Open-access-beleid NTvG
Het NTvG is geen open-access-tijdschrift. Dat betekent dat toegang tot de meest recente NTvGartikelen voorbehouden is aan abonnees. Toch is een deel van de NTvG-artikelen wel toegankelijk
zonder abonnement:
•
•
•
•
•

Alle artikelen ouder dan 5 jaar.
Alle artikelen over SARS-CoV-2/covid-19.
De hoofdredactionelen en columns.
Grote journalistieke producties (de eerste week na publicatie).
Voor mensen die het NTvG nog niet kennen, zijn 3 artikelen gratis toegankelijk nadat ze een
account hebben aangemaakt.

Onderschrijft NTvG de doelstellingen van open access?
Het NTvG onderschrijft de doelstellingen van open access volledig. Open access streeft ernaar om
het resultaat van wetenschappelijk onderzoek dat door de gemeenschap is betaald, openbaar
toegankelijk te maken. Het NTvG is echter geen internationaal onderzoekstijdschrift waarin de
resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden gepubliceerd. Het NTvG is een Nederlandstalig
vakblad dat voornamelijk bericht over wetenschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de
artsen en de gezondheidszorg in Nederland. Het financieringsmodel van open access is ontwikkeld
voor internationale onderzoekstijdschriften en werkt niet voor NTvG.

Hoe wordt de uitgave van het NTvG gefinancierd?
Het NTvG krijgt ongeveer 85% van zijn inkomsten uit individuele abonnementen en 15% uit
institutionele abonnementen. Individuele abonnementen zijn daarmee veruit de grootste bron van
inkomsten voor het NTvG. Elk jaar neemt het aantal individuele abonnees af. Dat komt deels
doordat vrijwel alle organisaties in Nederland waar artsen werken, een institutioneel abonnement
hebben. Daardoor hebben vrijwel alle artsen al toegang tot NTvG.

Staat NTvG geen enkele vorm van open access toe?
Jawel, na een embargoperiode van 6 maanden na publicatie van het artikel op de NTvG-website
mogen auteurs de laatste versie van hun manuscript op de repository-site van hun organisatie
plaatsen. Het door NTvG geredigeerde en opgemaakte artikel of de door NTvG geproduceerde pdf
van het geredigeerde artikel zijn echter uitsluitend beschikbaar via de NTvG-website. Deze mogen
nooit via een andere bron verspreid worden.

Van wie is het NTvG?
Het NTvG is eigendom van en wordt uitgegeven door de Vereniging NTvG. Deze Vereniging bestaat
uit de oud-redactieleden van het tijdschrift; op dit moment ongeveer 230 mensen. De Vereniging
opereert onafhankelijk van beroepsorganisaties of uitgeverijen en moet de kosten van het NTvG
afzetten tegen de inkomsten van de verkoop van abonnementen. De Vereniging heeft geen
winstoogmerk en het uitgeven van het NTvG is haar enige significante activiteit. Zonder voldoende
abonnementsinkomsten kan het NTvG niet voortbestaan.

Meer vragen?
Andere vragen over het NTvG of het open-access-beleid kun je stellen in een e-mail aan de redactie.

