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Het cursusaanbod van postacademisch
onderwijs tandheelkunde op internet
Wetenschappelijk onderzoek in de tandheelkunde levert voortdurend nieuwe inzichten op die getoetst moeten worden in
de praktijk. Sommige nieuwe inzichten ontwikkelen zich tot nieuwe behandelmethoden. De algemeen practicus die deze
ontwikkelingen wil bijhouden, is verplicht bij- en nascholing te volgen. Informatie over de cursussen die door de opleidingen tandheelkunde van Amsterdam, Nijmegen en Groningen wordt aangeboden, is behalve via de gebruikelijke brochures
tegenwoordig ook (gedeeltelijk) via internet beschikbaar.
De tandheelkunde is in beweging. Wetenschappelijk onderzoek en veranderende maatschappelijke ontwikkelingen vereisen een voortdurende
aanpassing van de zorgverlener. Sommige nieuwe wetenschappelijke
inzichten leiden tot nieuwe behandelmethoden, andere tot vervolgonderzoek. Het begrip ‘een leven lang leren’ is niet meer voorbehouden aan
de wetenschappelijke onderzoeker, maar ook een vereiste geworden voor
de algemeen practicus die zijn beroep zo goed mogelijk wil uitoefenen.
Bovendien speelt een andere wezenlijke verandering mee: tandheelkunde is teamwerk geworden. Tandartsen, tandartsassistenten, preventieassistenten, mondhygiënisten, mondzorgkundigen, tandprothetici en
tandtechnici vormen een team dat de patiënt ten dienste staat voor een zo
goed mogelijke behandeling. De toegenomen differentiatie in de tandheelkunde eist naast een brede algemene kennis ook een grote vaardigheid in het onderkennen van de mogelijkheden tot delegatie.
Naast het Q-keurmerk, dat de garantie geeft voor een kwalitatief goede
cursus, is er nu ook de KWIS-registratie waarmee wordt getracht te registreren hoeveel en welke cursussen men heeft gevolgd. De KWIS-registratie
is momenteel nog niet sluitend.
Het postacademisch onderwijs tandheelkunde (PAOT) van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) is de grootste cursusorganisatie als het gaat om de breedte van het aanbod, het aantal cursusdagen en het aantal deelnemers. De website met het PAOT van ACTA is te
openen met het adres www.paot.acta.nl/index.php. Op de homepage staan
bovenaan de vijf knoppen van het hoofdmenu: home, agenda, cursussen,
nieuws en contact. Links hiervan de onderverdeling van het cursusaanbod
in de tandheelkundige onderwerpen. Ook zijn hier de cursussen voor
tandartsassistenten te vinden. Als laatste in deze rij is via ‘zoeken’ het zoekvenster te vinden waarmee via een trefwoord naar een bepaalde cursus
kan worden gezocht en zijn via ‘docenten’ alle cursusdocenten alfabetisch
gerangschikt. De agenda toont de cursussen van de actuele maand en de
jaargangen. Het cursusaanbod is dus langs verschillende kanten te benaderen. Door telkens op de naam van een cursus te klikken, opent zich een
nieuw scherm met een beschrijving van de cursus en uitgebreide informatie over onder andere de docenten, de tijdstippen, de kosten, enzovoorts.
Tevens bestaat de mogelijkheid zich meteen on line in te schrijven voor de
cursus. Het geheel werkt zeer overzichtelijk, is compleet en laat niets te
wensen over. Een perfecte manier van presenteren.
Het PAOT van het Universitair Medisch Centrum Nijmegen volgt een
enigszins andere, unieke benadering. Op de website www.paotkun.nl

index.asp vindt men bovenaan vier hoofdingangen tot de website. De
linker ingangen betreffen het ‘lifetime-contract’ voor bij- en nascholing
voor de eigen alumni. Het doel van dit contract is de deelnemers tandheelkundig up-to-date te houden en de communicatie tussen de afgestudeerde tandartsen onderling en hun ‘alma mater’ te bevorderen. Het
‘Alumni Contract Tandheelkunde’ is gestart in 2001 en heeft op dit
moment meer dan 550 contractanten. Het contract biedt een aantal interessante voordelen: gratis ‘update-dagen’ waarop ‘state of the art’ van
diverse tandheelkundige deelgebieden wordt gepresenteerd, consultancy-faciliteiten over patiëntenproblematiek, nieuwe technieken en materialen via 06-telefoonlijnen en internet. Daarnaast krijgt men speciale
bibliotheekservice, zoals ondersteuning door de bibliothecaris bij literatuuronderzoek en het verstrekken van geselecteerde overzichten van
verschenen literatuur. Ten slotte beschikt men over website-faciliteiten
met exclusieve toegang tot behandelprotocollen, onderwijssyllabi, bijen nascholingscursussyllabi, computerondersteunde onderwijs- en toetsprogramma’s, compacte resultaten van klinisch onderzoek, de consultancy database met een rubriek ‘veel gestelde vragen’ en patiëntencasuistiek. De volledige PAOT-cursussen zijn niet gratis, maar als contractant
krijgt men wel voorrang bij inschrijving op het cursuspakket voor
tandartsen en praktijkmedewerkers. Met de derde hoofdingang ‘bij- en
nascholingscursussen PAO-T Nijmegen’ wordt toegang verkregen tot het
complete cursusaanbod. Ook hier volledige informatie over de cursus en
de praktische gegevens over tijd, kosten en docenten en tevens de mogelijkheid zich on line in te schrijven voor een cursus. Rechts op het scherm
bevinden zich de vensters om in te loggen voor de contractanten en om
zich aan te melden als men nog geen contractant is. Verder kan men zich
met een e-mailadres opgeven voor een nieuwsbrief waarmee ook een
aantal interessante artikelen kunnen worden binnengehaald op de eigen
computer.
Het PAOT van het Groningen Universitair Medisch Centrum volgt
weer een andere benadering. Het PAO-T onderwijs is evenals het andere
PAO onderwijs onderbracht in het K.F. Wenckebach Instituut Groningen.
Dit instituut is te benaderen via http://www.wenckebachinstituut.nl/. Het
tandheelkundige PAO gedeelte is op moment van schrijven echter nog
niet operationeel.
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Postgraduate education presented on the internet
Scientific research in dentistry is producing new insights in dental practice. Some of these new insights result in new
treatments. The general practitioner who wants to cope with these new insights, has to take continuing education.
Information about the postgraduate courses of the dental schools in the Netherlands are not only presented in brochures
but nowadays on the internet as well.
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