
Editorial

Met ingang van2004 zullen een tweetal ervaren redacteu¡en

(Peter van Balen en Ton Spee) de redactie van het TtA verla-

ten. Beiden zijn in de afgelopen jaren van onschatbare

waarde geweest voor het TtA. Mede dankzij hun inspannin-

gen heeft het TtA kunnen voortbestaan en is het tijdschrift

de aþlopen jaren uitgegroeid tot een volwassen Nederlands

wetenschappelijk djdschrift op het gebied van

Arbeidsomstandigheden. Het vertrek van Ton Spee betekent

tevens het afscheid van de hooÊdredacteur van het blad. Ik
wil namens de rest van de redactie Ton en Pecer bedanken

voor hun grote bijdrage in de aÊgelopen jaren.

Inmiddels is de redactie aangevuld met een cweetal nieuwe

redacteuren, Simone Hilhors¡ en ondergetekende. Het starten

met een vernieuwde ¡edactie is altijd een mooi moment om

een discussie te voeren over de positie en inhoud van het tijd-

schrifc. Zeker is dat we zullen voortbouwen op het stevige

Fundamenc dat de algelopen jaren al is gelegd. Onlangs is

besloten om een nieuwe rubriek'Veldwerk te statcen waarin

uitkomsten van (arbeidshygienische) metingen kunnen wor-

äen gepresenteerd. Dit initiatief zal io 2004 nader vorm

moeten worden gegeven. Ook zal het djdschrift aandacht

besteden aan wetenschappelijke promoties op terreinen rele-

vant voor arbeidsomstandigheden. De afgelopen twee num-

mers is hier al mee gestart. Maar de groorste uitdaging voor

de ¡edactie is de opname van TtA in PubMed. Dit is een

essendële stap in de verdere professionalisering van het tijd-

schrift. Verder zal de redactie in 2004 een verbreding van de

scope van het rijdschrift nastreven, naar aanpalende kenni's-

velden van de arbeidshygiëne. Persoonlijk zal ik me inzetten

om arbeidshygiënisten en arboproFessionals, werkzaam bij

interne en externe arbodiensten, een grotere bijdrage aan het

tijdschrifc te laten leveren

De redactie van het TtA staatin2OO4 voor een aantal inte-

ressante uitdagingen en hopen hie¡mee het TtA verder te

kunnen uitbouwen als wecenschappelijk tijdschrift voor toe-

gepaste Arbowetenschap.

Remko Houba, hooÊclredacteur
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