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Nieuws, mededelingen, berichten van de opleiding Tandheelkunde in Nijmegen.  
Maart 2020, redactie Adrie Jeurissen 

 
 
 
 

5 juni ALV  
 
De Algemene Ledenvergadering van de RVT staat op 5 juni gepland. 
In verband met het coronavirus is dat onder voorbehoud.  
We houden je op de hoogte 
 
Op vrijdag 5 juni vindt de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering van de 
RVT plaats, hét culturele moment voor 
de leden van de RVT.  
We blijven dicht bij huis met een 
onderhoudend lichtvoetig programma. 
De oudgedienden zijn natuurlijk 
aanwezig. Maar onderschat de jonge 
aanwas niet! 

 

Programma 
 

Het voorlopige programma is als volgt: 
 
- 16:00 uur start bij het Cultuurcafé bij het Erasmusgebouw 
- Wandeling met panoramaview vanaf de top van het Erasmusgebouw, langs het 

nieuwe gebouw van Sociale Wetenschappen en het nieuwe bestuursgebouw  
- 17:30 uur Algemene Ledenvergadering in restaurant Beau 
- Walking dinner 

 



Corona 
 

Nadat eerder de opleiding tandheelkunde ACTA in 
Amsterdam in verband met het tekort aan mondneusmaskers 
de opleiding grotendeels moest sluiten en de opleiding 
tandheelkunde in Groningen in de tweede week van maart 
sloot, moest ook de opleiding tandheelkunde in  
Nijmegen met ingang van 13 maart per direct de deuren 
sluiten. 
Alle colleges en tentamens op de Radboud Universiteit zijn 
geschrapt. Ook het onderwijs zoals op de prekliniek en patiëntenbehandeling op de 
opleiding tandheelkunde zijn met onmiddellijke ingang gestopt. 
 
Buitenland 

- Alle zakelijke reizen zoals congressen, werkbezoeken, symposia, cursussen en 
werkzaamheden in binnen- en buitenland worden geannuleerd 

- Alle vakanties dienen te worden afgestemd.  
 
Samenkomsten 

- Alle bijeenkomsten, ongeacht grootte, die niet noodzakelijk zijn voor de 
continuïteit van zorg dienen te worden geannuleerd. 

- Colleges worden zonder studenten opgenomen en via Brightspace verspreid. 
- Het Dappenglaasje is tot nader order gesloten 

 
Alumnidagen 
In verband met het Coronavirus zijn de alumnidagen op 27 maart en 3 april 

geannuleerd. Waarschijnlijk wordt het verplaatst naar 11 september 2020 maar nader 

bericht hierover volgt zo spoedig mogelijk. 

 

Congres Groningen Nijmegen 
 

Op vrijdag 19 juni organiseren de opleidingen tandheelkunde Groningen en 
Nijmegen halverwege de steden in Zwolle een gezamenlijk congres met als 
thema ‘Hedendaags restaureren in de tandartspraktijk’ . 
 
Onderwerpen 

- Succesbepalende factoren in de 
restauratieve tandheelkunde prof. dr. 
Marco Cune 

- Levensduur verlengende 
restauraties; impossible dentistry? 
dr. Niek Opdam 

- De rol van occlusie en articulatie: 
dogma of feit? 
dr. James Huddleston Slater jr. 

- Pragmatische aanpak van patiënten 
met gebitsslijtage. 
dr. Bas Loomans 



- Praktische adviezen en de grenzen van indirecte restauratieve procedures. 
dr. Carline van den Breemer 

- Caries profunda: ad fundum of anders?  
prof. dr. Marie-Charlotte Huysmans 

- Restauratie van endodontisch behandelde elementen: de endo-kroon. 
Maurits de Kuiper  

- Peri-implantitis: realiteit of fake news?  
prof. dr. Hugo de Bruyn 

Informatie en inschrijven congres  

 

 
 
 

Joost van Vlijmen overleden 
 

Joost van Vlijmen is op donderdag 19 
december, slechts 65 jaar oud geheel 
onverwacht overleden tijdens een verblijf in 
Spanje. 
Joost had veertig jaar een praktijk aan de Prins 
Hendrikstraat in Nijmegen.  
Binnen de RVT is Joost bekend omdat hij 
initiatiefnemer was van de stichting Dhampus, 
die in Nepal tandheelkundige hulpverleent en in 
samenwerking met de lokale bevolking de 
gezondheidszorg naar een hoger plan tilt. Bijna 
20 jaar lang reisde hij elk jaar naar Nepal en de 
laatste jaren naar Mongolië om daar onder 
primitieve omstandigheden – geen stromend 
water, geen elektriciteit – nomadenfamilies te 
helpen. 
Joost, vader van vier kinderen en een pleegkind, stond bekend als levensgenieter, 
reiziger en groot liefhebber van cultuur. Over twee jaar wilde hij afbouwen richting 
pensioen. Een hartstilstand in Málaga maakte abrupt een einde aan de plannen van 
deze eigenzinnige, flamboyante tandarts. 

 
 
 

 
 
 

Vici -subsidie voor Sander Leeuwenburgh 
 

Sander Leeuwenburg, hoogleraar Regeneratieve Biomaterialen, ontvangt van de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor zijn Vici-
voorstel "ColBioBone" een subsidie van 1,5 miljoen euro.  

https://paotumcn.us9.list-manage.com/track/click?u=3eadcfee265afcf0a4f2cabba&id=dec3c34b5c&e=eaa673cc6b


Met het geld kan hij de komende vijf jaar onderzoek doen en een eigen 
onderzoeksgroep opbouwen.  
De Vici-beurs is een van de 
grootste persoonsgebonden 
wetenschappelijke premies van 
Nederland.  
 
