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Er gaan in Nederland stemmen op om in Nijmegen een studierichting
tandheelkunde op te richten.
Faculteitsbestuur geneeskunde van de KUN schrijft aan Raad van Bestuur van Sint
Radboudstichting dat Nijmegen moet proberen Tandheelkunde binnen te halen.
Prof. dr. Post neemt standpunt in dat tandheelkunde in Nijmegen moet komen.
Het ministerie van Onderwijs is aanvankelijk niet voor, maar stemt later dit jaar in met
opleiding tandheelkunde in Nijmegen alleen het jaar waarin begonnen wordt is nog omstreden.
De afdeling mond- en kaakchirurgie start in het Radboudziekenhuis met Prof. C.A. Merkx als
conservator, die het jaar daarop tot lector werd benoemd.
De Raad van Bestuur van de Katholieke Universiteit besluit dat de opleiding tandheelkunde
m.i.v. studiejaar 1961/62 gaat beginnen. De minister verklaart zich akkoord en heeft als wens
85 eerstejaars toe te laten.
De opdracht voor de bouw van tandheelkunde wordt gegeven aan architect van der Laan.
Uitgegaan werd van 48 klinische studenten met uitbreidingsmogelijkheid van dit aantal.
Een voorbereidingscommissie onder voorzitterschap van Prof. dr. Post gaat van start met als
adviseurs o.a. Prof. dr. K.G. Bijlstra uit Groningen en prof. dr. H.M.J. Scheffers uit Utrecht en de
kaakchirurg C. Merkx.
Prof. dr. Post, president-curator van de Katholieke universiteit, heeft gesprek met van der
Linden en vraagt hem hoogleraar orthodontie te worden. Merkx was al gevraagd hoogleraar
kaakchirurgie te worden.
Het Oud Preklinisch Instituut aan de Kapittelweg wordt geschikt gemaakt voor huisvesting
van Tandheelkunde. Er was daar de beschikking over twee practicumzalen, een collegezaal,
een aantal stafkamers en ruimte voor het Algemeen Tandtechnisch Laboratorium.
In het kasteeltje komen op 6 januari Bijlstra en Keunig uit Groningen , Scheffer en Winkler uit
Utrecht en Merkx en Van der Linden samen met de hoogleraren van Nijmegen, die verondersteld
werden onderwijs voor tandheelkunde studenten te verzorgen. In drie uur tijd werd een
onderwijsprogramma van zes jaar vastgesteld dat tien jaar nagenoeg ongewijzigd heeft gediend.
Het was in grote mate een mix van de Utrechtse en Groningse curricula.
De opleiding start in september met 40 studenten en een curriculum van 6 jaar dat een mix is
van de Utrechtse en Groningse curricula. Percentage vrouwelijke studenten is nul. Van deze 40
studenten zullen er 35 afstuderen.
C.A. Merkx, 38 jaar oud, wordt benoemd tot gewoon hoogleraar Mond- en Kaakchirurgie
en hoofd van de gelijknamige afdeling, A. Van Amerongen tot hoogleraar Conserverende
tandheelkunde.
Er zijn drie afdelingen: Conserverende Tandheelkunde (Prof. dr. van Amerongen), Prothetische
Tandheelkunde en Mond- en Kaakchirurgie (prof. dr. Merkx). Van der Linden wordt voor 6/10 als
docent orthodontie aangesteld.
In oktober start de afdeling Orthodontie. Dr. F.P.G.M. van der Linden wordt benoemd tot
hoogleraar en hoofd van de afdeling.
De specialistenopleiding Orthodontie start met een vierjarig programma dat eenmaal per
twee jaar start en een instroom heeft van vier specialisten in opleiding.
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J. von Jessen wordt benoemd tot hoogleraar Prothetische Tandheelkunde en hoofd van de
gelijknamige afdeling.
De Tandheelkundige Faculteit Vereniging (TFV) wordt opgericht onder leiding van Theo van
Bladeren.
De laagbouw tandheelkunde (M361) aan de Erasmuslaan wordt geopend . De bovenverdieping
wordt ingericht als prekliniek. Op de begane grond komt een klinische behandelzaal, Centrale
Polikliniek, de Centrale Patiëntenadministratie en stafkamers.
Het perceel hoek Erasmuslaan-Ph. Van Leydenlaan wordt bouwrijp gemaakt voor de hoogbouw
tandheelkunde (M362).
Voor het eerst worden door studenten ook (kleine) kinderen behandeld en werd geleidelijk een
patiëntenbestand van kinderen opgebouwd door de onderafdeling Kindertandheelkunde.
Door van der Linden wordt de basis gelegd voor het schisis-team met de komst van de
plastisch chirurg Borghouts uit Groningen.
De eerste coassistenten komen op de polikliniek Mond- en Kaakchirurgie.
De eerste zes studenten studeren op 13 april af.
Het aantal eerstejaars wordt opgehoogd naar 70 per september 1968.
H.S. Duterloo promoveert bij prof. van der Linden en is daarmee de eerste promovendus
in de tandheelkunde in Nijmegen.
In september beginnen 65 studenten aan de opleiding tot tandarts en wordt begonnen met de
“Klinische Avonden” voor afgestudeerden met een frequentie van 5 avonden per jaar.
Dr. F.C.M. Driessens wordt benoemd tot lector in de Tandheelkundige Materialen en wordt hoofd
van de nieuw opgerichte afdeling Tandheelkundige Materialen.
Curatoren dwingen de opleiding de instroom van eerstejaars verder te verhogen naar 85 tot 90
studenten.
Mw. B. Prahl-Andersen is de tweede die in Nijmegen in de tandheelkunde promoveert
(cum laude), opnieuw bij Prof. dr. van der Linden.
Start van het schisisteam dat wordt gecoördineerd vanuit de afdeling Orthodontie, eerst door
Prahl-Andersen en vanaf 1980 door Kuijpers-Jagtman.
In januari treedt prof. dr. K.G. König aan als hoogleraar Preventieve
Tandheelkunde.
Van mei-september wordt klinisch onderwijs stopgezet om inrichting M362 en herinrichting
M361 (fantoomzaal op begane grond op de plaats van de klinische zaal) te effectueren.
Geplande instroom van 72 eerstejaars wordt gerealiseerd.
