
 

Nieuwsbrief   
 
 
Nieuws, mededelingen, berichten van de opleiding Tandheelkunde in 
Nijmegen.  
najaar 2019, redactie Adrie Jeurissen 

 
 

 
SYMPOSIUM 
 
 

Afscheid John Jansen 
 
 
29 november 
 
 
 
 
 
Ter gelegenheid van het emeritaat van John Jansen wordt op vrijdagmiddag 29 
november in de grote collegezaal op Tandheelkunde het symposium “VAN 
TANDIMPLANTAAT NAAR TANDREGENERATIE?” gehouden.  
Aansluitend aan dit symposium zal de slotrede door John Jansen uitgesproken 
worden en vindt er een receptie plaats.  
   
13:00 – 13:05     Opening moderator Sander Leeuwenburgh 
13:05 – 14:00     Bart van Oirschot en Jan Willem Hoekstra:  

“Een dag in de implantologiepraktijk” 
14:00 – 14:30     Ignace Naert: 

“bone and (over)load of oral implants”  
14:30 – 15:00     Jenneke Klein-Nulend: 

“New developments in jaw bone regeneration and osteointegration”  
15:00 – 15:30     Adelina Plachokova en Daniël Oortgiesen:  

“bedside to bench”  
15:30 – 16:00     Pauze   
16:00 – 16:45     John Jansen, slotrede:  

“Van reparatie naar regeneratie; 23 jaar later” 
16:45 – 17:00     Afsluiting 
17:00 – 18:00     Receptie 

 

 

 



ALV 

Op vrijdag 13 september vond in de kleine collegezaal in het gebouw 
Tandheelkunde de Algemene ledenvergadering van de RVT plaats.  
 
Natuurlijk werd teruggeblikt 
op het succesvolle RVT- 
lustrum ‘Vingtage’. 
Verschillende besluiten 
werden ter vergadering 
besproken . Zo wordt jaarlijks 
een bedrag gereserveerd 
voor het RVT-lustrum in 2024. 
 
Oude Klare 
In 2012 viert de opleiding 
Tandheelkunde haar 60-jarige 
bestaan. Vanuit de RVT is 
een lustrumcommissie 
bestaande uit Eric 
Vergoossen, Loes Kusters, 
Theo Creugers, Linda 
Vollenbrock met 
ondersteuning van Rob 
Burgersdijk en Peter Snoek, 
kortweg de commissie ‘Oude 
Klare’, ingesteld die de 
mogelijkheid onderzoekt om 
tegen die tijd voor de RVT-
leden een feestelijke activiteit 
op te zetten. 
 
Voorzitter Wil van der Sanden geeft aan dat het RVT-bestuur graag een commissie 
‘Jonge Klare’ zou willen instellen om mee te denken hoe we de groep in Nijmegen 
afgestudeerde tandartsen nog meer kunnen motiveren om lid te worden en te blijven 
van de RVT. 
 
Kroniek Tandheelkunde 
Fons Plasschaert laat weten 
dat via www.radboudumc.nl / 
‘kroniek tandheelkunde’ een 
overzicht van de historie van 
Tandheelkunde Nijmegen 
zichtbaar is. Aanvullingen 
kunnen bij Fons worden 
gemeld.  
 

Wall of Fame 
Aansluitend op de ALV, na 
een korte verpozing in ’t 



Dappenglaasje, werden op 
de Wall of Fame bij het 
studiecentrum nieuwe 
portretten van hoogleraren 
en oud-medewerkers 
onthuld en toegelicht door 
Rob Burgersdijk. 
 
Nieuwe hoogleraren aan de 
muur zijn Gert-Jan Truin, 
Anne Marie Kuijpers-
Jagtman, John Jansen, 
Warner Kalk, Cees de Baat, 
Carine Carels, Christos 
Katsaros, Wim van Palenstein Helderman en Martin van ’t Hof. Van Martin van ‘t Hof 
waren zijn kinderen bij de onthulling aanwezig. 
 
De muur ertegenover biedt de ruimte aan oud-medewerkers. Nieuwe gezichten zijn 
André Vogels, Jan van Lokven, Dick Witter, Herman Keltjens, Ruud Karsten, Rob de 
Kanter, Doret Spierings en Toine Lamers.  
 
 

Interview Wil van der Sanden 

 
RVT-voorzitter Wil van der Sanden is per 1 september 
ook opleidingsdirecteur van de opleiding Tandheelkunde 
in Nijmegen. Hij volgt daarmee Nico Creugers op. Wil 
geeft sturing aan de invulling van het onderwijs van 
bachelor- en masteropleiding van tandheelkunde in 
Nijmegen.  
 
