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De ’Impactfactor’ dicteert de publicatieladder. Onder aan 
de ladder liggen de vrijwel ongeciteerde bladen, en ze 
blijven daar liggen zolang ze kansloos zijn om opgenomen 
te worden in de internationale Medline-database. Waarom 
zou je daar een nieuw tijdschrift aan toe willen voegen? En 
waarom zou u uw werk willen aanbieden aan zo’n nieuw 
tijdschrift?

Een Nederlands of Nederlandstalig tijdschrift voor plastische 
chirurgie bestond nog niet. Vandaag wel. U heeft het in 
handen: Het Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie. 
Waarom? Juist omdat het voor de Nederlandstalige markt is. 
Ons werkgebied! Ook geen Engelstalige abstracts dus. Het 
NTPC omarmt geheel Nederlandstalig haar onafhankelijke 
status van Medline en de National Library of Medicine. Het 
is een tijdschrift waar onderzoek en innovaties met elkaar 
gedeeld kunnen worden zonder dat u daarmee de ruimte 
verliest om u ook internationaal te profileren. Het is een 
platform om waardevolle ideeën, ervaringen en resultaten te 
delen en zo een weg te vinden naar samenwerkingsverbanden 
of ‘multicenter’ studies. Hoe kunt u zich beter profileren en 
laten zien waar u werk van maakt, dan in een blad dat al uw 
collega’s in handen hebben?

Uit het archief van de NVPC blijkt dat in het voorjaar van 
1997 een initiatief vanuit de wetenschappelijke groep in 
Utrecht is geweest om een (internationaal) tijdschrift van 
Nederlandse bodem te lanceren: the Journal of Dutch Plastic 
Surgery. Ondanks uitgewerkte plannen heeft dit blad nooit 
het licht gezien. [2] De tijd werd niet rijp geacht...
Anno 2010 is het NVPC-bestuur overtuigd dat er geen 
beter moment is dan vandaag. De huidige tijdgeest waarin 
omkadering van het vak en professionalisering van het 
collectief om aandacht schreeuwen, moet u zien als de 
ideale voedingsbodem voor profilering en samenwerking. 
Gebruik Het Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie 
om dit te laten zien. Politici, zorgverzekeraars, verwijzers en 
ziekenhuisdirecties willen allemaal weten wat u doet. Niet 
alleen uw creatief elan als plastisch chirurg, maar ook als 
onderzoeker, onderwijzer, onderhandelaar en ondernemer.

Veel leesplezier,

Mick Kreulen
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Het is april 1931. In de beginjaren van de plastische 
chirurgie verschijnt haar allereerste internationale 
tijdschrift onder redactie van dr. Maurice Coelst te Brussel: 
de Revue de Chirurgie Plastique. [1] Publicaties verschijnen 
in een taal naar keuze met een samenvatting in drie talen: 
Engels, Frans en Duits. Na een paar vruchtbare jaren met 
internationale bijdragen van gevierde pioniers wordt het blad 
in 1935 omgedoopt tot de Revue de Chirurgie Structive. Alom 
geaccepteerd als het vooraanstaande blad over plastische 
chirurgie overleeft het blad uiteindelijk toch de Tweede 
Wereldoorlog niet. 

Bijna 80 jaar later is er een groot aanbod tijdschriften met 
aandacht voor plastische chirurgie. Voor ieder manuscript 
zijn genoeg mogelijkheden om gepubliceerd te worden. 

Voorwoord


