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Nederlandse Vereniging voor
Parodontologie on line
Ook Nederlandstalige tandheelkundige wetenschappelijke verenigingen manifesteren zich meer en meer op internet. Een groot
aantal daarvan heeft een eigen website waarop veel informatie
voor de beroepsgroep beschikbaar is. In het kader van dit themanummer over parodontologie zal een compacte beschrijving van
de website van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie
(NVvP) worden gegeven.

logicum. Voorts vindt men er
de volledige lijst van verwijsadressen van de tandarts-parodontologen
en
beknopte
verslagen van de algemene
ledenvergaderingen
vanaf
1999.

Nederlandse Vereniging voor Parodontologie

Gemengde informatierubrieken

De NVvP is een wetenschappelijke organisatie van tandheelkundige
zorgverleners die streeft naar algemene erkenning van het inzicht
dat een gezond parodontium de basis vormt van duurzame tandheelkundige zorg, en die zich inspant deze zorg ook voor iedereen
bereikbaar te maken. De vereniging werd in 1936 opgericht onder
de naam Nederlandse ARPA; toen als onderdeel van de Association
pour les recherches sur les parodontopathies. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en het beeldmerk is geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau in Den Haag.
De NVvP richt zich in de eerste plaats op tandartsen en mondhygiënisten en steunt haar leden bij het verwerven van actuele kennis
over de parodontologie en het behartigen van de belangen van de
verleners van deze gespecialiseerde zorg. Hiertoe worden congressen georganiseerd, nieuwsbrieven uitgebracht, artikelen gepubliceerd, behandelingsprotocollen ontwikkeld en foldermateriaal
voor het publiek uitgegeven. Het meeste van de hierboven geboden
informatie is in de vorm van uittreksels via de website te lezen. De
NVvP wordt niet alleen door de professie als autoriteit op het gebied
van de parodontologie beschouwd, maar ook als zodanig erkend
door de consumentenorganisaties en de media.

Met het hoofdmenu krijgen bezoekers via de onderdelen ‘Informatie’ en ‘Vraag en Antwoord’ respectievelijk de gelegenheid het
beschikbare foldermateriaal van de NVvP te bekijken en vragen aan
de vereniging te stellen. Of deze laatstgenoemde rubriek een levendig discussieplatform is, moet betwijfeld worden aangezien er
slechts enige algemene onderwerpen worden aangeroerd. Dit
onderdeel van de site is niet goed uitgewerkt, omdat de aanwezige
informatie kennelijk voor patiënten en voor beroepsbeoefenaren is
bedoeld en bovendien door elkaar wordt aangeboden. Zo vindt
men bijvoorbeeld tips voor patiënten over de mondhygiëne en een
diaserie met het Parodontologie Protocol onder hetzelfde menuonderdeel ‘Informatie’. In de rubriek ‘Nieuws’ is via een trefwoord in
de nieuwsbrieven van de NVvP naar relevante artikelen te zoeken.
Onder ‘Congressen’ is de congresagenda te raadplegen, maar
jammer genoeg zijn er geen verslagen van vorige congressen te
lezen. Verder is er een lijst met externe links aanwezig en kan men
via de E-shop bestellingen doen; deze laatste faciliteit maakt onderscheidt tussen leden en niet-leden.
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Website NVvP
Met het adres www.nvvp.org komt men op de homepage van de
NVvP. Links onder het logo bevindt zich het hoofdmenu dat permanent aanwezig is. Rechts hiervan wordt de door het menu opgeroepen informatie aangeboden waarbij men op de homepage meteen
de doelstellingen van de vereniging te zien krijgt. Verder zijn er nog
wat logo’s van sponsorfirma’s te vinden die als links fungeren.
Reclame op een website is niet ongebruikelijk, maar gelukkig wordt
op deze site hier niet op hinderlijke wijze de aandacht op gevestigd.
Het menuonderdeel ‘vereniging’ opent een lijst met verwijzingen
die de geschiedenis, de statuten en de verschillende reglementen
van de NVvP belichten. De NVvP heeft ook een BV Diensten onder
haar hoede die ten doel heeft het uitvoeren van commerciële activiteiten ten behoeve van de vereniging, waaronder het organiseren
van congressen en workshops, het uitgeven van folders en boeken,
het verzorgen van PR-activiteiten en internetfaciliteiten worden
begrepen. In dit gedeelte van het menu is ook het volledig reglement voor de tandarts-parodontoloog (TP) te raadplegen en een
beknopte versie van het reglement voor het Consilium Parodonto-
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Bijzonder is dat op de website via het menu ‘JCP’ toegang gegeven
wordt tot de on-line versie van het Journal of Clinical Periodontology,
waar men zich gratis kan laten registreren. Op de site is een
gebruiksaanwijzing aanwezig hoe zich aan te melden, echter de
aangeboden ‘token’ om de integrale tekst vanaf het scherm te
kunnen lezen blijkt niet geldig te zijn. Of deze service alleen
toegankelijk is voor diegenen die een abonnement op het gedrukte
tijdschrift hebben, wordt in deze handleiding onvoldoende duidelijk gemaakt. De Journal of Clinical Periodontology is een onderdeel van Blackwell Publishing, een grote uitgever van meer dan 400
wetenschappelijke tijdschriften. Het internetgedeelte van deze
uitgever kan rechtstreeks worden benaderd met het adres:
www.blackwell-synergy.com.
Concluderend kan worden gesteld dat de website van de NVvP
veel informatie verschaft over deze wetenschappelijke vereniging,
maar dat hier en daar enkele verbeteringen moeten worden aangebracht zodat het gebruik voor een algemeen practicus aantrekkelijker wordt.
S.L. Liem, redacteur internet
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