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On line-tijdschrift voor de tandartsalgemeen practicus
Een tijdschrift voor de tandheelkundige professie waar geen
gedrukte versie van bestaat en uitsluitend on line is te bekijken,
vormt vandaag de dag nog een uitzondering. Zo’n uitzondering is
The Journal of Contemporary Dental Practice (JDCP), waarvan het
eerste nummer ‘verscheen’ in de herfst van 1999. Hoewel auteurs
op conventionele wijze hun manuscripten aan de redactie moeten
aanbieden, zijn de geaccepteerde artikelen daarna alleen via internet te ‘lezen’. Doordat bovendien gebruik wordt gemaakt van
verschillende multimediale technieken en de mogelijkheiden tot
koppeling van html-pagina’s op het world wide web, is het lezen
van zo’n virtueel tijdschrift een bijzondere ervaring. Maar kan zo’n
modern, multimediaal tijdschrift de tandarts in zijn praktijk ook
inhoudelijk nieuws en tandheelkundige literatuur brengen?

De doelstellingen van het JCDP
The Journal of Contemporary Dental Practice wil de tandheelkundige professie een forum met visie bieden in het algemeen en een
gedegen bijdrage leveren aan de tandheelkundige literatuur voor
de algemeen practicus in het bijzonder. Aangeboden manuscripten worden eerst grondig bekeken en beoordeeld door de redactie
en daarna door externe referenten met specialistische kennis in de
diverse vakgebieden. Dit alles om er verzekerd van te zijn dat de
bezoekers alleen artikelen onder ogen krijgen waarvan de inhoud
verkregen is door ‘evidence based’ onderzoek en of door goed gedocumenteerd klinische observatie. En omdat het JCDP een on linetijdschrift is, zal gebruik worden gemaakt van de verschillende
multimediale technieken die het internet te bieden heeft. Daarom
kunnen de richtlijnen voor het insturen van manuscripten op
sommige aspecten afwijken van die van traditioneel gedrukte tijdschriften. Bijvoorbeeld, van auteurs kan worden verlangd dat hun
artikelen worden aangevuld met beeldanimaties, videoclips of
korte geluidsfragmenten. Bovendien zullen aan de illustraties
zoals foto’s en grafieken hogere eisen mogen worden gesteld in
verband met de presentatie op een beeldscherm, die vanwege de
lichtsterkte in zekere zin vergelijkbaar is met een diavertoning.
Artikelen kunnen ook gebruikmaken van hypertekstkoppelingen die directe interne verwijzingen mogelijk maken. Zo zal waar
in de tekst bijvoorbeeld naar een afbeelding wordt verwezen, deze
door één klik in een apart venster kunnen worden getoond. Via
externe links is het dan ook mogelijk zonder omwegen het world
wide web op te gaan om bijvoorbeeld een relevant artikel van een
andere website te raadplegen. Ook het oproepen van de betreffende abstracts in MEDLINE uit de literatuurlijst is maar één klik met
de muis ver. Waarmee het moeizaam opzoeken van de gerefereerde
artikelen tot het verleden behoort; een bijzondere ervaring!

De website

tijdschrift waarin duidelijk
vermeld staat dat het in
MEDLINE is opgenomen.
Daaronder bevindt zich een
knop waarmee een bezoeker zich kan aanmelden om
via e-mail bericht te krijgen
dat er weer een nieuwe
uitgave is verschenen,
hetgeen drie- á vier-maal
per jaar plaatsvindt. Daaronder nog twee links, één voor de zoekfunctie en één voor de
inhoudsopgave van het laatste nummer. Links bovenaan op het
scherm wordt met de knop ‘peer reviewed’ de lijst van referenten
geopend en daaronder kan via een afrolmenu een keuze uit de
edities worden gemaakt. Sommige van deze edities zijn, hoewel
zeer beperkt, ook in het Frans, Duits en Spaans aanwezig. Daaronder nog een lijst met namen van de redactieleden. Door op
‘current issue’ of op de grote foto te klikken komt men in de laatste editie van het tijdschrift terecht. Ook hier staat aan de linkerkant een menu met koppelingen en centraal de titels met een
korte inhoudsopgave van alle artikelen. Bovenin bevindt zich het
hoofdartikel waarbij men meteen een beeldanimatie te zien krijgt
en een gesproken welkom van de hoofredacteur kan beluisteren,
mits een stukje software in de vorm van de Realplayer op de eigen
computer is geïnstalleerd. Door de titel aan te klikken krijgt men
een abstract te zien waarna men via knoppen door het artikel kan
bladeren. Via een afrolmenu is het mogelijk direct de belangrijkste hoofdstukken te zien, zodat de haastige lezer niet door alle
bladzijden hoeft te bladeren. Het on line lezen van de artikelen
kost natuurlijk tijd en voor wie geen snelle permanente verbinding heeft zoals kabel of ADSL, zullen de kosten behoorlijk oplopen. De lezer die voor ‘traditioneel’ internetten kiest, kan door
middel van een knop het integrale artikel in pdf-formaat binnenhalen en ‘off line’ lezen. Hij doet zich dan echter tekort omdat de
bijzondere mogelijkheden van dit on line-tijdschrift natuurlijk
niet gebruikt kunnen worden.
Behalve een serie kwalitatief goede artikelen zijn er ook case
reports aanwezig die, na het aanbieden van de anamnese (met beelden), de zelfwerkzaamheid van de bezoeker prikkelen door geen
diagnose te geven, maar via een ‘keuzemenu’ vragen om deze deze
– vanzelfsprekend on line – in te sturen, waarna men pas de juiste
diagnose te zien krijgt. Onder de artikelen die op deze site worden
aangeboden, bevinden zich enkele die met de trefwoorden ‘computerized dentistry’ van doen hebben en daarmee de doelstelling een
eigentijds on line-tijdschrift te bieden nogmaals onderstrepen.
Concluderend kan gezegd worden dat een on line-tijdschrift dat
goed gebruikmaakt van multimediale technieken voor de algemeen practicus een goede aanvulling is voor het bijhouden van het
tandheelkundig nieuws en de beroepsliteratuur.

Met het opgeven van het adres: www.thejcdp.com/ komt men op de
homepage van de JCDP. Rechts ziet men een fraai plaatje van het
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