
 

Nieuwsbrief   

 

Nieuws, mededelingen, berichten van de opleiding Tandheelkunde in Nijmegen.  

Voorjaar 2022, redactie Adrie Jeurissen, Miluska Hevinga 

 

Lustrum 
Tandheelkunde Nijmegen staat in 2022 in het teken van het 60-
jarig bestaan van de opleiding en wordt gevierd van 19 t/m 21 
mei. 
Op donderdag 19 mei staat een onderwijssymposium gepland in 
het Auditorium van het Radboudumc. De opleidingen uit 
Amsterdam en Groningen zijn daar ook voor uitgenodigd. 
Op vrijdag 20 mei vindt het lustrumcongres plaats in de 
Stadsschouwburg in Nijmegen. Het thema is 60 jaar Verbinden en 
Verbonden.  
Op zaterdag wordt in de Vereeniging in Nijmegen een groot feest 
voor medewerkers en studenten georganiseerd. Het thema is dan 
Vrienden van Tandheelkunde Live. 
 
 

Afscheid en Inaugurele rede 
Nadat eerder door corona de afscheidsredes 
van Gert Meijer en Nico Creugers waren 
uitgesteld, staan de redes nu gepland op 
vrijdag 24 juni in de Vereeniging in Nijmegen 
Die middag zal ook de inaugurele rede van Bas 
Loomans worden uitgesproken. 
De drie hoogleraren spreken hun redes uit in 
één gezamenlijke academische zitting op 
vrijdag 24 juni 2022 vanaf 15.00 uur.  
   
Professor Gert Meijer 
Faculteit: Medische Wetenschappen 
Leeropdracht: Orale Implantologie 
titel: 40 jaar implantologie: “Wat ging goed, wat kan beter” 

Professor Nico Creugers 
Faculteit: Medische Wetenschappen 
Leeropdracht: Orale functieleer en Prothetische tandheelkunde 
titel: “Goed kauwen, zodat …” 
   
Professor Bas Loomans  
Faculteit: Medische Wetenschappen 
Leeropdracht: Orale functieleer en Restauratieve tandheelkunde 
titel: “Wat is zinvolle Restauratieve Tandheelkunde?” 
  
U kunt zich aanmelden via www.ru.nl/redestandheelkunde. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ru.nl%2Fredestandheelkunde&data=04%7C01%7Cadrie.jeurissen%40radboudumc.nl%7Cf6d8557f87f24a8c5d9b08da16f1867b%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637847523868706807%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=X5oOH0KTBpDWth8MC3z4UwbLinZK5y6IjiadMn%2Bh%2FyM%3D&reserved=0


TFV 
In 2021 gingen ook bij de TFV veel activiteiten niet door. Het Dappenglaasje werd na 3 
weken opening weer gesloten. Het TFV-symposium moest worden afgezegd. De 
Sinterklaasviering werd uitgesteld naar april 2022. De wissel van het TFV-bestuur, 
traditioneel in december, vond op bescheiden niveau plaats. 
 

Maar gelukkig worden de regels steeds 
verder versoepeld en vindt er een grote 
inhaalslag plaats. Het gonst van de 
activiteiten. Het Dappenglaasje is weer 
open tot grote vreugde van met name veel 
eerste en tweedejaars studenten. Zij 
kennen het fenomeen, maar hebben er nog 
niet optimaal van kunnen genieten. Er is 
een skireis georganiseerd. En er was een 
heel succesvol optreden van de 
tandheelkundeband The White Spots 

tijdens de Battle of the Bands. 
 
Op 19 maart vond in Woerden een groots 
Gala plaats ter ere van het Lustrum.  
Op 7 april was dan de bekende 
Sinterklaasviering waar door veel mensen 
naar is uitgekeken. Hij werd niet op 
Tandheelkunde gehouden (dat mag nog niet) 
maar in evenementenhal en hot spot 
Waalhalla. 
Voor een uitverkochte zaal was Jaap 
Spaargaren dit jaar de sinterklaas. 
Natuurlijk wordt ook weer een almanak 
uitgebracht. Het thema is nog geheim... 
 
