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Gratis toegankelijke medische tijdschriften
Medische tijdschriften gaan meer en meer hun artikelen ook op internet publiceren. Publicatie van de integrale teksten kan
direct met het verschijnen van het tijdschrift of een bepaalde periode erna. Op internet is een website die medische tijdschriften met vrije toegang tot de integrale artikelen bundelt en aan de bezoekers beschikbaar stelt. Er zijn nu meer dan
1.300 tijdschriften op deze website beschikbaar, waaronder vijftien voor de tandheelkundige professie.

De doelstelling van de website www.FreeMedicalJournals.com is
simpel: het bevorderen van vrije toegang tot integrale teksten van
medische tijdschriften op internet. De websites van deze tijdschriften zijn gekoppeld en via een link beschikbaar. De toegang is gratis
en men hoeft zich niet te registreren. Registratie is pas nodig als
men via e-mail van bepaalde diensten gebruik wil maken, maar ook
hieraan zijn geen kosten verbonden. De 1.320 tijdschriften zijn
gesorteerd op onderwerp en op titel. De titels zijn verdeeld naar
taal, onder andere Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees, Italiaans en Turks.
FreeMedicalJournals.com en de hiermee gerelateerde websites
vallen onder één beheer en worden mogelijk gemaakt door subsidies van grote bedrijven, waaronder enkele uit de farmaceutische
industrie. Reclame mag er op de sites niet worden gemaakt, maar
de namen van de gulle gevers zijn wel vermeld, zij het op gepaste
wijze en enigszins verstopt.
Op de homepage staat bovenaan het logo en de titel van de website
met hieronder een aantal hypertekstingangen. Links op de homepage is het hoofdmenu te vinden met de onderverdeling van de
tijdschriften in ‘Specialty’ en ‘Title’ en centraal staat de opgeroepen informatie. Hier wordt onder andere een opsomming gegeven
van de belangrijkste tijdschriften en de termijn waarop de integrale artikelen beschikbaar zijn. Deze termijnen variëren van direct
met verschijnen van het tijdschrift tot zes of twaalf maanden of
zelfs twee jaar erna. Bovenaan staat het direct vrij toegankelijke
CA: A Cancer Journal for Clinicians. Bekende tijdschriften zijn het na
zes maanden vrij toegankelijke New England Journal of Medicine en
Science, dat na twaalf maanden vrij toegankelijk is. Bij het onderdeel ‘New Journals’ in het hoofdmenu wordt per datum de aanmelding van nieuwe vrij toegankelijke tijdschriften opgesomd. Opvallend is dat dit in een vrij hoog tempo plaatsvindt.
De tandheelkundige tijdschriften met vrij toegankelijke integrale
artikelen zijn voornamelijk Engelstalig. Het opzoeken van deze
tijdschriften gaat het snelst via het onderdeel ‘Specialty’ in het
hoofdmenu en vervolgens met het openen van de groep ‘Dentistry’.
Hier zijn vijftien uitgaven te vinden waaronder de Angle Orthodon-
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tist, BMC Oral Health, Dentomaxillofacial Radiology en de International
Poster Journal of Dentistry. Verder ook de Journal of Canadian Dental
Association, de Engelse versie van de Brazilian Dental Journal, en de
Online Journal of Dentistry and Oral Medicine. Behalve via ‘Dentistry’
zijn er in de groepen met de namen ‘Odontology’ en ‘Oral Diseases’
nog een paar Spaanse en Portugese tijdschriften aanwezig en een
verzameling artikelen uit de jaargangen 1997-2000 van de uitgever
Blackwell Munksgaard met als titel ‘Oral Diseases’. Voor alle aangeboden artikelen geldt dat deze behalve direct op het scherm te
lezen ook in de vorm van een pdf-bestand zijn te downloaden,
waarna ze met de Acrobat Reader off line kunnen worden geopend.
Behalve de on-linetoegang tot de tijdschriften bevinden zich op de
homepage ook de ingangen naar een aantal andere websites die
medische informatie leveren. Een van deze websites heet ‘Amedeo’,
waar men zich kan aanmelden voor een wekelijkse, per e-mail
verzonden update van nieuwe medische publicaties over vooraf
opgegeven onderwerpen. Ook kan men zich hier aanmelden voor
specifieke vakgebieden, zoals voor de tandarts de implantologie en
de parodontologie. Dat geeft zonder zoekacties toegang tot relevante abstracts van 25 tandheelkundige tijdschriften uit de
MEDLINE-database. Deze diensten zijn gratis, maar vereisen wel
registratie. Ten slotte is er nog de link ‘Free Books’ bovenaan op de
homepage, waarmee toegang wordt verkregen tot een boekenlijst
met 600 titels die on line zonder kosten zijn te raadplegen.
Op al deze sites wordt de bezoeker telkens met de volgende doelstellingen geconfronteerd: medische literatuur op internet dient
in het algemeen belang vrij toegankelijk te zijn en medische tijdschriften die hier niet aan meewerken, verliezen op den duur aan
betekenis.
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Medical journals with free admission on internet
More and more medical journals publish their articles on internet. Access to full text articles is offered immediately with the
publication of the journal or with a certain delay. On internet a website is available, which offers a collection of about 1300
medical journals, including 15 dental journals. The admission to full text articles is free of charge.
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