In februari gaat het eerste longitudinale klinische veldonderzoek van start vanuit de afdeling
Preventieve Tandheelkunde bij 24 basisscholen in Nijmegen.
In het najaar wordt vanuit de zelfde afdeling het eerste onderzoek gedaan in een lange reeks naar
de gebitsgezondheid van kinderen in Den Haag ter evaluatie van de Haags Actie.
De bibliotheek tandheelkunde wordt opgericht. Als bibliothecaris wordt L. Hofman aangetrokken.
Complete tijdschrift jaargangen werden opgekocht en boeken werden aan geschaft.
De TFV viert het eerste lustrum met het thema “Bekke Trekke”.
Bodegom, J. Dijkman, Jefferys en R. Nanda promoveren bij prof. dr. v.d. Linden en V. Nanda bij
prof. dr. Van Amerongen.
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In september wordt de nieuwbouw (M362) in gebruik genomen.
Vanuit de afdeling Orthodontie start een multidisciplinair, mixed-longitudinaal onderzoek naar de
groei en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar (Het Groeionderzoek) (Prof. dr.
F.P.G.M. van der Linden en dr. B. Prahl- Andersen). Het onderzoek zou lopen tot 1976.
Dr. Driessen wordt benoemd tot hoogleraar in de Tandheelkundige Materialen.
De onderwijscommissie maakt plannen voor een nieuw curriculum, echter de plannen worden
geen werkelijkheid.
Dr. H. Boersma wordt benoemd tot lector in de Orthodontie.
Een samenwerking komt tot stand met de te starten Tandheelkundige opleiding aan de Muhumbili
Universiteit in Dar es Salaam samen met de universiteit van Kuopio (Finland). Gastdocenten gaan
tijdelijk naar Tanzania en Tanzaniaanse docenten komen hier voor aanvullende opleiding.
Prof. dr. König wordt de eerste voorzitter van de subfaculteit Tandheelkunde.
Van Bladeren en Dorenbos promoveren bij prof. dr. v.d. Linden, Stoelinga promoveert bij prof. dr.
Merkx.
Op 1 juli 1971 is mevr. M.M.J. Timmermans-Hummeling als eerste vrouw afgestudeerd en
gevestigd in Weert.
De tweejarige opleiding tot mondhygiënist start met 20 studenten aan de Subfaculteit
Tandheelkunde met als hoofd drs. C. Cammaert.
Het multidisciplinaire onderzoekproject “Ontwikkeling en onderzoek naar het effect van
programma’s voor geïntegreerde gezondheidsvoorlichting en – opvoeding in kleuter- en
basisonderwijs” gaat van start vanuit de afdeling Preventieve Tandheelkunde (Prof. K.G. König en
drs. A.J.M. Plasschaert) samen met het Hoogveld Instituut in Nijmegen. Het GVO-project waarin
onderwijsmateriaal, 8 handleidingen “Op je Gezondheid” (uitgave Wolters Noordhoff), werd
ontwikkeld voor het basisonderwijs zou doorlopen tot 1984.
Letzel promoveert bij prof. van Amerongen, Plasschaert promoveert bij prof. dr. König, van Hoof
promoveert bij prof. dr. Merkx.
Enquêtes werden onder studenten, stafleden en afgestudeerden gehouden en resulteren in enkele
globale conclusies m.b.t. de opleiding: enkele onderdelen zijn onnodig, overlappend of
ontbrekend.
De onderwijscommissie stelt de Club van Zes teneinde te komen tot een nieuw werkmodel dat
tenslotte moet leiden tot een werkprogramma voor curriculum herziening. De commissie bestaat
uit: P. Battistuzzi, D. Besling, R. Burgersdijk, A. Plasschaert (voorzitter/secretaris), A. Van de Poel en
H. Poort.
De tweede vrouwelijke tandartsen studeren af: Mevr. H.L. Tjan - Auw en Mevr. L.M.H. Haagmans Hendriks .
De zogenaamde Club van Zes brengt zijn eerste rapport uit voor een nieuw vijfjarig curriculum,
gepasseerd op de “probleemoplossingscyclus”. Er volgen nog twee rapporten.
De experimentele opleiding tot kindertandverzorger (K.T.V.) onder leiding van Prof. dr. Van
Amerongen en R. Burgersdijk gaat van start met een opleidingsduur van 2 jaar. Kandidaten werden
gerekruteerd uit in opleiding zijnde mondhygiënisten. In 1983 wordt de opleiding gestaakt. In
totaal zijn 28 KTV-sters opgeleid.
Vanuit de afdeling Conserverende tandheelkunde start een groot klinisch onderzoek samen met
Tandheelkunde VU naar de kwaliteit en levensduur van amalgaamvullingen, het zogenaamde
Amalgaamproject (dr. H. Letzel). Het project wordt mede gefinancierd door de ziekenfondsraad en
loopt tot en met 1984.



1974






1975



1976











1977


1978




De TFV viert het tweede lustrum met als thema “Dekadent”.
Bremers en Theunissen promoveren bij Duterloo, Berendsen bij König, Cox en Terlingen bij v.d.
Linden en van Hoof en Lekkas bij prof. dr. Merkx.
Een begeleidingscommissie brengt in mei het rapport uit “Curriculumherziening Tandheelkunde,
invoering eerstejaars programma. In juni besluit de subfaculteitsraad om het nieuwe programma
per september in te voeren.
Het vijfjarig curriculum gaat van start, gebaseerd op probleem oplossen en zelfstudie, bevat naast
de traditionele tandheelkundige onderwerpen, keuzeonderdelen, een lijn wetenschappelijke
scholing en een lijn mens en samenleving.
Het nieuwe curriculum leidt tot een ander aanschafbeleid van de bibliotheek tandheelkunde.
Kernboeken per vakgebied werden in 10-voud aangeschaft.
Van der Hoeven en Mikx promoveren bij prof. dr. König, van de Poel promoveert bij prof. dr. van
der Linden, Vermeeren promoveert bij prof. dr. Hadders en prof. dr. Merkx.
De opleiding start in september met 100 eerstejaars.
De organisatievorm van de faculteit verandert. Vanaf nu is er sprake van de Faculteit Geneeskunde
en Tandheelkunde met de subfaculteit Geneeskunde en de subfaculteit Tandheelkunde.