 

Kunstexpositie, Wall of Fame 
Een andere activiteit in het kader van de lustrumvieringen is een kunstexpositie van 
medewerkers en studenten van Tandheelkunde aan de muur en in de vitrines op de begane 
grond en op de benedenverdieping van het gebouw. 
Tweedejaars student tandheelkunde Jarda Bruurmijn houdt een modeshow van oude witte 
tandartsjassen. 
De kunstexpositie wordt op dinsdag 10 mei geopend. 
Tegelijk met de kunstexpositie zal ook de Wall of Fame worden uitgebreid met foto’s van  
medewerkers die afscheid nemen, zoals Gert Meijer, Nico Creugers, portiers Erik Hubbers en 
Ben Weijers, amanuensis Alex Willems en manager René de Haas. 
 
 

Coaching traject 
Aan de docenten op Tandheelkunde werd de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een 
coaching traject. 



Een 20-tal docenten werden getraind in het geven van feedback aan studenten. Dat is van 
groot belang in het kader van professionele ontwikkeling en in de begeleiding tijdens 
mentorgesprekken met de studenten in de masterfase. 
 
 

Covid 
De bezetting door docenten bij 
de opleiding Tandheelkunde 
vormt een probleem door de 
vele ziektegevallen als gevolg 
van o.a. corona. Het was 
regelmatig lastig de plaats van 
de vele ziektegevallen door 
andere collega’s in te laten 
nemen.   
Gelukkig neemt het aantal 
besmettingen af, alhoewel er 
ook docenten zijn met ‘long-covid’.  
 
 

Bachelorherziening 
Een aantal jaren geleden werd onder leiding van Nico Creugers de master fase herzien. 
Sindsdien draaien in de kliniek minipraktijkjes met  4e, 5e en 6e jaars studenten 
Tandheelkunde en 3e en 4e jaars studenten Mondzorgkunde. Studenten leren in deze 
omgeving heel veel van elkaar. 
Komend studiejaar vindt de start van een reorganisatie van de bachelor fase plaats. Waar 
bijvoorbeeld onderwijs van Orale Functieleer en van Restauratieve Tandheelkunde nu nog 
gescheiden plaatsvinden, zal in de toekomst meer integratie plaats vinden. Interessant is 
bijvoorbeeld dat onderwijs in directe composiet facings en indirecte keramische facings min 
of meer samen zal worden gegeven. 
Titel van de Ba herziening is ‘eerst de mens, dan de mond’. 
 
 

Nieuwbouw Radboudumc 
Op dinsdag 5 april nam bestuursvoorzitter 
Bertine Lahuis van het Radboudumc de 
sleutel van het nieuwe hoofdgebouw van het 
Radboudumc, gebouw A, officieel in 
ontvangst uit handen van Erwin Kersten, 
vertegenwoordiger van het bouwconsortium 
‘Four Care’.  
 
Met de ondertekening werd het elf 
verdiepingen tellende nieuwe gebouw met 
klinieken, poliklinieken, de nieuwe 
hoofdingang en winkeltjes met een totale 
vloeroppervlakte van circa 45.000 m2, 
officieel overgedragen. 



Na de ondertekening werd het glas geheven op de vruchtbare samenwerking.  
De bouw, van aanbesteding tot sleuteloverhandiging, heeft ongeveer 5 jaar in beslag 
genomen. Vanaf nu wordt het gebouw verder ingericht voor ingebruikname in juli. In 2017 
werd gestart met de aanbesteding van de nieuwbouw dat deel uitmaakt van een groter plan 
voor de nieuwe campus, waarin zorg, onderwijs en onderzoek duidelijker met elkaar 
verbonden zijn.   
 
