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MedNet als startpagina voor de
tandarts on line
Een website die als uitvalsbasis fungeert om zoveel mogelijk informatie over een bepaald onderwerp te kunnen aanbieden, wordt als
zeer efficiënt beoordeeld en vaak als startpunt gebruikt om over
internet te surfen. MedNet is een startpagina om on line de voor
tandheelkunde belangrijke gegevens onder één dak te kunnen
raadplegen en is sedert enige tijd operationeel. In deze bijdrage
wordt beschreven wat tandheelkundig Nederland op deze website
kan verwachten.

MedNet: internet voor de tandarts
MedNet is een verzamelnaam van startpagina’s voor de arts in het
algemeen. Hoewel het principe en de opmaak voor de verschillende
beroepsgroepen vrijwel identiek zijn, zal het duidelijk zijn dat in
deze bijdrage alleen de startpagina voor de tandarts zal worden
toegelicht. MedNet probeert zoveel mogelijk informatie voor de
beroepsgroep te bundelen door hetzij de relevante internetpagina’s
direct op de site aan te bieden hetzij door middel van links deze
indirect toegankelijk te maken. MedNet bevat niet alleen (wetenschappelijke) artikelen over de diverse onderdelen van de tandheelkunde, maar ook een uitgebreid archief over wet- en regelgeving ten
behoeve van de tandheelkundige professie. Er is een dagelijkse
nieuwsvoorziening met klinisch en beleidsnieuws, waarop men
zich via e-mail kan abonneren, daarnaast bevat de site een actuele
agenda van congressen en seminars en met ‘Ibis’ beschikt de bezoeker over een zoekmachine voor de vakinformatie op deze site.
Tevens kan de tandarts actief deelnemen door de mogelijkheid een
eigen praktijkwebsite aan te maken en voor de patiënt op internet
te zetten.
MedNet is alleen toegankelijk voor de medische professie: men
moet zich dus op de website laten registreren. Deze gegevens
worden in samenwerking met het BIG-register en de Inspectie voor
de Volksgezondheid geverifieerd. MedNet is een uitgave van uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum en voor vele artikelen uit de collectie van de uitgever, zoals onder meer de tandheelkundige casuïstiek, moet een (betaald) abonnement worden genomen.

Opmaak van de website
Met het adres www.mednet.nl komt men op de homepage. Links
bovenaan staat het logo met daar direct onder de mogelijkheid te
kiezen voor de gewenste beroepsgroep. Eenmaal gekozen onthoudt
het systeem deze keuze bij de volgende inlog. Op de homepage van
de beroepsgroep staat onder het logo nog een aantal links: voor het
registreren van de bezoeker, de helpfunctie voor de site en de kerngegevens over MedNet. Prominent op het scherm ziet men aan de
linkerkant het hoofdmenu, centraal de opgeroepen informatie en
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rechts de Index Dentaal met daarboven het zoekvenster. Bij het
inloggen staat in het midden de rubriek ‘Nieuws’, verzorgd door
Medisch Vandaag, met het actuele nieuws van de dag. Onderaan
kan men met behulp van twee knoppen zich (gratis) abonneren op
de nieuwsbrief (per e-mail) en het nieuwsarchief. Het hoofdmenu
biedt onder meer de volgende mogelijkheden: het aanmaken van
een eigen praktijksite (waarover later meer), het raadplegen van de
vakbibliotheek via een betaald abonnement, aankopen doen uit de
collectie vakliteratuur van de uitgever met ‘webwinkel’, met
‘Dental College’ het cursusaanbod bekijken, het zoeken op de site
met uitgebreide uitleg hierover en het oproepen van de ‘Index
Dentaal’. Deze laatste bevat behalve de direct beschikbare informatie van de website ook links naar andere tandheelkundige sites,
waaronder die van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde.
De Index Dentaal is zeer uitgebreid en biedt met zes rubrieken
toegang tot zeer veel informatie die met de beroepsuitoefening te
maken heeft. Deze index moet dan ook als de feitelijke startpagina
worden beschouwd voor het tandheelkundig surfen over internet.

De eigen praktijksite
Een website voor de eigen praktijk is geen uitzondering meer, het
is een ideale manier om patiënten informatie over de praktijk aan
te bieden. Twee van de drie patiënten in de stoel beschikken over
een internetaansluiting en gebruiken het internet juist vaak voor
informatievergaring over gezondheidsvraagstukken. Denk voor de
eigen praktijk bijvoorbeeld aan de huisregels, zoals de bereikbaarheid, de afspraaktijden en de waarneming bij afwezigheid en
spoedgevallen. Maar ook kan men tips voor gebitsverzorging en
uitleg over behandelingen geven. Eventueel kan men zich verder
profileren door het vermelden van specialisaties en foto’s publiceren van het tandheelkundig team en de mooie praktijkinrichting.
Via MedNet kan op eenvoudige manier een fraaie website van de
praktijk op het internet worden gezet. Een handig programma met
een aantal invulschermen helpt om de praktijkgegevens vanaf de
eigen computer automatisch in een fraaie en overzichtelijke internetsite te gieten. Behalve kant-en-klare standaardinformatie kan
men eigen teksten en foto’s toevoegen, links naar andere sites
aanleggen, het resultaat van tevoren bekijken en alsnog wijzigingen aanbrengen. De geringe kosten die men maakt met het onderbrengen van de eigen website bij MedNet wegen lang niet op tegen
het vele werk en de flinke kosten van een eigen externe website,
bovendien krijgt men er een eigen domeinnaam bij.
Dit alles overziende kan niet anders worden geconcludeerd dan
dat MedNet een waardevolle aanwinst is voor de tandarts on line.
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