevering in een boekenkast of in
een verzamelmap gemakkelijker is. Bovendien komt deze
vorm van binden de duurzaamheid ten goede en het oogt
ook fraaier dan een geniet tijdschrift.
Tot slot nog iets over de advertenties in het tijdschrift.
Advertenties zijn dringend nodig voor een gezonde exploi
tatie van het tijdschrift. Misschien denken sommigen een
‘noodzakelijk kwaad’, maar daarmee worden onze (trouwe)
adverteerders tekortgedaan. De maandelijkse advertenties
bieden immers extra informatie en door de advertentiebij
dragen blijft het mogelijk het abonnementstarief voor de
lezers binnen de perken te houden. Ethisch gezien mogen
adverteerders geen enkele invloed uitoefenen op de redac
tionele en wetenschappelijke inhoud van het tijdschrift. Dat
gebeurt ook niet. Het tijdschrift kan met recht onafhanke
lijk en wetenschappelijk worden genoemd. Vanaf de nieuwe
jaargang zijn 2 aanpassingen in het advertentiebeleid door
gevoerd. Ten eerste zal een artikel voortaan niet meer wor
den onderbroken door advertenties. Ten tweede is het door
de nieuwe bindwijze nu niet meer mogelijk de advertenties
op eenvoudige wijze uit te scheuren.
Met de nieuwe jaargang worden alle lezers veel kennis
vergaring, kennisopfrissing en zeker veel leesplezier toe-
gewenst.
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