
 

 
Nieuws, mededelingen, berichten van de opleiding Tandheelkunde in Nijmegen.  
Februari 2016. Redactie Adrie Jeurissen 
  
  

Mededelingen 

 

Algemene Ledenvergadering 
 

 
  
Op 23 september 2015 vond in restaurant Beau een geanimeerde algemene 
ledenvergadering plaats. 
Wil van der Sanden zat de bijeenkomst voor, bijgestaan door Herbert Vollenbrock (ook 
betrokken bij de alumnidagen en het PAOT-onderwijs) en algemeen lid Miluska Hevinga. 
Jan Kroeze en Louis Hofman, aanstichters van het eerste uur werden gelauwerd en kregen 
het erelidmaatschap van de RVT uitgereikt. 
Adrie Jeurissen trad toe als penningmeester. 
Na de vergadering kon op het preuvenement onder regenachtige omstandigheden worden 
genoten van bijzondere culinaire hapjes. 
  
ALV 2016 
De volgende algemene ledenvergadering van de RVT staat gepland op vrijdag 20 mei. 
Nadere informatie volgt. 
  
Verbouwing Tandheelkunde 

  



De verbouwing van het gebouw Tandheelkunde vordert gestaag. Eind februari zal de 
overkapping van de nieuwe ontvangsthal zijn gerealiseerd waarna gewerkt kan worden aan 
de inrichting. 
Tandheelkunde wordt in twee fasen verbouwd. Eerst worden de onderste verdiepingen 
aangepakt. De oude entree is gesloopt. Aan de noordzijde wordt een kliniekenplein 
ontwikkeld en een centrale hal die doorloopt naar het onderwijscentrum, dat aan de zuidzijde 
aan de Erasmuslaan een plek krijgt. Op de eerste en tweede verdieping komen de 
behandelzalen, op de derde verdieping de prekliniek. 
In het najaar van 2016 moet deze fase zijn afgerond. Vervolgens volgen de bovenste 
verdiepingen, waar de kantoorruimten komen. 
Nieuws over de renovatie vind je op www.ru.nl/renovatietandheelkunde. 
  
Lustrum Tandheelkunde 
De opleiding Tandheelkunde Nijmegen bestaat dit jaar 55 jaar. Vanwege de verbouwing 
zullen lustrumfestiviteiten naar verwachting in 2017 plaatsvinden bij de opening van het 
vernieuwde gebouw. 
  

Personalia 
  
Rob Barnasconi 
Voormalig KNMT-voorzitter Rob Barnasconi is aangesteld als interim hoofd van de opleiding 
Tandheelkunde. Hij volgt daarmee John Jansen als hoofd op.  
In 2017 moet er een nieuw hoofd worden aangesteld. 
  
Jo Frencken 
Op 8 januari heeft Jo Frencken uit handen van de Chinese president Xi Jinping de Chinese 
International Science and Technology Cooperation Award ontvangen vanwege de door hem 
ontwikkelde restauratietechniek ART (Atraumatic Restorative Treatment) die veel betekenis 
heeft voor tandheelkundige behandeling in ontwikkelingslanden en rurale gebieden.  
  

TFV www.tfvn.nl  

  

 
 
  
De TFV heeft haar tijdelijke onderkomen op de Thomas van Aquinostraat 4, waar ook 
Tandheelkunde en Mondzorgkunde hun tussentijdse bureau-werkplekken hebben.  
In het nabijgelegen Cultuurcafé, schuin tegenover eetvoorziening de Refter bij de 
Erasmustoren heeft het Dappenglaasje een eigen locatie verkregen. 

http://www.ru.nl/renovatietandheelkunde
http://www.tfvn.nl/


Op donderdag 3 december vond in het Cultuurcafé een goed bezochte ouderwetse 
Sinterklaasviering plaats. Buiten kon bij een frietkraam vooraf een bodempje worden gelegd. 
Met prachtige filmpjes, goede vondsten en veel docenten werd Tandheelkunde weer 
vanouds op de hak genomen.  
  

Contact 
Reünistenvereniging Tandheelkunde Nijmegen 
p/a PAOT bureau 

Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen  
Thomas van Aquinostraat 4 (kamer 01.33) 
Nijmegen 
tel: 024- 3092862 
bankrekening: NL 02 ABNA 0544 9450 69 
www.rvtnijmegen.nl 
info@rvtnijmegen.nl 

PAOT 
www.paotumcn.nl  of paot@radboudumc.nl 
Op de site vind je ook informatie over nascholingscursussen. 

Stelt u geen prijs op RvT informatie via de nieuwsbrief, meld u dan af op info@rvtnijmegen.nl 
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