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Jaarprijs 2007 toegekend aan S.C. Boxum
De jaarprijs van de Stichting Bevordering Tandheelkundige
Kennis voor het beste artikel dat in de jaargang 2007 van het
Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde is verschenen, is
toegekend aan het artikel ‘Orthodontische herbehandeling.
Een kwalitatief patiëntenonderzoek’. De uitreiking vond
plaats op vrijdag 7 november 2008 tijdens het najaarscongres van de Nederlandse Vereniging van Tandartsen (NVT)
in Zeist. De prijs, bestaande uit een legpenning van het
Tijdschrift en een geldbedrag van ` 2.500,-, werd door de
voorzitter van de Stichting, prof. dr. P.F. van der Stelt, overhandigd aan de heer S.C. Boxum, de eerste auteur van het
winnende artikel. Hij schreef het artikel samen met prof.dr.
A. Sandham en mw. prof. dr. Y. Ren.
De jaarprijs wordt sinds 1981 uitgereikt, enerzijds als eerbetoon aan de auteur(s), anderzijds moet deze prijs een stimulans zijn om goede artikelen ook voor de Nederlands tandarts
toegankelijk te maken. De publicatie van veel onderzoek
vindt immers veelal in buitenlandse tijdschriften plaats. Bij
de selectie van het meest relevante artikel zijn de belangrijkste
criteria: leesbaarheid, originaliteit, evenwichtige presentatie
en bruikbaarheid voor de tandarts. Vooral dat laatste criterium weegt zwaar, aangezien tandartsen-algemeen practici
de voornaamste afnemers van het Tijdschrift zijn.
Het judicium van de jury, samengesteld uit leden van de
raad van toezicht van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis, bij de toekenning van de Jaarprijs 2007 luidde:
“In het artikel wordt een schriftelijke enquête beschreven
bij 100 patiënten van de afdeling Orthodontie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), die zich
aanmeldden met het verzoek om een orthodontische herbehandeling. Via gerichte vragen werd geprobeerd inzicht
te krijgen in de motivatie voor en de verwachtingen van de
herbehandeling, en daarnaast in de kenmerken van de eerste
behandeling, zoals type apparatuur en retentieprocedures.
Kenmerkend voor de patiëntengroep die om herbehandeling
verzocht, waren een hoog opleidingsniveau en een oververtegenwoordiging van het vrouwelijk geslacht (67%), terwijl
dit voor de eerste behandeling op de afdeling ongeveer 55%
was. De groep had een opvallend hoge motivatie voor de herbehandeling: men had er veel tijd en geld voor over, en zelfs
wilde men ingrijpende behandelingen als extractie of chirurgische behandelingen ondergaan. Dit zou te maken kunnen
hebben met het feit dat deze patiënten overwegend zelf het
initiatief tot herbehandeling namen. Opvallend was verder
dat 36% van de patiënten na de behandeling geen enkele
vorm van retentie had gehad en dat 38% (niet noodzakelijkerwijs dezelfde patiënten!) meende dat dezelfde afwijking
waarvoor zij initieel waren behandeld, was teruggekomen.
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De keuze van de jury kwam tot stand op grond van een aantal
aspecten. Ten eerste is het een origineel onderwerp dat van
toenemend belang is voor de algemeen practicus. Het is de
verwachting dat het aantal verzoeken om herbehandeling zal
toenemen en het is belangrijk inzicht te hebben in de drijfveren van patiënten en de eventuele risicofactoren van de
eerste behandeling. Dit onderzoek is een noodzakelijke eerste stap op weg naar een betere mondzorgverlening. De jury
waardeerde in het bijzonder dat het artikel enerzijds door een
jonge collega is geschreven, doel van de prijs is immers bij
voorkeur jonge auteurs te stimuleren tot het schrijven van
bijdragen voor het Tijdschrift, en anderzijds door 2 van oorsprong niet-Nederlandse auteurs, die hiermee hun waardering voor ons Tijdschrift duidelijk maken.”
De heer S.C. Boxum studeerde in 2002 af aan de opleiding
tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna
volgde hij de specialistenopleiding tot orthodontist, die hij
in 2007 afrondde met de registratie in het specialistenregister
voor dentomaxillaire orthopaedie. Op dit moment praktiseert de heer Boxum als orthodontist in Heerenveen. Daarnaast is hij nog actief als staﬂid van de afdeling Orthodontie
van het UMCG en is hij lid van de redactieraden van het
Tandartsenvademecum en van het Nederlands Tandartsenblad.
Het winnende artikel was het eerste dat van zijn hand in het
Tijdschrift verscheen. Het werd gepubliceerd in het februarinummer van 2007.
De Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis en de
redactie van het Tijdschrift wensen de winnende auteur en
de medeauteurs van harte geluk.
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