Promotie 
Wil van der Sanden (1963, getrouwd met Angela, vier kinderen) is 
in september 1986 in Nijmegen op 23-jarige leeftijd als tandarts 
afgestudeerd. In die tijd begon je meteen na het afstuderen een 
praktijk, wat in Nederland op dat moment moeilijk was. Dus 
vertrekt Wil naar Duitsland, waar hij in 1988 een solopraktijk 
overneemt. 
Wil wil promoveren. In Duitsland is part time promoveren op een 
universiteit niet mogelijk. Je bent daar of algemeen practicus, of 
academicus. 
In 1988 krijgt hij bij Fons Plasschaert, hoofd van de vakgroep Preventieve en Curatieve 

Tandheelkunde, de gelegenheid om op part time basis te promoveren op het gebied van de 

kwaliteit van mondzorg. Als AIO verdient hij in een maand wel minder dan een dagomzet in 

de praktijk oplevert. 

Het blijkt lastig om de promotie en de praktijk te combineren. Patiënten nemen het hem 
kwalijk dat hij er niet altijd is. Daarom stopt hij in 1999 met zijn praktijk. 
Voor zijn promotie werkt Wil nauw samen met Dirk Mettes. In diens praktijk in Boxtel kan hij 

eerst één en later twee dagen in de week komen werken. 

bron: NTVT/ Joost 
Hoving 



Op 22 december 2003 promoveert Wil op het onderwerp ‘Clinical practice guidelines in 
dental care. Studies on development and use’. Wil is de laatste promovendus aan de 
Katholieke Universiteit in Nijmegen. Vanaf 1 januari 2004 treedt deze naar buiten als 
Radboud Universiteit. 
 

Docent 
Na zijn promotie is Wil parttime als tandarts-onderzoeker en docent op Tandheelkunde 
blijven werken. In die tijd stopt Miel Verdonschot met het verzorgen van het onderwijs in de 
radiologie in Nijmegen. Miel was copromotor van Wil en het voelt logisch om zijn taken over 
te nemen al heeft Wil wel externe hulp in moeten schakelen om zich het vakgebied eigen te 
maken. De uitdaging is om moeilijke stof op een begrijpelijke manier te presenteren. Tijdens 
colleges reikt Wil vooraf hand-outs van PowerPoints uit zodat studenten er aantekeningen bij 
kunnen maken. 
 

Principal Lecturer 
De wijze van opleiden verandert in de loop der tijd. Als docentprofessionalisering vanuit de 
Radboud Universiteit steeds meer vorm krijgt, sluit Wil zich daarbij aan en hij verdiept zich in 
onderwijskundige aspecten. Meerdere familieleden zijn in het onderwijs actief, dus dat ligt 
hem wel.  In 2010 behaalt Wil het predicaat ‘Principal Lecturer’ als docent die een leidende 
rol vervult in het wetenschappelijk onderwijs en/of de opleidingen van het Radboudumc.  
 
Nevenfuncties 
Behalve als opleidingsdirecteur vervult RVT-voorzitter Wil ook andere functies binnen 
tandheelkundig Nederland. Zo neemt Wil als lid van diverse visitatiepanels deel aan 
accreditatie beoordelingen van opleidingen in de mondzorg, is hij als bestuurslid verbonden 
aan het KRT (KwaliteitsRegister Tandartsen), het KiMo (KennisInstituut Mondzorg) waar hij 
voorzitter is van de RAR (Richtlijn Autorisatie Raad), penningmeester van de Commissie 
Regio Gelderland Centraal van de KNMT  en verbonden aan het CBIG. In 2017 is Wil een 
van de oprichters van de wetenschappelijke NVDMFR (Nederlandse Vereniging voor 
Dentomaxillofaciale Radiologie).  
Regelmatig verzorgt hij bij- en nascholing in de tandheelkundige radiologie, maar ook over 

het gebruik van praktijkrichtlijnen voor tandartsen en tandartsassistenten. 