De bibliotheek start een “mediatheek” voor audio-visuele-producties in het kader van het nieuwe
curriculum.
Als gevolg van de herstructurering van Tandheelkunde ontstaan de afdelingen Conserverende
Tandheelkunde voor Volwassenen, Kindertandheelkunde, Occlusieopbouw, Parodontologie,
Volledige Prothese en Maxillo-Faciale Prothetiek.
De leeropdracht van prof. van Amerongen wordt veranderd in Kindertandheelkunde, die van Von
Jessen in Volledige Prothese en Maxillo- Faciale Prothetiek. Drie nieuwe leerstoelen worden aan
tandheelkunde toegevoegd.
Dr. H.H. Renggli uit Zürich wordt benoemd tot de hoogleraar Restauratieve Tandheelkunde in het
bijzonder Parodontologie en Hoofd van de gelijknamige afdeling.
Dr. A.F. Käyser wordt benoemd tot lector in Restauratieve Tandheelkunde in het bijzonder de
Occlusie Opbouw en hoofd van de gelijknamige afdeling.
Dr. A.J.M. Plasschaert wordt benoemd tot hoogleraar in de restauratieve Tandheelkunde in het
bijzonder Conserverende Tandheelkunde voor Volwassenen en hoofd van de gelijknamige afdeling.
Het amalgaamproject gaat van start onder leiding van dr. H. Letzel. Het betreft een klinisch
experimenteel onderzoek.
Als eerste in Europa wordt voor de tandheelkunde een geautomatiseerd patiënt/student
administratiesysteem (ASPOK) ingevoerd voor de kliniek.
Käyser promoveert bij prof. dr. von Jessen, Duinkerke promoveert bij prof.dr. v.d. Linden
Het doctoraalexamen na 4 jaar studie wordt ingevoerd als onderdeel van het nieuwe vijfjarige
curriculum.
Het aantal algemeen practici dat gebruik maakt van de faciliteiten van de bibliotheek
tandheelkunde begint toe te nemen.
Van Beest, van ’t Hof en Roskjaer promoveren bij prof. dr. v.d. Linden.
Tandheelkunde richt een eigen Post Academisch Onderwijs (PAO) Commissie op.
Meer en meer wordt jaarlijks een PAO programma aangeboden aan afgestudeerde tandartsen.
Prof. dr. von Jessen volgt prof. dr. König op als voorzitter van de Subfaculteit Tandheelkunde.
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Van Dijk promoveert bij prof. dr. Driessens, Daggers, Kuijpers-Jagtman en Wolters- Lutgerhorst
promoveren bij prof. dr. v.d. Linden.
dr. H.P.M. Freihofer uit Zürich wordt benoemd tot hoogleraar mond- en kaakchirurgie en hoofd
van de gelijknamige afdeling. Prof. dr. Merkx behoudt zijn leerstoel en blijft aan de afdeling
verbonden.
De eerste 15 studenten van het nieuwe 5-jarige curriculum studeren af.
Burgersdijk promoveert bij prof. dr. van Amerongen.
De naam van de vakgroep Conserverende Tandheelkunde voor Volwassenen wordt gewijzigd in
Cariologie en Endodontologie.
Het project Tanzania gaat van start onder leiding van König en Mikx. Het gaat om samenwerking en
ondersteuning van de Dental Division van Muhimbili University in Dar es Salaam.
Dr. Burgersdijk wordt voorzitter van Tandheelkunde en blijft dat tot 2005 onderbroken door een
tweejarig lidmaatschap van het College van Bestuur.
Dr. A. Käyser wordt benoemd tot hoogleraar in de Restauratieve Tandheelkunde, in het bijzonder
de occlusieopbouw en hoofd van de gelijknamige afdeling.
Dr. H. Boersma wordt benoemd tot hoogleraar Orthodontie.
Dippel promoveert bij prof. dr. van Amerongen, van der Wal bij prof. dr. Merkx en The bij prof. dr.
Plasschaert.
Het percentage vrouwelijke studenten bedraagt dit jaar 23 %.
De Jonge promoveert bij prof. dr. v.d. Linden, Peters bij prof. dr. Plasschaert en van Campen bij
prof. dr. Renggli.
De eerste formalisering en daarmee oprichting van het MFPcentrum (Maxillo Faciale Prothetiek
vindt plaats. Later zal dit overgaan in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde.
Invoering van de Twee Fasen Structuur in het Hoger Onderwijs. Voor het curriculum
tandheelkunde waren slechts geringe aanpassingen nodig omdat wij al een studieduurverkorting
hadden doorgevoerd met het nieuwe curriculum in 1974.
Al het onderzoek van Tandheelkunde wordt ondergebracht in 6 programma’s.
Prof. dr. A.J. van Amerongen gaat met emeritaat.
Dr. R. Burgersdijk wordt benoemd tot hoogleraar in de Restauratieve Tandheelkunde in het
bijzonder de Kindertandheelkunde en hoofd van de gelijknamige afdeling.
Van Wijnbergen-Buijen van Weelderen promoveert bij prof. dr. van Amerongen, de Wijn bij prof.
dr. Driessens, de Koomen bij prof. dr. von Jessen, Battistuzzi bij prof. dr. Käyser, Maltha bij prof. dr.
v.d. Linden en Truin bij prof. dr. Plasschaert.
De dependance Mond- en Kaakchirurgie in het gebouw tandheelkunde wordt gesloten.
De bibliotheek krijgt toegang tot Medlars voor literatuuronderzoek in geautomatiseerde
bestanden.
Prof. dr. J.O.F.C. von Jessen gaat met emeritaat.
Het 4de lustrum van de TFV met o.a. uitgave van de eerste echte Almanak met als thema
“Studentikoos”. Het Dappenglaasje wordt geopend.
Meeuwissen promoveert bij prof. dr. Käyser, Ruiken en Vogels bij prof. dr. Plasschaert.
