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Een nieuwe jas
Voor u ligt het Tijdschrift voor vaktherapie in een heel nieuwe jas. Herkende u het eerst
niet? Lag het eigenlijk al in de krantenbak of, erger, in de papierbak? Of heeft u het direct
meegenomen naar bed en ligt het nu half onder het kussen te wachten tot u de ogen
eindelijk kunt openhouden om het uit te lezen? Hoe dan ook, de redactie is erg blij met deze
kleurrijke uitgave.
Niet alleen het omslag is nieuw, ook de inhoud is van vorm veranderd. Kleurrijke foto’s
verwerkt in de inhoudsopgave, kleurrijke tabellen en kleurrijke openingspagina’s bij
de diverse artikelen. Ook het lettertype is veranderd, wat maakt dat het voor een enkele
lezer even wennen is. Of, hét moment om toch de knoop door te hakken en over te gaan
op een leesbril. Wat hetzelfde bleef is het enthousiasme waarmee we het Tijdschrift van
inhoud hebben voorzien. En dat is te merken aan de hoeveelheid pagina’s. Opnieuw een
dik tijdschrift, vol artikelen die door collega vaktherapeuten met kennis van zaken zijn
geschreven.
Nieuwe kleding moet altijd even wennen. En heel soms ook een beetje ingenomen of
uitgelegd worden. Als u echt niet kunt wennen, of als u uitzonderlijk blij wordt van de
nieuwe jas met inhoud, schroom dan niet dit te delen; met collega’s en met ons, de redactie
van het Tijdschrift voor vaktherapie.
In dit redactioneel speciale aandacht voor het openingsartikel, dat door de auteurs is
opgedragen aan Lex Wils, die op 6 mei 2020 op negentig jarige leeftijd overleed.
Angélique de Waard
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