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Ingetogen revolutie

Een revolutie is een plotselinge, radicale
omslag of verandering. Deze definitie gaat
maar ten dele op voor de veranderingen
die ons 116 jaar oude tijdschrift met dit
septembernummer ondergaat.
Het omslag is al in januari vernieuwd en
toen is ook al aangekondigd dat er meer
aanpassingen en wijzigingen op til waren.
Van een plotselinge verandering is dus
geen sprake, zeker niet voor de medewerkers en de directie van het tijdschrift. Al
meer dan een jaar geleden is besloten tot
deze koerswijziging en dat vooral naar aanleiding van een intensief lezersonderzoek
dat door Prelum Uitgevers is uitgevoerd.
Uit dit onderzoek kwam globaal samenvattend naar voren dat de betrouwbaarheid
en wetenschappelijkheid van het tijdschrift
hoog werden gewaardeerd, maar dat de
aantrekkelijkheid om het tijdschrift snel te
gaan lezen daarbij achterbleef. Ook werd
duidelijk dat meer aandacht moest worden
geschonken aan de omzetting van wetenschap in praktijk. Deze beoordeling is bijzonder serieus genomen en bij de evaluatie

van het lezersonderzoek is besloten tot een
redactionele koerswijziging. Sinds die tijd
zijn alle daartoe benodigde voorbereidende
werkzaamheden in een stroomversnelling
terechtgekomen. Het gehele proces was
deels vergelijkbaar met een moderne plastisch chirurgische operatie. Voorop stond
behoud van eigenheid, maar tegelijkertijd
is gestreefd naar een verbetering van het
uiterlijk en de uitstraling. Daarnaast is de
toegankelijkheid verbeterd en is er ruimte
gemaakt voor actualiteit. Het resultaat is er
nu. Er wordt in de voorliggende aflevering
bijvoorbeeld uitgebreid aandacht besteed
aan wetenschapsnieuws op het gebied van
geneeskunde en tandheelkunde. In de rubriek ‘Stellingname’ komt maandelijks het
pleidooi van een voor- en een tegenstander
over een beroepsmatig thema.
De definitie van een revolutie is wel van
toepassing waar het de radicaliteit, de ingrijpendheid, betreft. Zij het dat ook hierbij
een kanttekening moet worden geplaatst.
Wat namelijk niet is veranderd, is dat het
tijdschrift wetenschappelijk is. Het hoofddoel blijft het publiceren van wetenschappelijke artikelen die door de redactie en
door terzake deskundige referenten op hun
merites zijn beoordeeld. Aan deze formule
is onverkort vastgehouden. De radicaliteit
van de wijziging in het publiceren van artikelen zit hem in de toegankelijkheid en de
‘verluchtiging’ of, om het heel modern te
zeggen, in de ‘opleuking’. Een voorbeeld:
bij elk onderzoeksartikel wordt nu in een
kader kort antwoord gegeven op 3 vragen:
wat weten we, wat is nieuw en wat is de
praktijktoepassing? Daarnaast hebben
sommige bestaande rubrieken
een iets ge50%
wijzigde of volledig andere naam gekregen:
‘Medisch’, ‘Casuïstiek’ en ‘Excerpten’.
Inmiddels niet nieuw meer, maar wel van
wezenlijk belang is de rubriek ‘Kennistoets’. In overleg met het bestuur van het
KwaliteitsRegister Tandartsen (KRT) wordt
70%
de mogelijkheid geboden
door het lezen
van het tijdschrift en via de kennistoets
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aan geregistreerde nascholing te doen. Dit
geldt sinds enige tijd ook voor mondhygienisten. De Nederlandse Vereniging van
Mondhygiënisten heeft een eigen kwaliteitsregister ingesteld, KwaliteitsRegister
Mondhygiënisten (KRM). Met de commissie
voor het beheer van het KRM zijn identieke
afspraken gemaakt. Dit betekent dat ook
mondhygiënisten behoren tot de doelgroep
van het tijdschrift en de redactie van het
tijdschrift heeft zichzelf tot taak gesteld dit
in haar publicatiebeleid te incorporeren.
Beide kwaliteitsregisters kennen 3 nascholingspunten toe per behaalde kennistoets.
Al met al is de revolutie dus in volle omvang gaande, maar wel op ingetogen wijze.
Ingetogen wil zeggen: zich onthoudend van
buitensporigheden en uitspattingen. En
dat is precies zoals het past bij de statuur
van het tijdschrift dat een dienende, niet
zichzelf verheffende, maar wel prominente
plaats wil innemen ten faveure van de gehele gemeenschap van mondzorgverleners
in het Nederlandse taalgebied. Reacties van
lezers op de ingetogen revolutie zijn van
harte welkom (redactie@ntvt.nl) en aan
deze reacties zal in de komende afleveringen van het tijdschrift aandacht worden
besteed.
Namens de directie, de redactie en de uitgever van het tijdschrift wens ik alle lezers
veel kennisvermeerdering en plezier toe bij
het doorvorsen van de voorliggende aflevering en de komende afleveringen van ons
in een nieuw jasje gestoken tijdschrift.
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