In 2003 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden in de redactie van ons Tijdschrift. Tegelijk met
de wijziging van het hoofdredacteurschap trad op 1 januari reeds mevrouw prof. dr. C.E.L. Carels,
hoogleraar orthodontie aan de Katholieke Universiteit Leuven, toe als redactiemedewerker. Enige tijd
later kwam ook prof. dr. F. Abbas, hoogleraar parodontologie aan de Rijksuniversiteit Groningen de
gelederen als redactiemedewerker versterken. Tot slot werd de functie van dr. C. van Loveren,
universitair docent aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, gewijzigd van
redactiemedewerker in redacteur. Deze wijzigingen vormden de aanleiding om de gehele groep die
verantwoordelijk is voor het maandelijks verschijnen van het tijdschrift aan de lezers te presenteren
door middel van een foto.

Redactie op 15 mei 2003.
De nummers op het bijgevoegde schematische overzicht van de foto corresponderen met de volgende:
1. prof. dr. C. de Baat, hoofdredacteur
2. dr. C. van Loveren, redacteur
3. prof. dr. F. Abbas, redactiemedewerker
4. drs. A.M. van Luijk, redactiemedewerker
5. dr. P. Bol, redactiemedewerker
6. drs. S.L. Liem, redacteur internet
7. prof. dr. A. Vissink, redacteur
8. mw. M.C.L. van Beers, redactiesecretaris
9. mw. P.M. Langereis-Onderwater, administratief medewerker
10. dr. M.S. Cune, redacteur
11. mw. prof. dr. C.E.L. Carels, redactiemedewerker
12. mw. drs. J.S. van der Vos-Kloprogge, redactiesecretaris

Uw eigen casus in het Tijdschrift
In het aprilnummer van ons tijdschrift is het redactionele plan aangekondigd om de populaire rubriek

’Gedownload door: [anoniem] op 15-08-2020 12:57:59’

‘Uit en voor de praktijk’ uit te breiden met casussen uit de dagelijkse praktijk van algemeen practici.
Op onze oproep leuke of leerzame casussen aan te melden, is een aantal enthousiaste reacties
binnengekomen. Inmiddels wordt er al aan gewerkt om deze casussen in een artikel te presenteren. Om
deze rubriek ook op langere termijn goed gevuld te hebben, zijn nieuwe casussen hartelijk welkom.
De richtlijnen voor het aanleveren van een casus zijn als volgt. Geef eerst een korte beschrijving van
de casus die u zou willen behandelen en een overzicht van de informatie (foto’s, röntgenfoto’s
enzovoorts) die u ter beschikking heeft, liefst per e-mail. De redactie kan dan aan de hand daarvan
beoordelen of de casus in aanmerking komt voor publicatie. Als dit positief wordt beoordeeld, neemt
een redacteur contact met u op voor het maken van afspraken.
U kunt uw casus sturen naar Redactie NTvT, postbus 7161, 1007 MC Amsterdam of per e-mail
verzenden naar ntvtred@planet.nl.
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