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Het tijdschrift zit in de lift
Twee recente ontwikkelingen bij het
tijdschrift zijn het waard om ze op deze
redactionele pagina met trots te vermelden.
De eerste is dat het aantal abonnementen
is gestegen van ongeveer 3.700 aan het
begin van 2007 tot bijna 4.100 aan het
begin van 2010 (afb. 1). En dat in een
periode van economische teruggang. Recent
is een lezersonderzoek uitgevoerd en met
de informatie die dit oplevert, kunnen we
misschien de oorzaken van deze prettige
ontwikkeling achterhalen. Natuurlijk hopen
we door dit lezersonderzoek ook tips te
krijgen hoe we het aantal abonnementen
nog verder kunnen laten stijgen.
De tweede prettige constatering is dat
het aantal lezers dat de maandelijkse kennistoets maakt en instuurt sinds de
invoering ervan in januari 2007 is vernegenvoudigd (afb. 2). Al sinds de oprichting
van het tijdschrift staat de bij- en
nascholing van de lezers centraal. Deze
functie krijgt nu na 117 jaar merkbaar
gestalte.

nooit over de huidige tandarts.
Het zal voorlopig niet lukken dergelijke
verhalen uit te bannen, maar we kunnen
eenvoudig stoppen met de cultivering van
een dergelijke stereotypering door als professie zelf niet langer over ‘tandartsangst’
te spreken. Laten we met elkaar afspreken
dat we, zoals in dit tijdschrift al heel lang
gangbaar is, dit nog veelvoorkomende probleem aanduiden als ‘angst voor tandheelkundige behandeling’ of kortweg
‘behandelangst’.

ondergebracht bij de nieuwspagina’s. De
rubriek bevat elke 2 maanden een column
onder redactie van prof. dr. M.A.J. Eijkman
en A.M. van Luijk. Zij proberen, in samenwerking met anderen, ontwikkelingen in de
mondzorg te signaleren. Daarbij denken
zij niet alleen aan nieuwe behandelmethoden, maar ook aan trends in de wereld
van de zorgverzekering, het management,
het onderwijs, de diagnostiek en de bio
medische wetenschappen. Lezers die commentaar hebben of ook een trend menen te
ontdekken, worden van harte uitgenodigd
dit aan de redactie te melden via nieuws
berichten@ntvt.nl.

Trends
Sinds het septembernummer heeft dit tijdschrift een nieuwe rubriek, ‘Trends’, die is
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Afb. 1. Het aantal abonnees van het NTvT in de afgelopen 3 jaar.
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Afb. 2. Het aantal voltooide kennistoetsen in de afgelopen 3 jaar.
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Angst
In het kader van de taalrariteiten die geleidelijk de professionele nomenclatuur zijn
binnengeslopen, wil ik dit keer wijzen op
de zogenoemde ‘tandartsangst’. Dat woord
suggereert onmiskenbaar dat sommige
patiënten bang zijn voor hun tandarts. Uit
allerlei onderzoeken is echter gebleken dat
patiënten hun tandarts juist erg vertrouwen,
waarderen en aardig vinden. Natuurlijk valt
niet te ontkennen dat een substantieel deel
van de bevolking opziet tegen tandartsbezoek of tandartsbezoek volledig mijdt.
De angst die daarmee samenhangt, heeft
gelukkig in bijna alle gevallen geen
betrekking op de persoon van de tandarts,
maar op de vermeend pijnlijke handelingen
die hij uitvoert. Als een bepaalde tandarts
werkelijk als persoon angst zou inboezemen, zou er iets grondig mis zijn. De
verhalen over tandartsen met heel grote
handen, die extreem ruw zijn of die zelfs
extraheren zonder ‘verdoving’ doen het erg
goed als borrelpraat, maar betreffen altijd
ervaringen uit een ver verleden en gaan

