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Verwachtingen voor 1996 

Verwachtingen voor 1996 zijn onlosmakelijk gebaseerd op 
ontwikkelingen die zich in de afgelopen jaren — en dan meer in 
het bijzonder in 1995 — hebben voorgedaan. Het zou daarbij 
wellicht het meest overzichtelijk zijn aan te geven dat het 
alleen om ontwikkelingen en verwachtingen gaat die liggen op 
het terrein van het Tijdschrift. Voor hetgeen in 1995 is gepu-
bliceerd zou dan kunnen worden verwezen naar het betreffen-
de jaarregister en voor 1996 zou een opsomming kunnen 
worden gegeven van de onderwerpen van de thans in bewer-
king zijnde manuscripten en de in voorbereiding zijnde the-
manummers. Het zou tevens voor de hand liggen de lezer te 
informeren over de stand van zaken ten aanzien van de in de 
januari-aflevering 1995 aangekondigde informatieverstrek-
king via telecommunicatie, een wijze van publiceren die vol-
gens sommigen de huidige tijdschriftvorm geheel zal doen 
verdwijnen. Het is echter verleidelijk enige bespiegelingen te 
wijden aan hetgeen zich buiten het directe gezichtsveld van 
het Tijdschrift voltrekt. 

Of en in welke mate en vorm de in 1995 ingevoerde stelsel-
herziening van invloed zal zijn op de tandheelkunde in de 
meest brede zin van het woord, zal in 1996 en vermoedelijk 
ook in de daaropvolgende jaren niet of nauwelijks meetbaar 
zijn. Er voltrekken zich immers gelijktijdig diverse andere 
processen die allemaal hun invloed op de mondgezondheid 
kunnen hebben, zowel in positieve als in negatieve zin. En wat 
voor invloed zullen de adviezen op het gebied van infectiepre-
ventie hebben op de tandheelkundige praktijkvoering? En, 
evenzo, voor de ARBO-wetgeving? 

Bijna onopgemerkt is in 1995 in Groningen de nieuwe 
tandheelkundige opleiding van start gegaan. Het Gronings 
curriculum is sterk medisch georiënteerd, hetgeen het profiel 
van de tandarts zal ombuigen in de richting van een mondarts. 
Op zichzelf hoeft dat niet te betekenen dat ook de andere 
faculteiten hun curriculum in die richting zullen moeten aan-
passen. Er is immers altijd diversiteit geweest in de tandheel-
kundige faculteiten. 

De discussie over verplichte na- en bijscholing lijkt het 
afgelopen jaar enigszins naar de achtergrond te zijn verdron-
gen, maar zal ongetwijfeld niet verstommen. Dit geldt ook 
voor de eventuele invoering van een verplicht stagejaar na het 
behalen van het tandartsdiploma. En wat voor ontwikkelingen 
en verwachtingen zijn er op het terrein van de tandarts-assis-
tenten, de mondhygiënisten en de tandtechnici? En wat doet 
zich allemaal voor bij de tandprothetici? En welke ontwikke-
lingen zijn er te verwachten op het gebied van de gedifferen-
tieerde tandarts, de tandarts-parodontoloog — die zich zo 
langzamerhand tot een volwaardig specialist heeft ontwikkeld — 
de orthodontist en de kaakchirurg? 

Het is niet te verwachten dat zich in 1996 een massale uit-
tocht van Nederlandse tandartsen naar andere landen van 
Europa zal voordoen; het omgekeerde is evenmin waarschijn-
lijk. Maar dat er al lang migraties zijn opgetreden en zullen 
blijven optreden, zowel van patiënten als van tandartsen, staat 
vast. Het lijkt ondoenlijk om daar alle effecten voor de tand- 

heelkundige praktijkvoering van te voorzien. Voor de tand-
heelkundige faculteiten ligt er in ieder geval de uitdaging het 
curriculum van de aanstaande tandarts steeds weer aan al deze 
ontwikkelingen aan te passen. Door een toenemende zelfstan-
digheid van de faculteiten binnen de universiteiten zijn er ook 
daadwerkelijk mogelijkheden om op deze nieuwe ontwikke-
lingen in te spelen en nieuwe verantwoordelijkheden aan te 
gaan, verantwoordelijkheden die andere eisen stellen aan het 
profiel van de faculteitsbestuurders. 

Het is goed zich te realiseren hoe complex de tandheelkun-
dige wereld in elkaar zit en hoe moeilijk het is van alle ontwik-
kelingen op de hoogte te blijven. Ook de Redactie ziet zich 
voor deze dilemma's geplaatst en wil blijven voorzien in nieu-
we informatie, die in principe bestemd is voor alle medewer-
kers van de tandheelkundige professie, maar vooral gericht is 
op de tandarts algemeen-practicus. Op deze wijze wil het Tijd-
schrift een bindend element zijn binnen de professie, die, net 
als de geneeskunde, zich in steeds meer uiteenlopende richtin-
gen ontwikkelt. 

Vermeld zij dat de benoemingstermijn van dr. M.A. van 't Hof 
als algemeen medewerker van de Redactie met ingang van 31 
december jongstleden is verstreken. Wij zijn hem zeer erken-
telijk voor zijn adviezen op het gebied van de statistiek en de 
methodologie en hopen incidenteel nog van zijn expertise 
gebruik te mogen maken. 

Collega dr. M.A.J. van Waas, lang werkzaam geweest in 
Nijmegen maar sinds kort werkzaam als hoogleraar in de 
Orale functieleer bij ACTA, is per 1 januari 1996 benoemd tot 
redacteur na reeds enkele jaren redactiemedewerker te zijn 
geweest. 

Dr. A. Vissink, als tandarts opgeleid in Groningen, aldaar 
gepromoveerd en thans in opleiding tot kaakchirurg, is 
benoemd tot nieuwe medewerker van de Redactie. 

Collega dr. A.S.H. Duinkerke is voor een driejarige periode 
herbenoemd als redacteur. Zijn aandachtsgebied is hoofdza-
kelijk de rubriek Excerpta odontologica. Deze rubriek heeft 
een aantal veranderingen ondergaan waarmee een meer even-
wichtige spreiding van excerpten over de rubrieken wordt 
beoogd. Het tijdschriftenbestand waaruit voornamelijk wordt 
geput, zal steeds duidelijk worden vermeld. Een andere 
belangrijke verandering is de benoeming van vaste rubrieks-
medewerkers, die in belangrijke mate voor een bepaalde sectie 
verantwoordelijk zijn. Het is verheugend dat een groot aantal 
collega's zich voor een benoemingsperiode van drie jaar heeft 
willen vastleggen. Evenals bij algemene redactiemedewerkers 
is er de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming. Daar-
na zal weer doorstroming moeten plaatsvinden, een proces 
dat ook voor (hoofd)redacteuren van toepassing is. 

Tot slot wensen Stichting en Redactie, mede namens de uit-
gever, de lezer van harte een goed nieuw jaar toe. 

I. van der Waal, hoofdredacteur 
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