Redactioneel

W.G. Brands

Met dank aan het verleden een blik in de toekomst
Prof. dr. Cees de Baat heeft, na een lange
periode het hoofdredacteurschap te
hebben bekleed, besloten deze functie
neer te leggen, waarbij ondergetekende
tot zijn plaatsvervanger is benoemd.
Toen De Baat in het tijdschrift van
januari 2003 werd geïntroduceerd als
hoofdredacteur, spraken mederedacteuren
Cune, Vissink en directeur Plasschaert de
hoop uit dat onder de leiding van De Baat
het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde het leidinggevende wetenschappelijk tijdschrift in Nederland zou blijven.
Terugkijkend op de periode De Baat kan
slechts worden geconstateerd dat de
directie zich geen betere hoofdredacteur
had kunnen wensen. De fenomenale inzet
die De Baat heeft getoond voor het tijdschrift stond in geen verhouding tot de
omvang van zijn aanstelling. De Baat zag
het tijdschrift als zijn kindje en onder zijn
leiding wist het kindje de positie van leidinggevend wetenschappelijk tijdschrift
voor tandheelkundig Nederland niet
alleen te verdedigen, maar ook verder uit
te bouwen. Dit werd grotendeels bereikt
door de vele nieuwe ideeën die De Baat
implementeerde. De positie van het tijdschrift werd door de beroepsgroep herkend en erkend. Het aantal abonnees nam
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onder De Baat toe, hetgeen resulteerde in
een gezonde bedrijfsvoering.
Ook achter de schermen heeft De Baat
veel goeds kunnen doen. Een tijdschrift
als het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde kan slechts gedijen als er een goede
redactie en goede medewerkers zijn.
De Baat heeft tijdens zijn hoofdredacteurschap kans gezien een uitstekende club
mensen te verzamelen. Bovendien creeerde hij een sfeer waarin mensen steeds
weer werden gestimuleerd en uitgedaagd.
Met zijn vertrek verdwijnt de invloed
van Cees de Baat niet. Nadat het tijdschrift
onder prof. dr. Anne Marie KuijpersJagtman de eerste stappen op het internet
had gezet, evolueerde de website in de
periode De Baat tot een volwaardig
medium van het tijdschrift. Dat dit proces
nog steeds gaande is, bewijst de door de
uitgever en webmaster Boelli Liem ontwikkelde nieuwe website, die binnenkort
actief wordt.
Ook in de toekomst zal de digitale
wereld voor het tijdschrift steeds belangrijker worden. Globaal gezien spelen
hierbij 2 ontwikkelingen een rol. De eerste
is de gedachte dat de nieuwste informatie
uitputtend en op elk gewenst moment
beschikbaar moet zijn. Dit gegeven hoeft
niet per se te leiden tot een digitalisering
van het tijdschrift. Immers, veel abonnees
lezen het tijdschrift liever op papier dan
op een beeldscherm. Anderen zullen
echter meer de nadruk leggen op de actualiteit en op de vorm waarin de informatie
wordt aangeboden. Voor deze lezers zal
het accent van de website liggen op een
goed toegankelijke digitale uitgave met
multimediaal beeldmateriaal in de vorm
van afbeeldingen van casus en films van
behandelingen. Mede voor deze ‘digitale’
abonnees is inmiddels het twitteraccount
Hoofdredacteur-NTVT@HNTVT gereserveerd en kan men tweets van de hoofdredacteur volgen.
De tweede ontwikkeling is het uitgangspunt dat alles zijn nut moet hebben.
De overheid neemt hierin het voortouw
door steeds meer te letten op de doel-

matigheid van behandelingen bij gelijkblijvende of zelfs verbeterde kwaliteit van
zorg. Ook de beroepsgroep en de lezers
zullen zich de vraag stellen waarom een
abonnement op het Nederlands Tijdschrift
voor Tandheelkunde voor hen nuttig is.
Deze vraag schept voor de redactie verschillende plichten. Zo zal de redactie zich
steeds moeten afvragen wat de abonnees
aan dit artikel hebben. Een wetenschappelijk artikel kan namelijk op verschillende manieren voor de lezers nuttig zijn.
Het kan bijdragen aan een natuurlijke
behoefte om de kennis te vergroten, maar
het kan ook informatie geven die direct in
de praktijk toepasbaar is. Dit betekent dat
het tijdschrift altijd een zorgvuldige koers
zal moeten varen tussen pure wetenschap
en de implementatie ervan in de dagelijkse
praktijk. Tot slot is er nog een heel directe
manier waarop het tijdschrift nuttig is
voor de lezer. Via de kennistoets kunnen
lezers al enkele jaren punten behalen
voor het Kwaliteitsregister Tandartsen en
het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten.
Inschrijving in deze registers is echter
vrijwillig. Wanneer de verplichte herregistratie voor tandartsen en mondhygiënisten meer gestalte gaat krijgen, zal
aan herregistratie, naast de ureneis ongetwijfeld ook een eis tot nascholing worden
verbonden. Hierdoor zullen veel meer
tandartsen en mondhygiënisten naar een
adequate manier van nascholing moeten
omzien.
Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde heeft juist door de positie als
toonaangevend wetenschappelijk blad
zowel de kennis als de ervaring in huis
om in te spelen op de geschetste ontwikkelingen om zo de (nieuwe) doelgroep ook
in 2013 op de juiste wijze te bedienen.
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