Sander werkt onder meer aan het 
ontwerp van injecteerbare en 
zelfherstellende biomaterialen die 
het eigen lichaam stimuleren tot 
zelfherstel van beschadigde of 
verloren gegane weefsels. 
Biomaterialen zijn momenteel 
niet in staat om defecten in ziek 
bot effectief te genezen. In dit project zullen nieuwe poreuze en zelfhelende 
biomaterialen uit nanodeeltjes worden opgebouwd die antibacteriële en antikanker 
medicijnen direct in cellen kunnen afgeven. Hierdoor zal botregeneratie worden 
versneld en zullen botziektes effectief worden bestreden. 
 
 

Bachelor herziening 
 

Op de opleiding tandheelkunde in Nijmegen staat een grote 
bachelor herziening gepland die in september 2021 zijn beslag 
moet kennen. 
Projectleider Wietske Fokkinga is met het Projectteam druk 
bezig om het Projectplan te schrijven, waarin onder andere zijn 
opgenomen: ‘programma van eisen’ (waar moet het curriculum 
aan voldoen), tijdpad, communicatieplan, werkgroep 
opdrachten, etc.  
In een eerdere curriculumherziening werd de inmiddels geprezen masterkliniek 
gerealiseerd waarin 4e, 5e en 6e jaars studenten tandheelkunde met 3e en 4e jaars 
studenten mondzorgkunde samenwerken in een minikliniek. 
 

Kamers en hotel op 
campus 
 

Als gevolg van de herindeling van 
de gebouwen op de campus wordt 
ook gekeken naar de mogelijkheid 
om studentenwoningen en een 
hotel op het universiteitsterrein te 
huisvesten. 
 
Carrousel  

Hugo de Bruyn feliciteert Sander Leeuwenburgh met 
het binnenhalen van de Vici-subsidie  

 



De Thomas van Aquinostraat, waar 
Tandheelkunde tijdens de 
verbouwing tijdelijk gehuisvest was 
is grotendeels tegen de vlakte 
gegaan. Ter plaatse is nieuwbouw 
voor de faculteit Sociale 
Wetenschappen verrezen, waarin 
studenten uit het Spinozagebouw zullen plaatsnemen. 
Op de plek van het Spinozagebouw kunnen dan weer studenten uit het 
Erasmusgebouw terecht. Het dan te ruim bemeten Erasmusgebouw dat dateert uit 
1970 zal niet tegen de vlakte gaan. Gedacht wordt aan een combinatie van functies, 
zoals voor onderwijs, studentenwoningen, een hotel en congresruimtes. 
Na de zomer verwacht de universiteit een beslissing te nemen. 
 

EDEMTET 
 

De opleiding Tandheelkunde in Nijmegen is met drie universiteiten in China en één in 
Noord-Ierland het online learning community EDEMTET gestart, waarin Chinese en 
Europese studenten samen behandelplannen leren schrijven.  
De EU subsidieert EDEMTET met 1 miljoen euro vanuit het programma Erasmus 
Plus.  

 
Binnen deze online learning 
community leren Nijmeegse 
tandheelkundestudenten samen 
met tandheelkundestudenten uit 
Belfast en China behandelplannen 
schrijven. ‘De studenten leren onder 
meer hoe culturele invloeden, maar 
ook hoe de sociale context van een 
patiënt en hoe een zorgsysteem 
een zorgplan mede bepalen. Deze 
aspecten kregen voorheen nog 
niet veel aandacht in de 
Nederlandse tandheelkunde-
opleidingen’, vertelt Dominique 
Niesten. 
‘Op termijn willen we meer Europese universiteiten hierbij betrekken. Zo leren meer 
internationaal opgeleide tandartsen om hun vaardigheden in klinisch redeneren te 
vergroten en om zorgplannen beter af te stemmen op patiënt-specifieke culturele en 
contextuele factoren. Hoe meer landen op langere termijn aansluiten op EDEMTET, 
hoe groter dit effect op de tandheelkundige zorg wereldwijd is.’ 
 

Dominique Niesten en Nico Creugers op bezoek 
bij de Wuhan University in China. 

 

Beeld vanuit de Erasmustoren met in het 
midden het nieuwe gebouw voor Sociale 
Wetenschappen. Rechtsboven het gebouw 
Tandheelkunde, midden boven het 
Spinozagebouw. 



5e verdieping 
Vanaf de derde week van januari heeft de vijfde 
verdieping  van het gebouw Tandheelkunde 
nieuwe bewoners.  
Vanuit het Radboud UMC zitten er de volgende 
afdelingen:  
 
- Kwaliteit en veiligheid 
- Communicatie 
- Fondsenwerving 
- CMO 
- Acute zorg oost- nederland ( AZO ) 

 
Op de zesde verdieping zijn Bedrijfsgezondheidszorg Arbo- en Milieudienst (AMD) en 
Mobilititei Human Resources gehuisvest 

 

Contact  
Reünisten Vereniging Tandheelkunde Nijmegen 
p/a PAOT bureau 
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen 
Philips van Leijdenlaan 25, 4e verdieping 
6525 EX Nijmegen 
tel: 024- 3092862 
bankrekening: NL 02 ABNA 0544 9450 69 
www.rvtnijmegen.nl  
info@rvtnijmegen.nl 
 
PAOT 
www.paot.nl en info@paot.nl 
Op de site vind je ook informatie over nascholingscursussen 

 
 
 
 

 
 
 

Bordje in de liften  
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