Vanuit alle klinische afdelingen van Tandheelkunde start samen met TNO en de afdeling Medische
Psychologie een grootschalig Landelijke Epidemiologisch Onderzoek Tandheelkunde (LEOT)
gesubsidieerd door het Preventiefonds. Ongeveer 6000 Nederlanders uit 40 gemeenten worden
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benaderd en tandheelkundig onderzocht. In 1987 vindt de eindrapportage plaats. Het project
wordt geleid door Prof. dr. Burgersdijk en Dr. Truin
De Dienst Patiëntenzorg Ondersteuning (PZO) Tandheelkunde wordt in het leven geroepen
bestaande uit Centrale Indicatie Poliklniek, Centrale Patiënten Administratie, Centrale
Röntgenafdeling, Algemeen tandtechnisch Laboratorium en Bibliotheek Tandheelkunde.
Jansen promoveert bij prof. dr. Driessens, Vermeulen bij prof. dr. Käyser, Beckers en Schaeken bij
prof. dr. König, Voorsmit bij prof. dr. Merkx en Verdonschot bij prof. dr. Plasschaert.
De afdeling Mond- en Kaakchirurgie viert haar 25-jarig bestaan.
tot dit jaar was 9.8 % van de afgestudeerden tandartsen in Nijmegen van het vrouwelijk geslacht.
dr. W. Kalk wordt benoemd tot hoogleraar in de Restauratieve Tandheelkunde in het bijzonder de
Volledige Prothese en Maxillo-Faciale Prothetiek en hoofd van de gelijknamige afdeling.
In de periode 1977-1985 is er sprake van een verdrievoudiging van het aantal
onderzoekpublicaties.
Voor het eerst verschijnt “Onderzoekprogramma’s en wetenschappelijke output over de periode
1981-1983Het Centrum MFP wordt omgevormd tot het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde.
Hendriks en Terpstra promoveren bij prof. dr. Driessens, Aukes bij prof. dr. Käyser, van der Burgt
en Straetmans bij prof. dr. Plasschaert en van Oosten bij prof. dr. Renggli.
Als een donderslag bij heldere hemel komt Minister Deetman van Onderwijs en Wetenschappen in
augustus met een voornemen om de opleidingen tandheelkunde in Groningen en Nijmegen te
sluiten in het kader van de zgn. Selektieve Krimp en Groei (SKG) operatie.
Tandheelkunde bestaat 25 jaar. Een lustrumboek “Tendens 86” komt uit, een congres en feest in
de schouwburg en een “Junglefeest” in Tivoli vinden plaats.
Prof. dr. Plasschaert wordt voorzitter van tandheelkunde en vice-decaan in het Faculteitsbestuur.
Carpay, Nieman en van Os promoveren bij prof. dr. König, de Groot en Spierings bij prof. dr.
Plasschaert.
In april neemt de Tweede Kamer het besluit Tandheelkunde Groningen te sluiten en
tandheelkunde Nijmegen in afgeslankte vorm (instroom van slechts 30 studenten) te handhaven.
De bestuursstructuur van de Faculteit wordt opnieuw gewijzigd. De subfaculteit Tandheelkunde
verdwijnt en er komt voor in de plaats de Discipline Tandheelkunde met een disciplinevoorzitter en
–raad.
In het kader van noodzakelijke afslanking worden negen bestaande vakgroepen omgevormd tot vijf
in totaal. Zo gaat Parodontologie samen met Preventieve en Sociale tandheelkunde inclusief het
laboratorium voor Orale Microbiologie.
De eerste uitwisseling wordt voorbereid tussen studenten van Glasgow, Manchester, Aarhus en
Nijmegen in het onlangs gestarte Europese Erasmus programma.
Het Tandheelkundig Research Instituut voor Klinisch Onderzoek (TRIGON) wordt officieel geopend.
Prof. dr. C.A. Merkx gaat met emeritaat.
Theuns promoveert bij Prof. dr. Driessens, Ioannides bij prof. dr. Freihofer en Creugers bij prof. dr.
Käyser.
Tandheelkunde neemt ongeveer 35 studenten uit Groningen (1e en 2de jaars) op en ca. 40
studenten uit Utrecht (5e jaars).
Het zelfstandige laboratorium voor Orale Histologie wordt ingelijfd in de vakgroep Orthodontie.
Van Rossum promoveert bij prof. dr. Kalk, Keltjens bij prof. dr. Käyser, Frencken bij prof. dr. König,
Wijdeveld, Schols en Wagemans bij prof. dr. v.d. Linden en Lemmens bij prof. dr. Plasschaert.
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De instroom van nieuwe eerstejaars studenten wordt opgehoogd van 30 naar 60.
De vakgroep Orale Functieleer wordt ingesteld als samenvoeging van de afdelingen Occlusieopbouw, Volledige Prothese en Maxillo-Faciale Prothetiek en Tandheelkundige Materialen.
Tandheelkunde wordt ingedeeld in 4 sectoren: Preventieve en Curatieve Tandheelkunde, Orale
Functieleer en Biomaterialen, Orthodontie en Mond- en Kaakchirurgie.
Het 5de lustrum der TFV heeft als titel “Studentallmind”.
De studenteninstroom stijgt weer naar 60.
Het onderzoekproject “Toekomstscenario’s Tandheelkunde” start onder leiding van Burgersdijk en
Truin.
De eerste aflevering van het informatiebulletin Tandheelkunde “Extract” verschijnt.
Burgersdijk wordt voorzitter van Tandheelkunde en blijft dat tot 2005.
Herindeling van tandheelkunde vindt plaats. De laagbouw (M361) wordt gedeeltelijk afgestoten en
later afgebroken.
De Baat promoveert bij prof. dr. Kalk, Mezger en Plasmans bij prof. dr. Käyser en Kluter, Kroeze en
de Vries bij prof. dr. Plasschaert.
Prof. dr. A.J.M. Plasschaert treedt aan als de nieuwe Rector Magnificus van de Katholieke
Universiteit Nijmegen en zal deze taak vervullen tot januari 1994.
Frankenmolen en Heling promoveren bij prof. dr. Burgersdijk, Hoppenbrouwers bij prof. dr.
Driessens, de Kanter bij prof. dr. Käyser en Oosterwaal bij prof. dr. Renggli.
Het PAOT biedt inmiddels per jaar ongeveer 30 cursussen aan waaraan circa 750 tandartsen
deelnemen.
Het TRIKON voert onderzoek uit in drie VF-programma’s: 1. Tandheelkundige Gezondheidszorg,
Gerodontologie en Epidemiologie, 2. Tandheelkundige restauraties en biomaterialen, 3.
