
TEN GELEIDE 

Louter drukinkt en papier? 

Huisarts en Wetenschapvervult binnen de Nederlandse huis
artsgeneeskunde een centrale rol en een breed scala aan 
'krachten' vindt in dit tijdschrift haar condensatiepunt. Aard 
en sterkte van die krachten lopen uiteen en wisselen in de tijd; 
het vinden en handhaven van een evenwichtige samenhang 
binnen dit krachtenspel is een voortdurende uitdaging voor 
de redactiecommissie. Dat is geen esoterische aangelegen
heid: de lezers verwachten iedere maand een goed verzorgde, 
leesbare en interessante aflevering, de auteurs verlangen een 
optimaal bereik voor hun publikaties, en redacteuren en 
medewerkers genieten steeds opnieuw van 'hun' maande
lijkse compositie in drukinkt en papier. 

Hiermee zijn tevens twee spanningsvelden aangegeven: 
lezers en auteurs kunnen uiteenlopende verwachtingen koes
teren en over grafische vormgeving valt het nodige te twisten. 

Nogal wat auteurs zien voor hun onderzoeksverslagen 
- terecht - een plaats op het internationale forum. De onder
steuning van dit verlangen heeft onder meer geresulteerd in 
het gebruik van Engels in synopses en tabellen en voorts in 
energieke inspanningen om Huisarts en Wetenschap een 
plaats te geven in een groter aantal bibliografische systemen. 
Het internationale bereik van de synopses lijkt echter beperkt 
en Huisarts en Wetenschap wordt niet ge·indexeerd in Index 
Medicus (wei in Excerpta Medica en in FAMLI, de huisartsge
neeskundige appendix van Index Medicus). Voor vele auteurs 
die zich louter richten tot de Nederlandse lezers, vormen deze 
beperkingen overigens geen bezwaar. 

Ook de lezers vormen geen homogene groep, noch qua 
functie nog qua verwachtingen met betrekking tot de inhoud. 
Verwacht men primair onderlOeksverslagen, praktijkrele
vante beschouwingen, berichtgeving of een combinatie van 
deze drie elementen? Eenzelfde lezer kan dit tijdschrift boven
dien op wisselende tijdstippen om verschillende redenen 
inzien. Meestal leest men het vanwege de communicatieve 
functie. Daarnaast wordt het, al dan niet in de vorm van 
fotocopieen, nogal eens geruime tijd na de verschijningsda
tum gebruikt, als naslagwerk of documentatiebron. 

Op het spanningsveld tussen communicatie en documenta
tie is op deze plaats in 1987 ingegaan. Toen werd gewezen op 
de strakke structurering en inkorting van artikelen en de 
verbetering van de verschillende rubrieken ten dienste van de 
communicatie. Verder werd de documentatiefunctie verste
vigd door de invoering van een uniform systeem van indexe
ring voor de jaarregisters en de cumulatieve index. De toegan
kelijkheid en bruikbaarheid van Huisarts en Wetenschap is 
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hierdoor toegenomen. Deze maatregelen hadden echter 
vooral betrekking op de infrastructuur; presentatie en vorm
geving dienden zich vervolgens (opnieuw) aan als aan
dachtspu nt. 

De naam van dit tijdschrift geeft aan dat daarin lOwel de 
professionele als de wetenschappelijke aspecten van de huis
artsgeneeskunde in een evenwichtige samenhang aan de 
orde dienen te komen. Dat betekent primair aandacht voor 
verslagen van huisartsgeneeskundig wetenschappelijk 
onderzoek, beschouwingen ter ondersteuning van (het begrij
pen van) dat onderzoek en praktijkrelevante (nascholings)arti
kelen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke gegevens. 
8ezinning op het dynamische krachtenveld waarin Huisarts 
en Wetenschap is ingebed, heeft - in samenwerking met de 
uitgever en het NHG - geleid tot een aantal veranderingen die 
in dit nummer van start gaan. Deze veranderingen zijn gericht 
op een verdere versteviging van de historisch gegroeide 
redactionele beleidslijnen. 
• De nascholingsfunctie van Huisarts en Wetenschap krijgt 
een nieuwe impuls door de regelmatige publikatie van de 
NHG-standaarden. 
• In de onderlOeksverslagen zullen de synopses en Engelsta
lige tabellen voortaan achterwege blijven. Huisarts en Weten
schap richt zich op de Nederlandstalige lezer, en auteurs die 
het internationale forum willen bereiken, staan doeltreffender 
en doelmatiger wegen open. Van onderzoekers die in Engels
talige tijdschriften publiceren, mag overigens wei worden 
verwacht dat zij relevante gegevens tevens ter publikatie 
aanbieden aan Nederlandse tijdschriften. De redactiecom
missie staat niet afwijzend tegenover dubbel- of parallelpubli
katies met buitenlandse tijdschriften, mits de relevantie en de 
kwaliteit van het onderzoek dit rechtvaardigen en de lezers
groepen van de betrokken tijdschriften elkaar niet of nauwe
lijks overlappen. 
• Op de derde verandering behoeft nauwelijks te worden 
geattendeerd. Huisarts en Wetenschap is in een nieuw, 'NHG
blauw' jasje gestoken en ook de lay-out is aangepast. Met 
deze nieuwe vormgeving, die wordt gekenmerkt door een 
strak en open karakter, wordt beoogd de aantrekkelijkheid en 
toegankelijkheid van Huisarts en Wetenschap te vergroten. 

De graadmeter voor het succes van deze initiatieven is 
duidelijk: een voortgaande groei naar 100 procent leesbereik 
onder de (aanstaande) Nederlandse huisartsen! 
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