
 

Nieuwsbrief   
 
Nieuws, mededelingen, berichten van de opleiding Tandheelkunde in Nijmegen.  
December 2022, redactie Adrie Jeurissen, Miluska Hevinga 

 

 
 

Mark Timmerman hoogleraar 
 
Op 1 december is Mark Timmerman benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Parodontologie. 
Na zijn afstuderen in 1984 aan de Universiteit van 
Amsterdam combineerde hij de algemene praktijk en Paro 
Praktijk Utrecht met werk als universitair docent bij de 
afdeling Parodontologie op het ACTA. Hij promoveerde in 
2001 met het proefschrift ‘Prevalence and Progression of 
Periodontal Disease in a Young Indonesian Population’. 
Vanaf 2008 werkt hij als parodontoloog en implantoloog in 
een paropraktijk in Nijmegen. Daarnaast is hij werkzaam 
in Horst.  

 
 
Tandheelkunde Nijmegen Topopleiding 
  

Volgens de Keuzegids van november 2022 is de opleiding 
tandheelkunde in Nijmegen weer verkozen als 
topopleiding en ‘eerste in het vakgebied’. 
Nijmegen kreeg 93 punten, de tweede 63. 
 
 
 
 

MKA terug op Tandheelkunde 
 
In de jaren ’70 en ’80 
was er op 
Tandheelkunde al een 
polikliniek van 
Mondheelkunde. Na 
jaren van afwezigheid 
keert MKA terug in het 
Tandheelkundegebouw. 
  

Fit for the future 
Binnen het Radboudumc 
vindt onder het thema ‘Fit 
for the future’ een forse 
reorganisatie plaats. Zo 
krijgt het Radboudumc 11 



‘centra patiëntenzorg’, 38 ‘medical departments’ en 3 ‘science departments’. 
Tandheelkunde was na het samenvoegen van de vakgroepen vanaf 2019 een 
afdeling binnen het Radboudumc, maar is nu ook een ‘department’. Vanuit de 
‘medical departments’ is het mogelijk om in verschillende centra te werken. 
Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA), het Centrum voor Bijzondere 
Tandheelkunde en Orthodontie gaan met elkaar samenwerken in het centrum Mond 
en Gelaat. 
Een deel van de afdeling MKA krijgt een plek in het gebouw Tandheelkunde. Het zal 
worden ondergebracht bij het kliniekenplein bij de hoofdingang, op de plaats waar nu 
de kantine is (linksvoor op de foto: in het glazen gedeelte). 
Vanwege de verbouwing die eind november begon is de hoofdingang gesloten. Op 
dit moment kunnen patiënten via de achteringang of via de fietsenkelder naar binnen. 
Op de 4e verdieping zullen de medewerkers van MKA voor bureauwerkzaamheden 
ook een plek moeten vinden. 
 
 
 

Sinterklaas 
 
Na enkele jaren van 
afwezigheid keerde 
Sinterklaas op 
donderdag 8 december 
terug in het 
tandheelkundegebouw. 
Op 7 april 2022, voor 
studenten ‘vorig 
(studie)jaar’, was er al 
een Sintshow in 
Waalhalla, maar niets 
kan wedijveren met een 
Sinterklaasviering op 
Tandheelkunde. 
 

Frites 
Nadat buiten eerst een frietje kon worden gehaald bij de frietkar ging de goed 
bezochte show van start met sprankelende filmpjes en de bekende prijzen als Botte 
Bijl, Huilebalk, Bruine Arm en Gouden Wisselsnikkel. 
Rond kwart voor tien was de Sinterklaasshow voorbij en kon er worden gefeest.  
Voor sommige patiënten, die de volgende dag aan de oostzijde het gebouw 
binnenkwamen, waren de restanten buiten van de frites en de bierlucht binnen wel 
even wennen. 
De feestelijke viering van het 40-jarig bestaan van ’t Dappenglaasje op 12 januari 
mag daarom nu niet op Tandheelkunde plaatsvinden. 
 
 
 
 
 
 



Radbouduniversiteit weer katholiek 
 
In 1923 werd de Katholieke Universiteit Nijmegen 
opgericht.  
De Stichting Katholieke Universiteit (SKU) wilde 
echter dat de Nederlandse bisschoppen minder 
invloed op benoemingen zouden hebben. Daar 
kon de Nederlandse Bisschoppenconferentie zich 
niet in vinden en zij besloot aan het SKU het 
predicaat katholiek te ontnemen, wat begin 2022 
een feit was.  
Onlangs besloot de paus echter dat hij de 
Radboud Universiteit sinds haar oprichting als katholieke universiteit beschouwt. 
Daarmee werd de beslissing van de bisschoppen teruggedraaid. 
 

Lustrum 
Op 17 oktober 2023 bestaat de Radboud Universiteit 100 jaar. 
Het bijbehorende lustrum, dat vooral in de maanden mei en oktober wordt gevierd 
heeft als thema ‘van betekenis’. 
Tandheelkunde doet mee aan het Radboud initiatief ‘100 Radboudgebaren’, waarbij 
de universiteit wat terugdoet voor de stad. Via een studentenproject, ergens in de 
maand mei, zal Tandheelkunde een dagdeel in het centrum van Nijmegen verzorgen 
over gezonde mond lifestyle, voeding, zuur- en zoetgebruik en instructies 
mondverzorging aanbieden aan de bewoners van Nijmegen. 
 
 
 
 
 

Meisje met kiespijn 
 
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de opleiding 
Tandheelkunde werd in 1986 door beeldhouwer Jan de Graaf 
het beeld ‘Meisje met kiespijn’ gemaakt.  
Het beeld werd in verkleinde vorm bij gelegenheden door de 
opleiding Tandheelkunde cadeau gedaan. Het laatste beeldje 
is nu aan vertrekkend portier Erik Hubbers aangeboden. 
 
 
 
 
 
 

 
Save the date 
De volgende ALV van de RVT staat gepland op vrijdag 2 juni 2023! 
 
 
 



Cartoonboekje  
 
Het cartoonboekje ‘Glimlachjes, naar de tandarts’ van 
Adrie Jeurissen met veel oproepkaarten uit de praktijk kunt 
u nog ontvangen door een mail te sturen naar de RVT. 
 
 
 
 
 

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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