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Afscheid van Cees de Baat als hoofdredacteur
Sinds 2003 heeft Cees de Baat de functie
van hoofdredacteur van het Nederlands
Tijdschrift voor Tandheelkunde vervuld.
Hij heeft tijdens de maximaal mogelijke
2 termijnen van 5 jaar deze taak met heel
veel inzet uitgevoerd.
De taken van de hoofdredacteur van
het Nederland Tijdschrift voor Tandheelkunde zijn veelomvattend en liggen op veel
verschillende terreinen. Hij ontwikkelt,
samen met directie en uitgever, de richting
die het tijdschrift in moet gaan. Hij selecteert na een ‘peer-review’proces welke
artikelen die aan het tijdschrift worden
aangeboden voor publicatie geschikt zijn.
Samen met de leden van de redactie zorgt
hij voor onderwerpen voor thema
nummers, series of op uitnodiging
geschreven artikelen voor het tijdschrift.
Zeker niet de minst belangrijke taak is het
redigeren van de manuscripten alvorens
deze drukklaar worden gemaakt, want de
stijl en de indeling van artikelen moeten
aan de kwaliteitseisen van het tijdschrift
voldoen. Het redactiebureau vervult hierin
een zeer belangrijke rol. De hoofdredacteur stuurt het redactiebureau aan en is
daarmee eindverantwoordelijk voor de
inhoud en de uitstraling van het tijdschrift. De Baat heeft deze taken in de
10 jaar van zijn hoofdredacteurschap met
enorm veel inzet en een grote betrokkenheid uitgevoerd. Menig artikel heeft hij
voorzien van gedegen commentaar, soms
ook tot schrik van de auteur, maar altijd
gericht op een beter eindresultaat om
daarmee de kwaliteit van het Nederlands
Tijdschrift voor Tandheelkunde te bevorderen. Hij wist daarbij leden van de
redactie en het redactiebureau te doordringen van en te motiveren tot eenzelfde
gevoel voor kwaliteit.
Dat deze inzet op prijs wordt gesteld
door onze lezers blijkt uit de lezersonderzoeken die op regelmatige tijden
worden gehouden. Het NTvT wordt in
die onderzoeken altijd gewaardeerd als
het meest gezaghebbende wetenschappelijk t ijdschrift binnen de tandheelkunde in Nederland. De conclusies die

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde

in de a
 rtikelen in het tijdschrift worden
gepresenteerd zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en voorzien van
literatuurverwijzingen naar vergelijkbare
artikelen die zijn verschenen in hoog
aangeschreven, wetenschappelijke internationale tijdschriften. Uit de lezers
onderzoeken blijkt verder ook dat
de onder leiding van Cees de Baat ontwikkelde mix van meer fundamenteel
georiënteerde artikelen en klinisch gerelateerde artikelen in het tijdschrift erg wordt
gewaardeerd. Het is de verdienste van
de hoofdredacteur dat artikelen met een
verschillende focus een plaats krijgen en
daarbij elkaar aanvullen.
De Baat heeft een groot aantal themanummers voor het tijdschrift verzorgd.
De themanummers worden door de lezers
zeer hoog gewaardeerd. In 1 of soms
2 nummers wordt een complete update
gegeven van de laatste ontwikkelingen in
een specifiek deelgebied van de tandheelkunde. Hiervoor worden gastredacteuren
aangetrokken, maar bij het selecteren van
de onderwerpen voor de artikelen en het
uitnodigen van de meest geschikte
auteurs is de hoofdredacteur altijd een
drijvende kracht binnen de redactie.
De directie, de raad van commissarissen en uiteraard de redactie van de
NTvT BV willen Cees de Baat veel dank
zeggen voor zijn betrokkenheid, zijn deskundigheid en het grote enthousiasme
waarmee hij de afgelopen 10 jaar de
functie van hoofdredacteur vorm heeft
gegeven.

Opvolging

De aftredend hoofdredacteur prof. dr. C. de Baat.

in wetenschappelijke tijdschriften, ervaring heeft in het leidinggeven aan instanties, zoals nodig is voor het aansturen van
het redactiebureau en de redactie, en een
grote kennis heeft van de structuur van de
tandheelkunde in Nederland. Bovendien
heeft hij blijk gegeven van een visie op
nieuwe ontwikkelingen die het tijdschrift
samen met uitgever Prelum wil nastreven
op het gebied van e-publishing en gebruik
van internet en web-based ontsluiting van
tandheelkundige informatie. Dit maakt
hem tot een veelbelovende hoofdredacteur
voor het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Namens de overige leden van
de directie, de raad van commissarissen
en de redactie wens ik hem zeer veel
succes in zijn nieuwe functie.

Als opvolger van Cees de Baat is door
de benoemingsadviescommissie mr. dr.
Wolter Brands voorgedragen. Deze voordracht is met grote instemming aanvaard
door de raad van commissarissen en de
directie van de NTvT BV. Wolter Brands
zal zijn werkzaamheden officieel aanvangen per 1 januari 2013. De benoemingsadviescommissie heeft in zijn advies
aangegeven dat Brands beschikt over aantoonbare deskundigheid in het publiceren
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