Het ontwerp, gemaakt in samenwerking met EGM architecten, en de uitvoering van het 
hoofdgebouw voldoen helemaal aan de wensen en eisen die het Radboudumc had gesteld; 
zo maakt de nieuwbouw bijvoorbeeld gebruik van intelligente systemen voor real-time 
monitoring van de locatie van mensen en medische apparatuur; kunnen patiënten zelf via 
een tablet, gordijnen en licht vanuit bed bedienen en is ook aan meer efficiency gedacht 
voor het verlagen van de werkdruk voor zorgpersoneel door onze smart hospital 
technologie.  
 

Duurzaamheid 
Voor het ontwerp van de nieuwbouw ontving het Radboudumc in 2018 al het internationale 
BREEAM excellent-certificaat, als eerste universitair medisch ziekenhuis in Nederland. Het 
certificaat past volledig bij het streven van het Radboudumc naar maximaal gezonde 
gebouwen. In de nieuwbouw spelen licht, lucht, ruimte, uitzicht en een groene omgeving 
dan ook een belangrijke rol, want in een prettige en ‘healing environment’ herstellen 
patiënten sneller.  
Naast gezonde gebouwen focust het ziekenhuis ook op duurzaamheid in (her)gebruik van 
bijvoorbeeld materialen.  
 
Na de verhuizing in juli zullen oude gebouwen tegen de vlakte gaan, waardoor het oude 
landgoed Heyendaal weer meer tot zijn recht zal komen. 
 
 

Radboudpluim 
Adrie Jeurissen, docent Tandheelkunde, 

kreeg op 23 maart de Radboudpluim. Hij 

ontving de pluim uit handen van Jan Smit, 

decaan/vicevoorzitter Raad van Bestuur, 

voor zijn bijzondere verdiensten voor het 

Radboudumc. 

Joost Roeters schrijft: Adrie is docent in 

hart en nieren. Zowel binnen het onderwijs, alsook daarbuiten staat hij altijd klaar voor 

studenten. Hij brengt zijn studenten niet alleen technische vaardigheden bij, maar bereidt ze 

van het begin af aan al voor op de verantwoordelijkheden die de patiëntbehandeling met 

zich meebrengt. De wijze waarop hij een band opbouwt met patiënten in zijn eigen praktijk 

draagt hij over op studenten.  

Life long learning 
Adrie gelooft in life long learning en is daardoor goed op de hoogte van de 

wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de tandheelkunde. Hij publiceerde artikelen in 

boeken en tijdschriften en gaf op congressen presentaties over onderwerpen als 

tandenbleken en tandpasta’s.  



Cartoons 
Zijn artistieke kwaliteiten zet Adrie al vele jaren in ten behoeve van de opleiding. Zo legt hij 

de besturen van de Tandheelkundige Faculteitsvereniging (TFV) op doek vast, maakt hij 

boeken met cartoons, illustreert hij tandheelkundige boeken en beeldt hij collega’s vaak op 

humoristische wijze uit. Ook de blokboeken van de cursussen die Adrie coördineert, voorziet 

hij al jarenlang van illustraties, zodat studenten naast tekst ook visuele uitleg krijgen over de 

procedures bij het prepareren en restaureren van gebitselementen.  

Wandelende encyclopedie 
Daarnaast is hij al lang actief binnen de kunstcommissie van Tandheelkunde. Hij initieert 
exposities (en levert daarvoor regelmatig eigen werk aan) binnen het gebouw van 
Tandheelkunde. Zijn uitgebreide kennis van de historie van de opleiding in Nijmegen zet hij 
ook met verve in als bestuurslid van de RVT, de ReünistenVereniging Tandheelkunde 
Nijmegen. Adrie verzorgt de periodieke ledenbrieven altijd tot in de puntjes en geeft 
daarnaast veel extra informatie over het wel en wee van de huidige opleiding en het 
gebeuren op de campus. Zijn intense betrokkenheid maken hem een niet te evenaren 
wandelende encyclopedie waarin de geschiedenis van Tandheelkunde Nijmegen tot in de 
details ligt opgeslagen.  
Want, zo zegt Adrie altijd, je blijft altijd met de opleiding verbonden, je leven lang.   
 