Microbiologie van Cariës en Parodontale aandoeningen.
De samenwerking tussen Tandheelkunde Nijmegen en Wuhan University in Wuhan China, gaat van
start.
Viering van het 6de lustrum van Tandheelkunde. Het lustrumboek “Gezichten op Tandheelkunde
komt uit.
Lammers promoveert bij prof. dr. Driessens.
Start van de opleiding Master of Science in Periodontology onder leiding van dr. G. Wolffe.
De opleiding tot Mondhygiënist wordt verlengd van 2 naar 3 jaar.
Prof. dr. van der Linden wordt benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen.
TFValmanak “Tand’em” verschijnt.
Dr. A.M. Kuijpers-Jagtman wordt benoemd tot bijzonder hoogleraar Orthodontie.
Jansen ontvangt PIONIER-subsidie van NWO voor de opzet van een eigen onderzoeksgroep en
wordt aangesteld als UHD Biomaterialen.
Roeters promoveert bij prof. dr. Burgersdijk, Brouns bij prof. dr. Freihofer, Hitge, Jonkman en Plooij
bij prof. dr. Kalk, J. Meeuwissen bij prof. dr. Käyser, in de Braekt en Peerlings bij prof. dr. KuijpersJagtman, van Beek en Brouns bij prof. dr. Merkx en Huysmans bij prof. dr. Plasschaert.
De opleiding wordt voor het eerst gevisiteerd.
Prof. dr. van der Linden ontvangt de Facultaire Prof. Lammers-prijs voor onderwijs.
Ramselaar promoveert bij prof. dr. Kalk, Verzijden en Witter bij prof. dr. Käyser en Saxton bij prof.
dr. König.
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Het 6de lustrum van de TFV wordt gevierd met als thema “Kieskeurig” en gala in kasteel
Doornenburg.
Dr. G.J. Truin wordt benoemd tot bijzonder hoogleraar Gezondheidszorg- onderwijs en –onderzoek
op het terrein van de tandheelkunde.
Dr. N.H.J. Creugers wordt benoemd tot hoogleraar in de Restauratieve Tandheelkunde in het
bijzonder de occlusieopbouw en hoofd van de gelijknamige afdeling.
Willemsen promoveert bij prof. Burgersdijk.
Opleiding Tandheelkunde opent website op Internet en maakt gebruik van email verkeer.
Het WHO Collaborating Centre gaat van start onder leiding van Frans Mikx.
Voor de eerste maal wordt Theo van Bladerenprijs uitgereikt aan de student die zich het meest
heeft ingezet voor de TFV.
Prof. dr. van der Linden gaat met emeritaat.
Prof. dr. Boersma neemt afscheid van tandheelkunde, hij zal nog tot 2001 werkzaamheden
verrichten voor de afdeling Orthodontie.
Kuijpers-Jagtman wordt benoemd tot gewoon hoogleraar en hoofd van de Afdeling Orthodontie en
Orale Biologie.
Geertman promoveert bij prof. dr. Kalk. Keulers en Mabelya bij prof. dr. König, Ostyn bij prof. dr.
v.d. Linden en E. Bronkhorst bij prof. dr. Truin.
Prof. dr. König gaat met emeritaat.
Het laboratorium Orale microbiologie wordt opgeheven.
Tandheelkunde viert het 7e lustrum met een feest waarin afscheid genomen wordt van van der
Linden en König. Het lustrumboek “tandheelkunde 35 jaar verschijnt.
TFV brengt almanak uit “Al Dente”.
De laagbouw (M361) wordt definitief verlaten en vervolgens afgebroken.
Dr. J.A. Jansen wordt benoemd tot hoogleraar Biomaterialen en experimentele implantologie.
Vaarkamp promoveert bij prof. dr. Burgersdijk, van Damme bij prof. dr. Freihofer, Jansen bij prof.
dr. v.d. Hoeven, Caulier en Paquay bij prof. dr. Jansen en Pilon bij prof. dr. Kuijpers-Jagtman.
Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) komt onder leiding van drs. N. Postema.
Meijering promoveert bij prof. dr. Creugers, Kwakman bij prof. dr. Freihofer, den Braber, van Dijk,
Hulshoff en Wolke bij prof. dr. Jansen en Al Yami, Heidbüchel, Reukers en Leenstra bij prof. dr.
Kuijpers-Jagtman.
Opnieuw wordt een ingrijpende curriculumherziening doorgevoerd. De studieduur blijft gelijk. De
nadruk komt te liggen op zelfstudie en zelfstudieopdrachten.
Prof. dr. Freihofer gaat met emeritaat.
Prof. dr. Kalk verlaat Nijmegen vanwege zijn benoeming tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van
Groningen.
Fennis-Ie en Opdam promoveren bij prof. dr. Burgersdijk en van den Heuvel bij prof. dr. KuijpersJagtman.
7de lustrum van de TFV met als thema “1DENTITIJD”.
De tweede onderwijsvisitatie (VSNU) vindt plaats.
De Reünistenvereniging Tandheelkunde (RVT) wordt opgericht door dr. J. Kroeze en L. Hofman.
De opleiding Kindertandverzorgende (KTV) gaat weer van start.
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Dr. P.J.W. Stoelinga wordt benoemd tot hoogleraar Mondziekten en kaakchirurgie en hoofd van de
gelijknamige afdeling.
Dr. M. Van ‘t Hof wordt benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Methoden en technieken van
tandheelkundig onderzoek vanwege het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde.
Dr. C. De Baat wordt benoemd tot bijzonder hoogleraar in de geriatrische Tandheelkunde vanwege
de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.
Hoppenreijs promoveert bij prof. dr. Freihofer, Vercaigne bij prof. dr. Jansen en Staninec bij prof.
dr. Plasschaert.
De opleidingseisen tot Mond- en kaakchirurgie wijzigen op grond van een landelijk besluit uit 1988:
een medische en tandheelkundige vooropleiding is vereist.
De Wereld-Gezondheidsorganisatie (WHO) wijst het Cluster Tandheelkunde aan als World Health
Organisation Collaborating Centre (WHOCC) for Oral Health Care Planning and Future Scenarios
voor een periode van 10 jaar. Het centrum is onderdeel van de sector Orale Functieleer.
