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De Europese Vereniging voor Orthodontie
Wetenschappelijke tandheelkundige verenigingen nemen op
internet een belangrijke plaats in. De European Orthodontic Society (EOS) behoort tot de oudste gespecialiseerde tandheelkundige
verenigingen en heeft in het digitale tijdperk dan ook een eigen
website. In deze bijdrage van NTvT digitaal zal naar aanleiding van
het thema ‘Orthodontie 50 jaar een specialisme’ een beschrijving
worden gegeven van de website van de EOS en het onder de hoede
van deze vereniging uitgegeven tijdschrift, het European Journal
of Orthodontics.

European Orthodontic Society
De oorsprong van de EOS dateert uit 1907 toen door tien vooraanstaande tandheelkundigen die zich met de studie van de dento-maxillaire orthopedie bezig hielden, het statuut werd opgezet voor een
wetenschappelijke vereniging. Bij het eerste congres in Berlijn, waar
dit statuut werd bekrachtigd, werd ook één van de grondleggers van
de Orthodontie uit die tijd, E.H. Angle, tot erelid benoemd. Het is pas
na de Tweede Wereldoorlog dat de orthodontie tot een specialisme
zou evalueren zoals wij dat nu kennen. Eén van de voorzitters uit de
jaren vijftig was dr. J.A.C. Duyzings, grondlegger en animator van de
Nederlandse Vereniging voor Orthodontische Studie (NVOS). Bijzonder is ook te vermelden dat voor 2004/2005 als voorzitter van de EOS
is benoemd prof.dr. A.M Kuijpers-Jagtman, hoogleraar in de orthodontie aan de het UMC St. Radboud te Nijmegen en scheidend hoofredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde.
De doelstelling van de EOS is de ontplooiing van de orthodontie
in de meest brede zin in samenhang met de aan haar verwante
wetenschappen. De EOS streeft voorts naar de bevordering van de
orthodontie in Europa voor zowel de algemeen practicus als de
wetenschapper in universiteitsverband. Jaarlijks organiseert de
EOS een groot wetenschappelijk congres waar de state-of-the-art uit
recent onderzoek wordt gepresenteerd, gecombineerd met een
handelsbeurs waar de laatste ontwikkelingen in techniek en apparatuur te bewonderen zijn. De EOS bemoeit zich in de vorm van het
in 1996 opgerichte European Board of Orthodontists (EBO) ook met
de ontwikkeling van Europese standaarden voor orthodontisten.
De vereniging is geaffilieerd met de Wereld Federatie van Orthodontisten (WFO) en werkt samen met de Europese Federatie van de
landelijke orthodontieverenigingen (EFOSA).

De website van EOS
Met het adres www.eoseurope.org komt men op de homepage van
de EOS. 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 een kort historisch overzicht van de vereniging krijgt.
Omdat het hoofdmenu ook hier weer uit zogenaamde afrolmenu’s
bestaat, is het nodig zich door de submenu’s te werken om gede-
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tailleerde informatie te verkrijgen.
Het eerste onderdeel heet ‘About
Eos’ en bevat alle informatie over
de vereniging, haar doelstellingen
en samenstelling van de verschillende besturen. Ook krijgt men hier
inlichtingen over de diverse soorten
lidmaatschap. Om lid te worden dient men eerst diverse pdf-formulieren te downloaden om deze daarna met de (gratis) Acrobat
Reader te kunnen lezen. Aanmelden kan alleen schriftelijk via één
van deze formulieren en kan dus nog niet elektronisch on line,
maar hier wordt aan gewerkt. Verder bevinden zich hier de toegangen tot de European Board of Orthodontists en het European Journal of Orthodontics, waarover hieronder meer.

European Board of Orthodontists
Vanuit de European Orthodontic Society werd in 1996 de European
Board of Orthodontists (EBO) opgericht, 1997 vonden de eerste
examens plaats. Orthodontisten uit heel Europa kunnen zich vrijwillig onderwerpen aan een examen door de EBO waarmee men
zich zelf kan toetsen aan een aantal Europese kwaliteitseisen. Het
examen is dus geen vervanging van de examens aan het eind van de
opleiding, zoals die in verschillende lidstaten van de EU (en ook in
Nederland) verplicht zijn.

European Journal of Orthodontics
Een volgende onderdeel van het hoofdmenu geeft via een link
toegang tot het European Journal of Orthodontics. Het adres hiervan luidt: www3. oup.co.uk/eortho/. Het tijdschrift wordt uitgegeven door Oxford University Press, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de EOS. Het wordt als één van de leidende wetenschappelijke tijdschriften voor orthodontie beschouwd en vormt
een forum voor orthodontisten in Europa, maar accepteert ook
bijdragen van wetenschappers uit andere werelddelen. Het is opgenomen in de belangrijkste indexen voor wetenschappelijke literatuur, zoals MEDLINE en de Science Citation Index. Leden van de EOS
ontvangen het tijdschrift en hebben on line toegang tot de integrale teksten. Bezoekers, niet-leden, van de website kunnen alleen de
abstracts inzien. De redactie van het tijdschrift en het secretariaat
van de EOS zijn op hetzelfde adres in Londen gevestigd.
Tot slot biedt het hoofdmenu nog de congresagenda en de mogelijkheid voor leden om in te loggen naar het afgeschermde gedeelte
van deze website.
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