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Nieuwe uitgeverij
Met de huidige jaargang van ons Tijdschrift, de 113e, gaat
een eind komen aan een jarenlange samenwerking met uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. Het aflopende samenwerkingscontract was voor de directie van de NTVT BV
aanleiding om de uitgeverijmarkt te verkennen. Het resultaat hiervan is dat met ingang van 1 januari 2007 een
samenwerking is aangegaan met Prelum Uitgevers te
Maarn. Deze wijziging brengt alleen veranderingen met
zich mee voor het productieproces, maar voor de lezers
van ons Tijdschrift zal dit geen merkbare consequenties
hebben.

Kennistoets
Vanaf januari 2005 beschikt ons Tijdschrift over het QKeurmerk© van de Nederlandse Vereniging van Tandartsen. Dit betekent dat het Tijdschrift voldoet aan de door
de Begeleidingscommissie van het Q-Keurmerk© gehanteerde kwaliteitscriteria voor organisaties die op een of
andere wijze bij- en nascholing van tandartsen aanbieden.
Een reden om trots te zijn, maar daar mag het niet bij blijven. De kwaliteit van het Tijdschrift moet onder andere in
het kader van de bij- en nascholing voortdurend worden
geëvalueerd en verbeterd met als uiteindelijk doel de kwaliteit van de mondzorgverlening in Nederland op een zo
hoog mogelijk peil te brengen en te houden. Het toetsen
van de verworven kennis hoort daarbij.
Om te kunnen waarborgen dat een individuele tandarts
voldoende bij- en nascholing volgt, zal in de nabije toekomst vermoedelijk een stelsel van studiepunten worden
ingesteld. Hoe en door welke instantie dit zal worden georganiseerd, is nog niet duidelijk. De plannen tot instelling
van een kwaliteitsregister door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde zouden een
stap in die richting kunnen zijn. Een studiepuntenstelsel
is in andere beroepsgroepen al sinds jaar en dag ingeburgerd. In sommige andere landen is dit ook voor de geneeskunde en de tandheelkunde al gemeengoed. Bij de Neder-
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landse artsen is een dergelijk stelsel ook al enkele jaren volledig geaccepteerd. De beroepsgroep van tandartsen en
toekomstige mondartsen mag en kan dus niet achterblijven. In de praktijk zal dat erop neerkomen dat het met
goed resultaat volgen van kwalitatief goedgekeurde cursussen of congressen, of het bestuderen van artikelen in
kwalitatief goede wetenschappelijke tijdschriften een aantal studiepunten oplevert. Per jaar zal een bepaald minimum aantal studiepunten moeten worden gescoord om
de registratie als tandarts of mondarts te behouden.
De redactie van het Tijdschrift is met de Begeleidingscommissie van het Q-Keurmerk© van mening dat het
goed en zinvol is op de invoering van een studiepuntenstelsel te anticiperen. Daarom worden met ingang van
januari 2007 per nummer van het Tijdschrift 3 artikelen
voorzien van vragen waarmee de kennis van de inhoud
van de desbetreffende artikelen kan worden getoetst. Aan
het eind van elk van die 3 artikelen worden 3 vragen
gesteld en daarbij worden per vraag 4 antwoordmogelijkheden geboden waarvan 1 de juiste is. De antwoorden op
de vragen kunnen door elke lezer met een persoonlijke
toegangscode tot de kennistoets-website via internet worden doorgegeven. Als 7 van de 9 gestelde vragen goed zijn
beantwoord, krijgt de desbetreffende lezer een persoonlijk
certificaat toegestuurd. Tevens wordt de totaalscore per
jaar gekoppeld aan een aantal studiepunten en dit aantal
wordt automatisch doorgegeven aan de instantie die te zijner tijd belast zal zijn met de organisatie van het studiepuntenstelsel.
Hoewel een studiepuntenstelsel per 1 januari 2007 zeker
nog niet zal zijn geëffectueerd, nemen we hierop als
Tijdschrift alvast een voorschot. De kennistoets gaat met
ingang van het komende januarinummer volledig functioneren. Iedere abonnee is volkomen vrij hieraan deel te
nemen. De verdiende certificaten worden verstrekt.
Consequentie als bewijs voor deelname aan bij- en nascholing of voor herregistratie heeft de kennistoets (nog) niet.
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