Frans Friederichs van Mond- en Kaakchirurgie ontvangt de Radboud Pluim.
Mede in verband met het komende emeritaat van Prof. Renggli wordt de nieuwe vakgroep
Biomaterialen en Parodontologie gevormd.
De Opleiding tot Klinisch Prothese Technicus (KPT) gaat van start onder leiding van prof. dr.
Creugers.
Moscovich promoveert bij prof. dr. Creugers, Merkx bij prof. dr. Freihofer, Santini bij prof. dr.
Plasschaert, Tekamp bij prof. Kalk, Walboomers en Gerritsen bij prof. dr. Jansen, Cornelissen bij
prof. dr. Kuijpers-Jagtman, Langendijk-Geneveaux bij prof. dr. v.d. Hoeven, Walbomers, Gerritsen
en Vehof bij prof. dr. Jansen en Kahabuka bij prof. dr. Plasschaert.
De opleiding Tandheelkunde bestaat 40 jaar. Het boek “Gezichten achter Tandheelkunde
verschijnt.
De TFV brengt de almanak “Elementair” uit.
Voor het eerst vindt toelating tot de studierichting Tandheelkunde voor 50% van de vastgestelde
numerus fixus plaats via decentrale selectie.
Het aantal 1e jaars is nu ongeveer 80.
Prof. dr. Renggli gaat met emeritaat.
Onder leiding van R. De Kanter gaat het Alumniproject voor bij- en nascholing van start.
Thijs Merkx wordt benoemd tot UHD met aandachtsveld de oncologie van het mond- en
kaakgebied.
L. Hofman ontvangt als eerste van Tandheelkunde de Radboudpluim.
Hannen promoveert bij prof. Freihofer.
De opleidingsduur van de opleiding tot Mondhygiënist wordt verlengd van 3 naar 4 jaar en leidt nu
op tot Mondzorgkundige.
De laagbouw tandheelkunde (M361) wordt gesloopt en het Dappenglaasje wordt tijdelijk
verplaatst naar een ruimte op de begane grond van de hoogbouw.
Dr. C. Katsaros wordt benoemd tot bijzonder hoogleraar Orthodontie.
Dr. W.H. van Palenstein-Helderman wordt benoemd tot bijzonder hoogleraar
Gezondheidszorgonderwijs en onderzoek op het terrein van tandheelkundige zorgverlening in
ontwikkelingslanden.
Mentink en Sarita promoveren bij prof. dr. Creugers, ter Brugge bij prof. dr. Jansen, Konst bij prof.
dr. Kuijpers-Jagtman en Taifour bij prof. dr. Truin.
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De twee-jarige opleiding tandheelkunde voor artsen (TOVA) gaat van start. Tot 2011 om het jaar,
daarna jaarlijks.
In de binnentuin van het gebouw Tandheelkunde start de bouw van een nieuw StudiecentrumBibliotheek.
In het kader van docentprofessionalisering worden de eerste onderwijskwalificaties toegekend.
DIGITOP als patiënt-student computer administratiesysteem wordt ingevoerd. De papieren
patiëntenmap verdwijnt. Op zaal verschijnt bij iedere unit een computer.
De TFV viert het 8ste lustrum met als thema “Hoe mooier hoe BEETER”. Traditiegetrouw vindt er
een lustrumcongres, een galafeest en een “Lust-U-Rum- feest”.
Jansen ontvangt van STW de Simon Stevin Meesterschap Award (prijs voor technologisch
onderzoek).
Parker, van den Dolder en Ooms promoveren bij prof. dr. Jansen, Ren bij prof. dr. Kuijpers-Jagtman
en van der Sanden bij prof. dr. Plasschaert.
De 3de onderwijsvisitatie vindt plaats.
Op initiatief van prof. dr. Plasschaert vindt de eerste eindejaars BBQ voor studenten en
medewerkers plaats met uitreiking van studentonderscheidingen. Een traditie ontstaat waarbij
sprake is van een goede en gezellige sfeer.
De Bachelor-Master (BaMa) structuur wordt ingevoerd: een 3-jarige Bachelor en een 2-jarig
Masterprogramma.
De Katholieke Universiteit verandert van naam in Radboud Universiteit naast het UMC St Radboud.
Nienke van der Veer van Mond- en Kaakchirurgie ontvangt de Radboud Pluim.
Feddes promoveert bij prof. dr. Jansen, Mugonzibwa bij prof. dr. Kuijpers-Jagtman, Borstlap en
Fennis bij prof. dr. Stoelinga en Bruers bij prof. dr. Truin.
In Arnhem aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) wordt een dependance Academische
Kliniek Mondzorg Arnhem (AKMA) gevestigd. De kliniek is een uitbreiding ten behoeve van het
aantal klinische studenten tandheelkunde en mondzorg en is bedoeld als werkplaats voor het
teamconcept.
Het nieuwe Dappenglaasje wordt geopend op de onderverdieping tussen de collegezalen.
Prof. dr. J. Jansen volgt prof. dr. R. Burgersdijk op als voorzitter van Tandheelkunde.
Prof. dr. Burgersdijk verlaat de Tandheelkunde en wordt voor het cluster Anaesthesiologie en
Intensive Care.
Prof. dr. P. Stoelinga gaat met emeritaat.
Dr. S.J. Bergé wordt benoemd tot hoogleraar Mondziekten en Kaakchirurgie en hoofd van de
gelijknamige afdeling.
Marleen Bosman van Mondziekten en Kaakchirurgie ontvangt de Radboud Pluim.
Benoeming van Frank Walboomers tot UHD Regeneratieve Tandheelkunde.
Bij de afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie wordt het 3D Laboratorium opgericht.
De vakgroep orthodontie gaat op digitale gebitsmodellen hetgeen een primeur voor Nederland is.
Kuys promoveert bij prof. dr. Burgersdijk, Fennis bij prof. dr. Creugers, Delatte en Krapels bij prof.
dr. Kuijpers-Jagtman, Al-Beiruti bij prof. dr. van Palenstein-Helderman, Ruhe bij prof. dr. Jansen en
Simon bij prof. dr. Stoelinga.
