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Het Journal of Adhesive Dentistry ook
on line beschikbaar
Tandheelkundige tijdschriften die ook on line beschikbaar zijn, vormen niet meer zo’n grote uitzondering. Meestal is alleen
een abstract van een artikel via internet beschikbaar, terwijl soms gekoppeld aan het abonnement van een tijdschrift de
integrale versie is te zien. Het Journal of Adhesive Dentistry vormt hierop een uitzondering. De artikelen die on line worden
aangeboden, zijn compleet en kunnen in z’n geheel worden bekeken.

Het Journal of Adhesive Dentistry verschijnt vier maal per jaar en
levert een gedegen bijdrage aan de literatuur voor de algemeen
practicus over de adhesieve tandheelkunde. De afgelopen veertig
jaar hebben de ontwikkelingen van adhesieve materialen en technieken de dagelijkse praktijk van de tandarts grondig veranderd.
Hechttechnieken worden in het algemeen toegepast op de harde
tandweefsels, zoals het glazuur en het dentine, en hebben de
behandelmogelijkheden van de tandarts ten aanzien van de restauratieve tandheelkunde aanzienlijk uitgebreid. Ook en vooral de
esthetische aspecten van deze behandelingen hebben daarvan
geprofiteerd. Voortgaande ontwikkelingen in en onderzoek naar
adhesieve technieken met betrekking tot de zachte weefsels zullen
de therapeutische mogelijkheden nog verder doen toenemen. De
doelstelling van het Journal of Adhesive Dentistry is dan ook het
aanbieden van wetenschappelijk verantwoorde en ‘peer-reviewed’
artikelen over de adhesieve tandheelkunde aan de professie. In het
kader van het themanummer ‘Weefselbesparende tandheelkunde’
zal de website van dit tijdschrift kort worden toegelicht.

websites met tijdschriften van dezelfde uitgever. Eén hiervan, het
International Poster Journal, is een bijzondere vermelding waard
en wordt verderop nader besproken.
Onder het kopje ‘Author Services’ in het hoofdmenu
vindt men onder andere de richtlijnen voor auteurs. Hier wordt
ook duidelijk dat het gehele proces van het aanbieden van een
manuscript via ‘peer-review’ tot en met drukconcept geheel per
internet kan plaatsvinden. Eén van de hoofdredacteuren kiest twee
externe referenten uit een kader van vijftig redacteuren met ieder
hun eigen specialiteit. De redacteuren vormen een groot internationaal gezelschap waarvan nu eens de meerderheid uit Europa
afkomstig is en niet uit de Verenigde Staten. Het tijdschrift wordt
in Engeland uitgegeven, de on-line-versie wordt in Duitsland
gemaakt en de manuscripten worden in Denemarken bewerkt. De
manuscripten worden altijd in het Engels per e-mail opgestuurd en
na bewerking in een database opgeslagen. Zowel auteurs als referenten hebben hiertoe toegang en kunnen zo de gang van zaken
volgen, binnen zes weken kan het hele proces afgerond zijn. Een
fraai voorbeeld van een letterlijk grenzenoverschrijdende toepassing van internet.

Website van het Journal of Adhesive Dentistry
Met het adres http://jad.quintessenz.de/ komt men op de homepage
van het Journal of Adhesive Dentistry. Bovenin staat de titel, links
het hoofdmenu met de te kiezen mogelijkheden en centraal de
tekst van de gekozen menuonderdelen. Dit hoofdschema blijft
hetzelfde voor de gehele site, hetgeen de overzichtelijkheid bevordert. Het hoofdmenu biedt vijf hypertextlinks, waarvan ‘Issues’ en
‘Search’ de belangrijkste zijn. Hieronder kan men met zijn gebruikersnaam en password inloggen. Voor testdoeleinden kan iedereen
met de woorden ‘gast’ inloggen. Hiermee krijgt men on line volledig toegang tot de integrale inhoud van de artikelen. Met ‘Issues’
krijgt men de kwartaalnummers te zien en door op een titel te klikken komt de integrale tekst van het artikel op het scherm. Onder
‘Search’ is met trefwoorden naar artikelen op de site te zoeken. De
keuze is nog beperkt, want het tijdschrift is pas sinds januari 2002
on line. Per nummer zijn er zeven á acht hoogwaardige artikelen in
te zien. De onderwerpen variëren van wetenschappelijk basisonderzoek tot klinische verslagen over technieken en materialen.
Onder het lijstje van het hoofdmenu staan links naar vijf andere

Het International Poster Journal
De bedoeling van het International Poster Journal is het uitsluitend via internet verspreiden van peer-reviewed wetenschappelijk
tandheelkundige presentaties die door een internationale jury zijn
uitgekozen en waarbij dezelfde criteria worden gehanteerd als
voor de gangbare wetenschappelijke literatuur. De toezending van
de artikelen, per kwartaal, gaat via een verzendlijst, waarvoor men
zich kan opgeven (gratis). Ook hiervoor is door de uitgever een
aparte internationale redactie in het leven geroepen. Door zich aan
te melden, krijgt de algemeen practicus een keur aan interessante
artikelen per e-mail aangeboden zonder daar enige zoekactie voor
te moeten ondernemen. Vanzelfsprekend worden eerst alleen de
titels van de artikelen opgestuurd, zodat vooraf een weloverwogen
keus kan worden gemaakt. Een wel erg comfortabele manier om de
literatuur bij te houden.
S.L. Liem, redacteur internet
bslliem@euronet.nl

The Journal of Adhesive Dentistry is accessible on line
On-line dental journals are more common these days. Usually only abstracts are available or the subscription to the journal
is mandatory to get access to full text articles. The Journal of Adhesive Dentistry is an exception to this general rule. Articles
of this journal are in full text and free of charge accessible on line.
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