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Jaarprijs gereviseerd: 2 prijzen te winnen
Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde kent een lange traditie van een jaarlijkse bekroning van de beste publicatie.
Het was vice-voorzitter en secretaris prof.
dr. Otto Backer Dirks die in 1981 de Jaarprijs instelde. De auteur van het winnende
artikel ontving naast een geldbedrag een
“penning van zeer bescheiden formaat, in
onaanzienlijk brons uitgevoerd” (Deenik BZ.
Tussen de regels terug; Geschiedenis van
100 jaargangen (Nederlands) Tijdschrift voor
Tandheelkunde. Nijmegen: STI Book BV,
2003). Op voorstel van oud-hoofdredacteur
L.J.A. van Schijndel werd in 1986 aan
kunstenaar Willem Noyons dan ook de
opdracht gegeven een erepenning van
allure te ontwerpen. Het werd een driedimensionale, geëtste bronzen penning
met aan de voorzijde de gestileerde
afbeelding van de uil, als beeldmerk onverbrekelijk aan dit tijdschrift verbonden.
De Prijscommissie bestond in die
periode uit bestuursleden; nu zijn het de
leden van de Raad van Toezicht (van de
Stichting Bevordering Tandheelkundige
Kennis) die bij toerbeurt plaatsnemen
in deze commissie. In de lange lijst van
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prijswinnaars van de Jaarprijs ﬁgureren tal
van namen van auteurs die hun stempel
hebben gedrukt op het tijdschrift.
Al enige tijd bestond de behoefte
vooral de starters, de jonge auteurs, aan
te moedigen kwaliteitsmanuscripten aan
te leveren, zonder de ervaren auteurs van
belangwekkende publicaties voor het
tijdschrift daarbij tekort te doen. Deze
behoefte heeft geleid tot een nieuwe opzet
met ingang van 2010. Alternerend zullen
de Publicatieprijs (in de even jaren) en de
Debuutprijs (in de oneven jaren) worden
toegekend aan een publicatie uit de 2
voorafgaande jaren. Anders gezegd: de
Publicatieprijs 2010 wordt toegekend aan
de auteur van een artikel uit de jaargangen
van 2008/2009. De Debuutprijs 2011 zal
worden uitgereikt aan een auteur die voor
het eerst in het Nederlands Tijdschrift voor
Tandheelkunde publiceerde in de jaargangen
van 2009/2010.
Uitgangspunt blijft dat vooral origineel
werk van de auteurs in aanmerking komt
voor een jaarprijs. Een Nederlandse
bewerking door de auteur van een eigen
anderstalig artikel kan evenzeer meedingen
naar de prijs. Dit moedigt degenen die
worden geacht te publiceren in gerenommeerde internationale tijdschriften aan het
manuscript vervolgens te vertalen voor een
Nederlands lezerspubliek.
Bij de beoordeling van artikelen voor de
Debuut- en de Publicatieprijs laat de Prijs
commissie zich leiden door de volgende
criteria: is het artikel relevant voor de
tandheelkundige praktijk of zorgverlening,
spreekt er een vernieuwend karakter uit,
bevat het voldoende wetenschappelijke
kwaliteit en ten slotte, heel belangrijk: is het
artikel in een goed leesbare en boeiende
stijl geschreven. Het staat de leden van de
Prijscommissie vrij om bij minder dan 5
geselecteerde publicaties de Debuutprijs
dat jaar niet toe te kennen. Twee jaar later
wordt dan de selectie gemaakt uit artikelen
van de voorgaande 4 jaren.
Voor de prijsuitreiking van beide
prijzen maakt het tijdschrift, als vanouds,
graag gebruik van het podium van de
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najaarsvergadering van de Nederlandse
Vereniging van Tandartsen. Met het
oogmerk voor een volle zaal de auteur te
eren én het tijdschrift onder de aandacht te
brengen van een breed publiek. De winnaar
van de Debuutprijs ontvangt, naast het
judicium, uit handen van de directievoorzitter een cheque van € 1.500,00 en
een oorkonde. De universitaire afdeling
van waaruit het artikel werd geschreven,
ontvangt eveneens een bedrag van €
1.500,00 als aansporing voor het inzenden
van manuscripten aan het tijdschrift. De
winnaar van de Publicatieprijs ontvangt
een bedrag van € 2.500,00 én de NTvTpenning, voorzien van zijn naam: een ereteken van allure.
Het tijdschrift heeft ten doel artikelen
van de hoogste wetenschappelijke kwaliteit te publiceren voor de Nederlandse
tandheelkundige professie. Dat is alleen
mogelijk dankzij haar auteurs. We nodigen
hen dan ook uit vaak artikelen in te sturen
en daarmee de mondzorgverleners op de
hoogte te stellen van de tandheelkundige
wetenschap, en tevens te strijden om de
Debuutprijs of de Publicatieprijs.
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