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Rubriek ‘Uit en voor de praktijk’
Na de eerste oproep in het aprilnummer om casus uit de algemene praktijk in te sturen voor publicatie
in het Tijdschrift, wordt in dit oktobernummer reeds de eerste casus gepresenteerd: ‘Schade aan de
gingiva door slecht passend mondstuk’. Het betreft een eenvoudige, maar voor iedere tandheelkundige
zorgverlener uiterst leerzame praktische casus. Deze werd ingezonden door collega J.D. Scholtanus,
algemeen practicus te Warga. Bij het beschrijven en wetenschappelijk uitwerken van de casus is hij
begeleid door redacteur A.M. van Luijk. Deze redactionele begeleiding is echter zeer beperkt geweest,
zodanig zelfs dat het artikel volledig op het conto van collega Scholtanus is bijgeschreven. De
eerlijkheid gebiedt daarbij wel te zeggen dat collega Scholtanus een deeltijdbaan als docent
tandheelkunde bij de Disciplinegroep Tandheelkunde/Mondhygiëne aan de Rijksuniversiteit Groningen
heeft, waardoor hij ervaring heeft met het schrijven van artikelen. Niettemin is de redactie zeer
verheugd over deze bijdrage die van uitstekende kwaliteit is en die hopelijk anderen uitnodigt hun in de
praktijk opgedane ervaringen met de lezers van het Tijdschrift te delen. Algemeen-practici zijn soms
huiverig om een initiatief als dit te nemen omdat ze opzien tegen het zelf schrijven van een artikel dat
ook nog eens de wetenschappelijke toets der kritiek moet kunnen doorstaan. In dit geval geen nood.
Een van de ervaren redacteuren staat gereed om hulp en intensieve begeleiding te bieden.
De richtlijnen voor het aanleveren van een casus zijn als volgt. Geef eerst een korte beschrijving
van de casus die u zou willen behandelen en een overzicht van de informatie (foto’s, röntgenfoto’s,
enzovoorts) die u ter beschikking heeft, liefst per e-mail. De redactie kan dan aan de hand daarvan
beoordelen of de casus in aanmerking komt voor publicatie. Als dit positief wordt beoordeeld, neemt
een redacteur contact met u op voor het maken van afspraken. U kunt uw casus sturen naar Redactie
NTvT, Postbus 7161, 1007 MC Amsterdam, of per e-mail verzenden naar ntvtred@planet.nl.
Interuniversitaire Onderzoekschool Tandheelkunde
De redactie ontving ter kennisname het jaarverslag 2002 van de Interuniversitaire Onderzoekschool
Tandheelkunde (IOT). Dit instituut is een samenwerkingsverband tussen de opleidingen
tandheelkunde te Amsterdam, Nijmegen en Groningen en de tandheelkundesectie van de Universiteit
van Utrecht. De IOT is als onderzoekschool erkend door de Koninklijke Nederlandse Academie voor
Wetenschappen (KNAW) en heeft als primaire doelstelling het uitvoeren, coördineren en verbeteren
van tandheelkundig wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek is verdeeld in een aantal
hoofdthema’s:
• harde tandweefsels
• pathofysiologie van het parodontium en de orale mucosa
• herstel van orale functie
• tandheelkundige epidemiologie en zorgverlening.
Het jaarverslag meldt dat in 2002 158 wetenschappers en 93 promovendi binnen de onderzoekschool
actief zijn geweest. Dertien onderzoekers startten met een promotieonderzoek, een promovendus brak
zijn onderzoeksproject af en 17 promovendi konden hun dissertatie succesvol afsluiten en behaalden
de graad van doctor (tab. 1). De wetenschappers produceerden in totaal 187 wetenschappelijke
artikelen in gerefereerde tijdschriften, 32 andere wetenschappelijke publicaties en 114 artikelen in
vakbladen (tab. 1).
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Tabel 1. In 2002 verschenen dissertaties en artikelen in gerefereerde wetenschappelijke
tijdschriften, andere wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen, verdeeld per universiteit.

Over het algemeen staat het Nederlands wetenschappelijk onderzoek internationaal hoog
aangeschreven, zowel waar het de kwaliteit als de kwantiteit betreft. Vooral als in aanmerking wordt
genomen dat ons land relatief maar zeer klein is, is het aantal geproduceerde artikelen in
internationale tijdschriften indrukwekkend te noemen.
In ons Tijdschrift wordt over al die onderzoeken betrekkelijk weinig gepubliceerd. Aan het
publiceren in internationale gerefereerde tijdschriften zitten een waarderingssysteem en een
scoringsmethodiek gekoppeld waarop de universitaire afdelingen elk jaar worden ‘afgerekend’.
Duidelijk is daarmee dat het publiceren in deze tijdschriften prioriteit heeft. Het op eenvoudige wijze
informeren van de eigen landelijke ‘achterban’ zou eigenlijk ook een taak moeten worden die voor de
universitaire afdelingen ‘iets oplevert’. Ons Tijdschrift zou daar garen bij kunnen spinnen. Voorlopig
moeten we het echter doen met de bijdragen van enthousiaste wetenschappers die het informeren van
het ‘thuisfront’ als een morele plicht zien. Ook in dit nummer zijn hiervan enkele voorbeelden te vinden.
Daarom is een woord van dank aan alle auteurs die zich gevraagd of ongevraagd voor ons Tijdschrift
inspannen, zeker op zijn plaats. Bij deze!
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