
 
 
Taakopdracht TAVG 
 
Inleiding 
In 1981 is de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG, 
voorheen NVAZ) opgericht. Doelstelling van de vereniging is het handhaven, c.q. verbeteren 
van de kwaliteit van de medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, onder 
meer door: 
- het bevorderen van de onderlinge gedachtewisseling en samenwerking van artsen 

werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking; 
- het bevorderen van meningsvorming en standpuntbepaling t.a.v. onderwerpen die van 

belang kunnen zijn voor de organisatie van de medische zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking en voor het functioneren van artsen werkzaam in deze zorg. 

Om deze doelstelling te kunnen bereiken is het van essentieel belang dat artsen werkzaam in 
de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking elkaar kunnen bereiken. Het 
Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (TAVG) is hier een geschikt medium 
voor. 
 
Taakopdracht 
De TAVG redactie is verantwoordelijk voor het periodiek verschijnen van het TAVG.  
Afhankelijk van de hoeveelheid kopij zal het tijdschrift eens in de 3-4 maanden verschijnen 
met een minimum van 3 nummers per jaar. Er wordt gestreefd naar 4 nummers per jaar. De 
redactie werkt met een jaarplanning.  
Het tijdschrift wordt primair gemaakt voor artsen die werkzaam zijn in de zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking, met als doel hen op de hoogte te stellen van 
organisatorische en medisch inhoudelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied. De TAVG 
redactie ziet erop toe dat de ingezonden stukken aan deze doelstelling voldoen. De redactie 
heeft het recht ingezonden stukken van onvoldoende kwaliteit te weigeren voor plaatsing in 
het tijdschrift.  
 
Samenstelling 
Het streven is dat de TAVG redactie uit minimaal vier personen bestaat (maar bij voorkeur 
meer). Zij zijn allen werkzaam (geweest) in de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking en/of hebben affiniteit met deze doelgroep. Er zitten minimaal 2 AVG’s in de 
redactie. De overige redactieleden kunnen bijvoorbeeld aios (AVG), kinderarts, psychiater, 
neuroloog, apotheker oid zijn.  
De redactie is gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoud van het TAVG.  
De vormgeving wordt verzorgd door NH Vormgevers. Het drukwerk en de verspreiding wordt  
door Cunera gedaan.  
 
Huidige samenstelling van de redactie 
● Wiebe Braam (AVG) 
● Naomi vd Broek (AVG) 
● Bertil Lenderink (apotheker) 
● Petra Noordhuis (tekstschrijver, secretariaat NVAVG) 
 
Middelen 
● Voor secretariële ondersteuning kan gebruik worden gemaakt van het NVAVG-

secretariaat.  
● Petra Noordhuis maakt deel uit van de redactie. Hier staat een vergoeding tegenover van 

1 uur per week met hetzelfde tarief als de secretariële werkzaamheden voor de NVAVG.  
● Voor declaratie van overige kosten anders dan reiskosten is toestemming van het bestuur 

nodig. 
 
Vastgesteld door het bestuur dd 23 juni 2017. 


