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maandblad is dan de condensatie, het 
naslagwerk en het tastbare product van 
het communiceren met de leden over 
wetenschap en praktijk door de maand 
heen. 

De komende tijd wil Ivo veel luisteren 
naar lezers, auteurs, de makers van H&W 
en leren van  andere succesvolle tijd-
schriften. ‘Op basis van een gezamenlijk 
gedragen plan kunnen we dan stappen 
zetten. Volgend jaar bestaat H&W 60 jaar, 
hopelijk hebben we dan een voor de le-
zers eerste zichtbare stap gezet!’

Susan Umans

Per 1 oktober 2016 is Ivo Smeele de 
nieuwe hoofdredacteur van Huisarts 
en Wetenschap. Een kleine stap bin-
nen het NHG, van implementatie naar 
bureauredactie H&W. Maar voor Ivo 
een nieuwe uitdaging waar hij met 
veel enthousiasme aan is begonnen. 
Ivo volgt Just Eekhof op, die dit voor-
jaar afscheid nam.

Ivo Smeele is huisarts in Eindhoven en al 
ruim 25 jaar bij het NHG betrokken in di-
verse functies, van medevormgever van 
het standaardenbeleid en auteur van 
NHG-Standaarden, tot hoofd van de af-
deling Implementatie. ‘Ik wil deze be-
trokkenheid graag voortzetten in de 
functie van hoofdredacteur H&W. Samen 
met de redactiecommissie en bureaure-
dactie wil ik de uitdaging aangaan om 
een bijdrage te leveren aan de verdere 
ontwikkeling van het wetenschappelijke 
tijdschrift van het NHG. Zowel inhoude-
lijk als wat betreft verschijningsvorm’, 
aldus Ivo. ‘H&W heeft de laatste jaren 
grote stappen gezet en wordt door de le-
zers hoog gewaardeerd. Vorig jaar scoor-
de H&W in de ledenraadpleging een 7,9. 
De lezers benoemden in die raadpleging 

echter ook aandachtspunten zoals om-
vang, mogelijkheden om snel informatie 
te verzamelen, eenrichtingsverkeer en 
taaiheid. In mijn visie is daarom verdere 
aanscherping aan de eisen van deze tijd 
en de wensen van de toenemend digitaal 
georiënteerde en gesegmenteerde doel-
groep noodzakelijk.’

Inhoud en verschijningsvorm
‘Wat betreft inhoud dient H&W het plat-
form te zijn en te blijven voor onafhan-
kelijke wetenschap’, vindt Ivo. ‘Een 
andere belangrijke functie is het onder-
steunen van het werken in de dagelijkse 
klinische praktijk. Daarnaast fungeert 
het blad als bindmiddel voor de vereni-
ging NHG.’ Hij vindt de visie van de British 
Medical Journal een voorbeeld van hoe een 
aan een professie en kennisinstituut zo-
als het NHG gelieerd tijdschrift kennis 
kan verspreiden: “to publish rigorous, acces-
sible and entertaining material…”. 

Het verder ontwikkelen van de ver-
schijningsvorm is volgens Ivo de grootste 
uitdaging. Wenkend perspectief is een 
digitaal wetenschappelijk en op de prak-
tijk gericht multimediaal nieuwsmedi-
um.  Het vertrouwde papieren 

Ivo Smeele nieuwe hoofdredacteur H&W

Huisarts en Wetenschap is het meestgelezen tijdschrift voor 
huisartsen over wetenschap en praktijk met een oplage van 13.000 
exemplaren. Het komt elke maand tot stand dankzij een enthou-
siaste club huisartsen en onderzoekers die samen de redactie 
vormen. Zij lezen en beoordelen manuscripten, zijn voortdurend 
op zoek naar nieuwe onderzoeksartikelen, azen op bijdragen voor 
rubrieken, schrijven journaalstukjes en commentaren, en beden-
ken plannen om H&W verder te verbeteren. De redactie wordt in 
haar werkzaamheden ondersteund door een bureauredactie.
Per 1 december 2016 treedt volgens rooster een van de redactiele-
den af en is er plaats voor een nieuw lid.

Taken
 ▪ Beoordelen en bespreken van binnengekomen manuscripten 

in de maandelijkse redactievergadering (elke derde donder-
dag van de maand van 16.00 tot 19.00 uur).

 ▪ Begeleiden van auteurs bij het herschrijven van manuscrip-
ten.

 ▪ Schrijven van journaalstukjes en commentaren.
 ▪ Werven van auteurs voor rubrieken.
 ▪ Leveren van nieuwe ideeën over inhoud en samenstelling van 

H&W en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ons we-
tenschappelijke en op de praktijk gerichte tijdschrift.

Eisen
 ▪ Vlot kunnen schrijven, beschikken over een creatieve en kriti-

sche geest en een voor H&W relevant netwerk.

 ▪ Bij voorkeur praktiserende huisarts zijn.
 ▪ Bij voorkeur ervaring hebben met het beoordelen en publice-

ren van wetenschappelijke literatuur en/of het geven van on-
derwijs.

 ▪ Enthousiasme en bereidheid hebben om ongeveer vier uur per 
week te besteden aan het lezen en schrijven voor H&W.

 ▪ Bij voorkeur affiniteit hebben met implementatie en nascho-
ling.

 ▪ Gepromoveerd zijn en/of een aanstelling hebben bij een we-
tenschappelijke instelling is een pré.

Redactieleden krijgen een vergoeding.

Procedure
De sollicitatiecommissie bestaat uit de hoofdredacteur, een re-
dactielid, een lid van de verenigingsraad en een lid van de Raad 
van Advies.
Redactieleden hebben een zittingstermijn van vijf jaar, die ingaat 
na officiële benoeming door de algemene ledenvergadering.
Verdere informatie kunt u krijgen bij Ivo Smeele, hoofdredac-
teur H&W (tel. 030-2823561 dinsdag, donderdag en vrijdag of per 
e-mail: i.smeele@nhg.org). Sollicitatiebrieven voorzien van een 
curriculum vitae en belangrijkste publicaties kunt u vóór 24 okto-
ber 2016 sturen aan Redactie H&W, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht 
of per e-mail: redactie@nhg.org. 

Vacature H&W
Redactielid gevraagd