Ideeën 
Als nieuwe opleidingsdirecteur heeft Wil veel ideeën voor dóórontwikkeling van het 
onderwijs.  
Zo ziet hij veel in ‘peer learning’, het ‘360o’ leren waarbij studenten niet alleen op zichzelf 
reflecteren, maar ook feedback krijgen van medestudenten en patiënten. 
Digitalisering biedt ook vele mogelijkheden. Momenteel worden alle colleges opgenomen en 
worden er digitaal afdrukken gemaakt. Maar Wil ziet ook meer toepassing van intra-orale 
camera’s en van kennisclips, waar heel kort bijvoorbeeld een topic als ets-primen-bonden-
vullen wordt behandeld, omdat de huidige student erg visueel is ingesteld en YouTube 
filmpjes tegenwoordig de norm zijn. 
Excellente studenten zouden de mogelijkheid moeten krijgen het leertraject sneller te 
doorlopen en een verdiepingsprogramma te doorlopen. 
 
Na de eerdere masteroptimalisatie staat Tandheelkunde Nijmegen een herziening van de 
bachelor te wachten. Belangrijk uitgangspunt is dat de bachelor student straks goed 
voorbereid is op de master. Op dit moment valt de overgang veel studenten zwaar. Vanaf het 
begin zou een student meer de regie moeten kunnen krijgen.  
Maar daarnaast ziet Wil ook mogelijkheden voor verbetering van de masteropleiding zelf. Als 
ze in het zesde jaar een heel jaar lang één dag in de week in een praktijk stage gaan lopen 
in plaats van de huidige 12 weken denkt hij dat afgestudeerde tandartsen nog beter zijn 
voorbereid op de algemene praktijk. 
 



Thijs Merkx voorzitter Integraal Kankercentrum 
Nederland 
Bron: Radboud Nieuws 
 
Thijs Merkx, hoogleraar MKA, wordt de 
nieuwe voorzitter van de raad van 
bestuur van het Integraal Kankercentrum 
Nederland (IKNL). Hij was eerder 6 jaar 
voorzitter van de Nederlandse 
Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren 
(NWHHT) waar de gespecialiseerde 
centra voor hoofd-hals oncologie in 
vertegenwoordigd zijn en die als doel 
heeft om de kwaliteit van de hoofd-hals 
oncologische zorg te bevorderen.  
Thijs Merkx blijft voor 0,1 als hoogleraar aan het Radboudumc verbonden. 
 

Studentenhuisvesting 
Bron: De Gelderlander 
 

Studenten die bij de Stichting Studentenhuisvesting ‘SS  H&’ een studentenkamer 
willen, kunnen vanaf volgend jaar loten. 
Gemiddeld wacht een eerstejaars 12 maanden op een kamer bij SSH&, een 
ouderejaarsstudent zelfs bijna 5 jaar. En dat terwijl studenten steeds korter studeren 
en later op kamers gaan. Een systeem met lange wachttijden sluit dus niet langer 
aan bij het huidige studentenleven.  
 
SSH& krijgt een half miljoen 
euro subsidie van de 
provincie Gelderland voor de 
ombouw van het Transitorium 
bij de Radboud Universiteit in 
studentenwoningen. Het geld 
komt beschikbaar via het 
project Steengoed Benutten, 
waarmee de provincie wil 
helpen om leegstaande 
plekken in dorpen en steden 
een nieuwe invulling te geven. 
Het Transitorium is een 
voormalige verpleegstersflat 
en ligt tegenover Huize 
Heyendaal. Het gebouw is nu in gebruik als kantoorruimte voor het Radboudumc. 
SSH& gaat het verbouwen tot 156 zelfstandige studio’s en 3 kamers met gedeelde 
voorzieningen. 
 
 
 



Propedeuse 
Op vrijdag 17 oktober vond de laatste propedeuse-uitreiking op Tandheelkunde 
plaats.  
Met ingang van het 
collegejaar 2019- 2020 is de 
propedeuse aan de Radboud 
Universiteit afgeschaft en dus 
ook het propedeusediploma. 
 
Op Tandheelkunde werd de 
propedeuse-uitreiking de 
laatste jaren gecombineerd 
met de ouderdag, waarbij 
ouders en directe familieleden 
kennis kunnen maken met de 
opleiding. Tijdens de 
ceremoniële samenkomst 
werd ook de ethiek van de tandheelkundestudent tijdens patiëntenbehandeling 
besproken. 
Gedacht wordt over een mogelijkheid om de ouderdag volgend jaar toch doorgang te 
laten vinden. 
 
 

Sinterklaas 28 
november 
 
Op donderdag 28 december zal 
de jaarlijkse Sinterklaasviering 
op Tandheelkunde worden 
gehouden. 

 
 
 
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 

http://www.rvtnijmegen.nl/
mailto:info@rvtnijmegen.nl
http://www.paot.nl/
mailto:info@paot.nl

