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Voorwoord

Het vaktijdschrift TandartsPraktijk, TP, is bijna 30 jaar
geleden opgericht met als doel de tandarts-algemeen
practicus op de hoogte te houden van de tandheelkundige ontwikkelingen binnen zijn/haar vakgebied.
In de loop der jaren is het vak geëvolueerd. Er zijn
differentiaties ontstaan: tandarts-parodontoloog, tandarts-endodontoloog, tandarts-gnatholoog, de implantoloog, kindertandarts, tandarts maxillofaciale prothetiek
en onlangs de restauratief-tandarts.
Voor de redactie van TP was het al die jaren een continue uitdaging om keuzes te maken uit het evenredig
toenemend aantal onderwerpen, die de abonnees kunnen ondersteunen in hun dagelijkse praktijkvoering.
Waarbij de nadruk overigens altijd bleef liggen op de
patiëntbehandeling: wetenschap vertaald naar de dagelijkse praktijk.
Daartoe werd steeds gezocht naar Nederlandstalige collega’s die niet alleen hun vak ‘bijhouden’, maar ook in
staat zijn om die ontwikkelingen in een behandelverslag
stap voor stap te verwoorden en dat te illustreren met
eigen, tijdens de procedure genomen foto’s. Immers,
één foto zegt soms meer dan duizend woorden.

De lijst van onderwerpen die de afgelopen jaren in TP
zijn verschenen, is zeer omvangrijk. Mede doordat
abonnees regelmatig vragen naar pdf’s van eerder
verschenen artikelen, heeft de uitgever besloten een
selectie daarvan onder de titel TP topics uit te geven in
boekvorm.
Het was vaak moeilijk te kiezen welke artikelen toch af
moesten vallen teneinde van TP topics een samenhangende, actuele en handzame uitgave te maken met de
functie van naslagwerk. Uiteindelijk is een breed palet
aan onderwerpen ontstaan dat ons inziens aan dat criterium voldoet en waarin de dagelijkse praktijk in de
volle breedte aan bod komt.
Hopelijk inspireert dit boek u om elke dag met (nog
meer) plezier energie in uw praktijk te steken.

Dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur TP
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