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Amsterdam, sept 2019 
 
Beste NVHT-lid, 
 
De redactiecommissie van de Nederlandse Vereniging voor HandTherapie (NVHT) is op zoek 
naar een nieuw algemeen redactielid. We zoeken een enthousiaste handtherapeut die zich als 
redactielid wil inzetten voor het tot stand komen en de ontwikkeling van het Nederlands 
Tijdschrift voor HandTherapie (NTHT). Het is een interessante en leuke manier om je verder 
te ontwikkelen binnen de handtherapie. Deelname levert punten op voor het certificaat 
handtherapie (CHT-NL).  
De redactie bestaat uit zeven leden, die ervoor zorgen dat het tijdschrift tweemaal per jaar 
uitkomt: in april en in november. Er zijn daardoor twee drukke periodes per jaar 
(februari/maart en september/oktober) waarin extra veel tijd besteed moet worden aan het 
redactionele werk. Daarnaast komt het geheel neer op een gemiddelde van 1-2 uur per week.  
 
Wat houdt het werk van een lid van de redactiecommissie in? 
*    Vergaderen via Skype, circa 6 á 7 maal per jaar, gemiddeld 1-1,5 uur per keer. 
*    Werven van auteurs.  
*    Vergaren van artikelen/ kopij en deze verspreiden binnen de redactie. 
*    Kritisch lezen, beoordelen, corrigeren en redigeren van de aangeleverde teksten. 
*    Bijhouden en beantwoorden van e-mails.  
*    Eén maal per jaar een live vergadering.  
 
Heb je interesse in deze functie, stuur dan vóór 1 januari een mail met je motivatie en 
persoonlijke informatie zoals: 

- Wie je bent.  
- Welke achtergrond je hebt qua (para)medische opleiding. 
- Wat je hoogst genoten opleiding is. 
- Of je een wetenschappelijke achtergrond hebt. 
- Wat je huidige werk(plek) is qua inhoud en of het eerste, tweede of derde lijn is. 
- Of je affiniteit hebt met taalgebruik, tekstbewerking en dergelijke. 
- Wat jouw motivatie is om lid te worden van de redactiecommissie. 

Lidmaatschap van de NVHT is een vereiste. 
 
Voor meer informatie of vragen kan je terecht op: www.handtherapie.com of een bericht 
sturen naar: redactie@handtherapie.com  
  



Ik ben benieuwd en hoor graag van je. 
Met vriendelijke groeten, 
  
Daan Wessing 
- Eindredacteur NTHT- 


