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Tijd voor herschepping
Vrijwel heel Nederland lijkt op vakantie te
gaan. De steden, dorpen, straten en huizen
worden rustiger. Iedereen gaat op reis en de
zwembaden, campings en vakantiehuizen
worden steeds drukker. Het grote recreëren
is begonnen.
‘Re-creëren’ en ‘her-scheppen’ is tijd maken om tot rust te komen. Je geest, ziel en
lichaam tijd geven om op adem te komen en
te vernieuwen, na een periode van intensief
zorg leveren aan de patiënten. Wat heerlijk
om dan even wat afstand te mogen nemen,
te reﬂecteren en te ontspannen. Want in het
dagelijks leven staan onze zintuigen voortdurend op scherp. We zijn alert, luisteren, praten, kijken, vragen, reageren, appen, bellen,
mailen en doen. Daarnaast worden we voortdurend via een scala aan media overspoeld
met informatiestromen, op ieder gebied. Zowel privé als professioneel.
Naast alles wat op ons afkomt, staan we
dagelijks de patiënt als tandarts of mondhygiënist ten dienste. Om hem of haar te helpen de mondgezondheid te bevorderen. Ook
de auteurs, de redactie, de bureauredactie en
ik als nieuwe hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT)
staan u en jou graag ten dienste. Om te helpen de tandheelkundig kennis te bevorderen
en op een ontspannen en gestructureerde
wijze, wetenschappelijk verantwoorde verdieping en inhoud te bieden. Als het over de
inhoud gaat, geloof ik dat iedereen met volle
overgave, liefde en zorg, en op de allerbeste
manier voor zijn patiënten wil zorgen. Daarbij is juiste en betrouwbare informatie van
essentieel belang om optimaal te kunnen
werken.

Relevante en prikkelende vragen
In een tijd waarin ‘alternatieve feiten’,
meningen, opinies en ongefundeerde beweringen soms de boventoon lijken te voeren, is het onze taak een betrouwbare basis
te bieden waarmee de tandheelkunde, de
mondzorg én de patiënt worden gediend.
We hebben elkaar nodig om elkaar aan te
scherpen. Regelmatig stellen collega’s mij
prikkelende, nieuwsgierige, relevante en
controversiële vragen:
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• “Wat is de wetenschappelijke basis voor de
Wet Infectie Preventie?”
• “Welk materiaal is nu daadwerkelijk het
beste bij een stiftopbouw?”
• “Is het effect van de taakherschikking op de
kwaliteit ooit goed onderzocht?”
• “Weet jij wat de exacte oorzaak is van pijn
bij aften en wat hier echt tegen werkt?”
• “Wat is de wetenschappelijke basis voor het
besluit mondzorg maar tot 18 jaar te vergoeden in plaats van 21 jaar?”
Vragen die nodig zijn om uiteindelijk door
wetenschap zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen. Alleen zo kunnen we met
elkaar, van alles wat wordt beweerd en
gezegd zin en onzin onderscheiden. Als
we weten op welke gefundeerde wijze we
het beste diagnostiek, indicatie en behandelingen kunnen uitvoeren, ontstaat
draagvlak om met alle mondzorgverleners
in het veld de tandheelkundige zorg nog
verder te verbeteren. Zowel in Nederland
als in België.

Het NTvT bewijst al bijna 125 jaar dat het
een relevante bijdrage levert aan de kwaliteit en de inhoud van ons prachtige vak. Ik
ervaar het als een groot voorrecht om mij,
staande op de rijke kennis van allen die
hierin voorgingen en samen met u, jou en
het huidige team, in te mogen zetten voor
de toekomst van een goede en optimale
mondgezondheid voor iedereen.
Graag recreëer en herschep ik dit proces met elkaar. Reageer daarom en help
ons met het stellen van de juiste vragen.
Vragen die ertoe doen, die je raken, die het
welzijn en de mondgezondheid van de patiënt verder helpen. Laat het mij weten per
e-mail: lezerspost@ntvt.nl.
Gaan jullie met mij mee op reis?
dr. Casper P. Bots,
hoofdredacteur

Vernieuwing, samen met u en jou
Als nieuwe hoofdredacteur ben ik - naast
mijn werk als tandarts-algemeen practicus
en onderzoeker - gevraagd het Nederlands
Tijdschrift voor Tandheelkunde verder te
vernieuwen. Ook dat doe ik graag samen
met alle betrokkenen, en de lezers, met het
uiteindelijke doel de patiënt op de beste
manier te helpen.
Zo vraagt de wijze waarop het tijdschrift de informatie aanbiedt om een moment van reﬂectie en bezinning. Wat zou
het mooi zijn wanneer je binnenkort in het
NTvT, nog meer dan nu:
• in één oogopslag kunt overzien wat je
aanspreekt;
• snel de conclusie voor de toepassing in
de praktijk weet;
• de wetenschappelijke en betrouwbare
verdieping krijgt die je zoekt;
• antwoord krijgt op de vraag die bij je leeft.
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