Tandheelkunde bestaat 45 jaar. Dit wordt gevierd in concertgebouw De Vereeniging met ’s
ochtends een symposium vanwege het emeritaat van prof. dr. Plasschaert, daarna geeft hij een
concert met het Symfonieorkest Nijmegen waarbij hij als solist optreedt. Daarna volgt zijn
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afscheidscollege met aansluitend receptie. ’s Avonds is er een groot feest waarbij de Ashton
Brothers optreden. Er is tenslotte nog een galafeest in St. Oedenrode.
Radboudpluim wordt uitgereikt aan Musa Ilkay.
Benoeming dr. G.J. Meijer als UHD Orale Implantologie
Yonggang, Shalabi, Leeuwenburgh en Siebers promoveren bij prof. dr. Jansen, van Beurden en
Nollet bij prof. dr. Kuijpers-Jagtman en Q. Zhang bij prof. dr. van Palenstein-Helderman.
Prof. dr. Plasschaert gaat met emeritaat.
Opnieuw start een nieuw curriculum (het 4de) met een duur van 6 jaar, een 3- jarige Bachelor en
een 3-jarige Masteropleiding.
ste
Elke Smeets-Sips voltooit als 100 in Nijmegen opgeleide orthodontist de specialistenopleiding.
Het Centrum voor Aangezichtschirurgie, een samenwerkingsverband van MKA, KNO, Plastische
Chirurgie en Dermatologie wordt opgericht.
Mond- Kaak- en Aangezichtschirurgie schaft samen met Orthodontie de ConeBeam-CT aan, een
primeur voor Nederland.
Fokkinga promoveert bij prof. dr. Creugers, W. Zhang en van den Beucken bij prof. dr. Jansen en
Loomans bij prof. dr. Burgersdijk.
Het 9de lustrum van de TFV heeft als thema “mondiaal” en wordt weer gevierd met o.a. almanak,
congres en galafeest.
Prof. dr. J. Jansen wordt benoemd tot lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.
Een onderwijsuitwisseling wordt gestart met Can Tho in Vietnam onder leiding van prof. dr. N.
Creugers. Het gaat om het onderwijsproject “Problem Solving Restorative dentistry”.
Een postgraduate opleiding Gnathologie begint onder leiding van Dr. M. Steenks.
Prof. dr. M. Huysmans wordt benoemd tot hoogleraar Cariologie en Endodontologie.
Dr. M. Merkx wordt benoemd tot hoogleraar in Mond- Kaak- en Aangezichts Oncologie en Orale
geneeskunde. Tevens wordt hij opleidingsdirecteur voor het postacademisch onderwijs
geneeskunde van de faculteit.
Het 40-jarig bestaan van het Nijmeegse Schisisteam wordt gevierd.
Prof. Katsaros wordt benoemd tot hoogleraar orthodontie in Bern (Zwitserland) en verlaat
Nijmegen.
Kiekens en Prahl promoveren bij prof. dr. Kuijpers-Jagtman, Loesberg, Plachokova, Link en
Habraken bij prof. dr. Jansen, van Cann bij prof. dr. Stoelinga en Mettes bij prof. dr. Plasschaert.
Prof. dr. N. Creugers wordt benoemd tot onderwijsdirecteur voor de opleiding Tandheelkunde
Alex Willems (amanuensis) ontvangt de Radboudpluim.
Binnen de nieuwe structuur van het UMC St Radboud wordt Tandheelkunde één afdeling.
Het centrum voor Hoofd-hals Oncologie gaat van start als samenwerkingsverband tussen MKA en
KNO.
Er vindt afzonderlijke visitatie plaats voor 3-jarige Masteropleiding tandheelkunde door NVAO.
Presentatie van de eerste schetsontwerpen van nieuwbouw Tandheelkunde aan de Kapittelweg
Bodde, Nikolidakis, Kroese-Deutman en Xuechao promoveren bij prof. dr. Jansen, Bongaarts, van
der Geld en Bildt promoveren bij prof. dr. Kuijpers-Jagtman, Hamza bij prof. dr. van PalensteinHelderman. Kikwilu en Topaloglu bij prof. dr. Creugers en Tin en Lee bij Prof. dr. Stoelinga.
Dr. G.J. Meijer wordt benoemd tot profilerings-hoogleraar in de Orale Implantologie.
Dr. C. Carels wordt benoemd tot profilerings hoogleraar in de Orthodontie i.h.b. congenitale
afwijkingen van gelaat en dentitie.
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Een Postgraduate program in Reconstructive Dentistry gaat van start o.l.v. prof. dr. Creugers en
prof. dr. Meijer.
De eerste Principal Lecturers (PL) op tandheelkunde worden binnen het UMC benoemd: Creugers,
Brands, Kuijpers-Jagtman, van der Sanden, Kreulen en De Rijk.
De Jonge, Junker en Tabassum promoveren bij prof. dr. Jansen, Nienhuijs en Mooren bij prof. dr.
Stoelinga, Ophof en Gosta-Reddy bij prof. dr. Kuijpers-Jagtman en Nguyen en van Heumen bij prof.
dr. Creugers.
de

Prof. dr. Creugers ontvangt de 10 Professor Dr. H.J. Lammersprijs voor onderwijs.
Dr. R. De Kanter ontvangt de Heyendaelprijs voor het Post Academisch Onderwijs Tandheelkunde
en het Alumniproject als onderdeel daarvan.
Sinds het begin van de opleiding zijn er 2500 tandartsen in Nijmegen afgestudeerd.
Tandheelkunde viert het 10de lustrum met een open dag, cabaret en feest en een slotfeest. Het
boek “50 jaar Tandheelkunde” verschijnt.
Voor het eerst wordt aan het einde van het 1ste jaar een bindend studieadvies afgegeven.
De naam van de vakgroep Orthodontie en Orale Biologie verandert in vakgroep Orthodontie en
Craniofaciale Biologie.
Oprichting van de vakgroep Bijzondere Zorggroepen en Vakgroep Internationale Mondgezondheid
Nieuwbouw Tandheelkunde aan de Kapittelweg wordt afgeblazen, besloten wordt tot grondige
renovatie van het bestaande gebouw Tandheelkunde.
Hevinga en Aidi promoveren bij prof. dr. Truin, Fudalej, Bartzela, Grefte en Von Böhl bij prof. dr.