Nieuw cartoonboekje 
Binnenkort verschijnt van Adrie het cartoonboekje ‘Glimlachjes, naar de tandarts’ met veel 
oproepkaarten uit de praktijk. U kunt het boekje ontvangen door een mail te sturen naar de 
RVT. 
 
 

Tova 
De opleiding Tandheelkunde leidt in Nijmegen tovisten op. Dat zijn basis-artsen 
Geneeskunde die een verkorte opleiding tot tandarts volgen en vervolgens instromen bij de 
opleiding tot MKA-arts.  
Vroeger was er iedere twee jaar een nieuwe lichting. Sinds twee jaar vindt er jaarlijks een 
nieuwe instroom plaats. Vorig jaar startte er een lichting van vier tovisten, dit jaar zullen 6 
artsen met de Tova-opleiding starten. 
 
 

Agenda 
Zoals eerder bij de TFV beschreven zijn weer allerlei activiteiten op Tandheelkunde mogelijk. 
Zo is er op 2 juni weer een docenten Dappen, waarbij docenten tandheelkunde en 
mondzorgkunde achter de tap staan. 
Op 16 juni is er een 6e jaars Dappen. 6e jaars zijn voor de RVT een belangrijke doelgroep. Het 
RVT-bestuur zal daarbij dus aanwezig zijn. 
Op 30 juni zal eindelijk weer een Eindejaars barbecue plaatsvinden.  
 
 

180.000e bewoner Bron: De Gelderlander 
Cristiano Dirany is de 180.000e bewoner Nijmegen. Hij werd eind maart geboren. 
De verwachting is dat Nijmegen afstevent op zo’n 200.000 inwoners. Vooral in Nijmegen-
Noord wordt flink gebouwd. Maar ook in het oude havengebied en bij het station staan 
enkele grote woonprojecten gepland 



Op 12 april werd het hoogste punt van de 70 meter woontoren Thuishavens 100 aan de 
Waalhaven bereikt. De komende jaren staan meer woontorens gepland. De skyline van 
Nijmegen verandert daarmee steeds meer. 
 
 

Rob Jetten Bron: Radboud magazine 
Rob Jetten is de 35e bewindspersoon met een Radboud-achtergrond. Hij is in het kabinet 
Rutte IV minister voor Klimaat en Energie. 
In 1945 was Louis Beel de eerste minister van toen nog de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Veel bewindslieden hebben een rechtenachtergrond. De laatste jaren betreft het vaak ook 
sociologie, planologie en sociologie. Rob Jetten heeft bestuurskunde gestudeerd. 
 
 

Eenzame en gestreste studenten Bron: De Gelderlander 

Hulpverleners op de Radboud Universiteit hebben het  sinds ze 20 jaar geleden begonnen 
nog nooit zo druk gehad met eenzame en gestreste studenten. Dagelijks kloppen er zes tot 
tien studenten aan met wachttijden tot drie weken tot gevolg. Bij studentenpsychologen 
lopen de wachttijden zelfs op tot zeven weken. 
De groei bestaat voor een belangrijk deel uit buitenlandse studenten. Nederlandse 
studenten kunnen vaak nog terecht bij familie en vrienden. 
 
 

ALV 
Dit jaar zal er weer een fysieke Algemene Ledenvergadering met de leden van de RVT plaats 
vinden. Deze vergadering staat op vrijdag 9 september gepland. We streven ernaar weer een 
gezellig samenzijn te organiseren met een activiteit en natuurlijk goed eten en drinken. 
 
 

Contact  
Reünisten Vereniging Tandheelkunde Nijmegen 
Secretariaat: 
Ans Giesbertz 
Kriegerstraat 24 
5361 JB Grave 
NL 02 ABNA 0544 9450 69 
KVK: 09106218 
www.rvtnijmegen.nl 
info@rvtnijmegen.nl  
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