Kuijpers-Jagtman, Nadjmi en Plooij bij prof. dr. Bergé en Soehardi bij prof. dr. Stoelinga, Schouten
bij prof. dr. Meijer, van der Putten bij prof. dr. Bergé, Rosseel bij prof. dr. Plasschaert, Zhang en
Matos bij prof. dr. Creugers en van der Zande en Lye bij prof. dr. Jansen.
Er wordt een start gemaakt met het Plan van Eisen voor de Renovatie en wordt de architect (INBO,
Amsterdam) voor het ontwerp van het gebouw geselecteerd.
Maal promoveert bij prof. dr. Bergé, Verstappen en Xie promoveren bij prof. dr. Kuijpers-Jagtman,
Chen bij prof. dr. Huysmans, Klijn en Oortgiesen bij prof. dr. Meijer, Ferreira bij prof. dr. Creugers
en van der Watering en Farag bij prof. dr. Jansen.
Prof. Truin gaat met emeritaat.
Er wordt een start gemaakt met het voorlopige ontwerp van het gebouw Tandheelkunde. Hiertoe
worden diverse werkgroepen ingesteld.
Het UMC St Radboud verandert haar naam in Radboudumc.
De Tandheelkundige Faculteits Vereniging (TFV) viert haar 50-jarig bestaan.
Dr. Opdam wordt benoemd tot UHD Restauratieve Zorg.
Voor het zevende jaar op rij geven studenten de opleiding Tandheelkunde Nijmegen de hoogste
waardering van het land in de Elsevierenquête.
De zorg voor kinderen met craniosynostose wordt geconcentreerd in twee centra: in Rotterdam en
in Nijmegen binnen het Centrum voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen
Met ingang van 01-01-2013 zijn de poliklinieken orthodontie en schisis ISO 9001 gecertificeerd
Start van het Centrum voor Complexe Tandheelkunde (CCT)
van Vlijmen en Nada promoveren bij prof. dr. Kuijpers-Jagtman, Renkema-Padmos bij prof. dr.
Katsaros, Hu bij prof. dr. Huysmans en Wang, Prodanov, Bongio, Ma, Yu en Felix Lanao bij prof. dr.
Jansen en Hoekstra bij prof. dr. Meijer.
Afronding van het definitieve ontwerp van het gebouw Tandheelkunde en selectie van de
aannemerscombinatie (Trebbe, Wijnen en Kuijpers).
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Eindelijk: Wifi beschikbaar in het gebouw Tandheelkunde.
Prof. dr. Kuijpers-Jagtman gaat met emeritaat, dr. J.G. Schols wordt per 1 september benoemd tot
hoofd van de vakgroep Orthodontie en Craniofaciale Biologie.
Prof. dr. Bergé wordt hoofd van het Centrum voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen
Monse promoveert bij prof. dr. Palenstein Helderman, Bosco, Alghamdi, Nijhuis, Sariibrahimoglu,
Ventura, Charchareonsook, Yan en Yand bij prof. dr. Jansen en Molina bij prof. dr. Creugers.
De staf en studenten verlaten het gebouw tandheelkunde dat aan een grondige renovatie en
verbouwing begint. Alleen de kliniek blijft in gebruik op de bovenste drie verdiepingen.
Vervangende ruimten worden verkregen aan de Thomas van Aquinostraat in de vertrekken van de
voormalige Rechtenfaculteit. Het onderzoekslaboratorium verhuist volledig naar NovioTech
campus en het Tandtechnisch lab verhuist naar de locatie van Exquis. De laagbouw inclusief de
bibliotheek, studiecentrum en Centrale Patiënten Administratie wordt geheel afgebroken er komt
grote nieuwbouw voor in de plaats. Het project moet in de zomer van 2017 voltooid zijn.
Oprichting vakgroep Kwaliteit en Veiligheid van Mondzorg.
Leeuwenburgh wordt benoemd tot UHD Nanogestructureerde Biomaterialen.
Henneman en Joss promoveren bij prof. dr. Kuijpers-Jagtman, Hamburger en Kuper (cum laude) bij
prof. dr. Huysmans, van Oirschot bij prof. dr. Meijer, van Bruggen, de Souza en Hagert bij prof. dr.
Creugers en An bij prof. dr. Jansen.
Prof. dr. J.A. Jansen, die 10 jaar afdelingshoofd Tandheelkunde was, draagt per 1 januari het stokje
over aan drs. Rob Barnasconi
Prof. dr. Carels verlaat de vakgroep orthodontie.
Dr. Stefan Listl wordt benoemd tot Hoogleraar Kwaliteit van Mondzorg.
De eerste fase van het renovatieproject wordt afgerond en in de zomer/najaar nemen de
onderwijsklinieken, CBT/CCT, de kliniek van Orthodontie en het Tandtechnisch lab de begane
e
e
e
grond, 1 , 2 verdieping en een deel van de 3 verdieping van het gebouw weer in gebruik.
Carvajol promoveert bij prof. dr. Kuijpers-Jagtmans, Skupien, van de Sande en Montagner bij prof.
dr. Huysmans en Farbod, Song, Klymov, Urquia, Cuijpers en Hayrapetyan bij prof. dr. Jansen.
In de zomer verhuizen de kantoren en het onderzoekslaboratorium weer naar het gerenoveerde
gebouw.
In oktober wordt het volledig gerenoveerde gebouw Tandheelkunde officieel geopend door de
burgemeester van Nijmegen.
In oktober wordt prof. dr. De Bruyn aangesteld als nieuw afdelingshoofd Tandheelkunde en
benoemd tot hoogleraar tandheelkunde in bijzonder de parodontologie.
Liao promoveert bij prof. dr. Jansen en Niesten, Hollaar en Cevallos bij prof. dr. Creugers,
Ghaeminia bij prof. dr. Meijer.
In oktober vindt de visitatie van het bachelor en masteronderwijs plaats.
In april wordt dr. Sander Leeuwenburgh benoemd tot Hoogleraar Regeneratieve Biomaterialen.
Dr. Jeroen van den Beucken wordt benoemd tot UHD Translationele cel-materiaal interacties.
Gerlach en Verhamme promoveren bij prof. dr. Meijer, Maske promoveert bij prof. dr. Huysmans.

Dit document is samengesteld door Fons Plasschaert, emeritus hoogleraar Restauratieve Tandheelkunde.
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