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15 oktober ALV  
 
De Algemene Ledenvergadering van 
de RVT wordt op 15 oktober 
gehouden.  
Nadat de vorige ALV uiteindelijk 
online heeft plaats gevonden willen 
dit jaar graag een fysieke 
bijeenkomst inplannen, zodat er 
uitgebreid gelegenheid is om elkaar 
te ontmoeten en bij te praten.  
  
Vanwege corona is het programma 
onder voorbehoud. We houden je op 
de hoogte. 
 

Programma 
 

Het voorlopige programma is als volgt: 
 
- 16:00 uur start op Tandheelkunde 
- Wandeling naar het Cultuurcafé bij 

het Erasmusgebouw 
- Panoramaview vanaf de top van 

het Erasmusgebouw, wandeling 
langs het nieuwe bestuursgebouw 
en het nieuwe gebouw van Sociale 
Wetenschappen  

- 17:30 uur Algemene 
Ledenvergadering op 
Tandheelkunde 

- Walking dinner 
 

 

Tandheelkunde Nijmegen 60 jaar 
 
De opleiding Tandheelkunde startte in Nijmegen in 1961. Van 19-20 mei 2022 
viert de opleiding haar 60-jarige bestaan. Verschillende commissies zijn in de 
weer om een grootse lustrumviering mogelijk te maken. 
 



Donderdag 19 mei 
Het lustrum start op 19 mei met een 
onderwijsdag waarbij ook de 
opleidingen Tandheelkunde 
Groningen en Amsterdam aansluiten. 
 
Vrijdag 20 mei 
Op vrijdag wordt in de schouwburg   
een congres gehouden met als 
thema ‘Verbinding’. Sprekers vanuit 
Nijmegen zullen samen met mensen 
buiten de afdeling Tandheelkunde 
lezingen verzorgen. 
 
Zaterdag 21 mei 
Zaterdag begint met een open dag voor de inwoners van Nijmegen en omstreken.  
’s Avonds is er een groot feest voor alle medewerkers van de opleiding 
Tandheelkunde. 
 

Corona en onderwijs 
 

Ondanks Corona kon het onderwijs op de opleiding 
Tandheelkunde in Nijmegen doorgang vinden. Door veel 
aanpassingen in het onderwijs hebben studenten 
nauwelijks studievertraging opgelopen. 
 
Nadat Nederland in maart 2020 op slot ging startte de 
opleiding Tandheelkunde vanaf mei 2020 voorzichtig weer met de opvang van 
pijnklachten en noodzakelijke behandelingen door studenten. Gaandeweg werden de 
behandelmogelijkheden op zaal uitgebreid.  
In juni werd het preklinisch onderwijs opgestart.  
 
Aan het volgen van het onderwijs 
werden door het Radboudumc 
strenge voorwaarden verbonden, 
zoals het dragen van het 
mondneusmasker op 
Tandheelkunde, thuisblijven bij 
klachten en indien geïndiceerd in 
zelfisolatie gaan.  
Om fysiek contact in de 
omkleedruimten te voorkomen werd 
op de prekliniek een tijdlang gewerkt 
met wegwerpschorten.  
In de prekliniek en op de kliniek was 
de zaalbezetting beperkt. 
 
Digitaal 
Veel theoretisch vond digitaal plaats. Colleges worden sinds een paar jaar 
opgenomen, waardoor oude opnames konden worden ingezet. Nieuwe colleges en 



werkbesprekingen werden via Virtual ClassRoom live gegeven. Voor studenten was 
het niet altijd makkelijk om de werkbesprekingen digitaal bij te wonen. 
 
Hoge verantwoordelijkheid 
Van de studenten die praktisch onderwijs volgden werd een hoge 
verantwoordelijkheid verwacht. Niemand wilde schuldig zijn aan mogelijk stil leggen 
van de opleiding door zijn of haar toedoen. Veel studenten maakten gebruik van de 
mogelijkheid om zich te laten testen op corona. 
Binnen de opleiding Tandheelkunde heeft geen besmetting plaatsgevonden. Het 
onderwijs kon het hele jaar doorgaan. 
 
Studievoortgang 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld de opleiding Tandheelkunde in Amsterdam hebben 
de studenten in Nijmegen dankzij aangepaste voortgangseisen en doorgang van het 
onderwijs nauwelijks studievertraging opgelopen.  
Het onderwijs op de prekliniek kon het afgelopen studiejaar volgens planning 
doorgang vinden. 
 
Studentenleven 
Het sociale leven van tandheelkundestudenten staat door gebrek aan activiteiten op 
een laag pitje. Het Dappenglaasje is gesloten, de sinterklaasviering kon niet 
doorgaan net zomin als de eindejaarsuitreiking.  
In vergelijking met de klasgenoten van de middelbare school hebben de eerstejaars 
dankzij de practica toch relatief veel onderling contact gehad.  
Op de momenten dat het mocht werd in café Piet Huisman een alternatief 
Dappenglaasje georganiseerd dat binnen no time was uitverkocht. 
De TFV is bovendien online erg actief.  
 
Eindejaarsbarbecue 
De roemruchte eindejaarsbarbecue waar toute Tandheelkunde eind juni aanwezig is 
kon voor de tweede keer niet doorgaan.  
Op 9 september was een groot openingsfeest gepland, dat helaas moest worden 
afgelast.  
 
 
 

Eerstejaars m/v 
 

Het percentage mannelijke eerstejaars is in het cohort 2020-2021 is voor het eerst 
sinds jaren gestegen.  
In 2019 bleef het aantal nog steken op minder dan 25%. Afgelopen studiejaar 
bedroeg het percentage mannelijke studenten ruim 40% 
Mogelijk heeft de door corona aangepaste wijze van selecteren aan het verschil 
bijgedragen. 
Voor het studiejaar 2021-2022 is het aantal mannelijke inschrijvingen ruim 35%. 

 
 

 
 

 



Bachelor herziening 
 

Op de opleiding Tandheelkunde in Nijmegen staat een grote 
bachelorherziening gepland die met enige vertraging door 
corona in september 2022 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, werkgroepopdrachten, 
etc.  
 
 
 

Afscheid Gert Meijer en Nico Creugers 
 
Nico Creugers heeft formeel al afscheid genomen van de 
opleiding Tandheelkunde, Gert Meijer stopt per 1 
september. 
 
17 september 
Gert Meijer is vanaf 2010 hoogleraar Orale Implantologie. 
Op vrijdag 17 september vindt een afscheidssymposium plaats 
voor Gert Meijer met als thema ‘Wat ging goed, wat kan beter’. 
 
2 december 
Nico Creugers is vanaf 1994 hoogleraar Restauratieve 
Tandheelkunde, in het bijzonder de occlusie-opbouw. 
Op donderdag 2 december vindt het afscheid van Nico Creugers 
plaats. 
 
 
 
 

MKA op Tandheelkunde 
 

Sommigen herinneren zich nog dat Mondheelkunde op Tandheelkunde een 
polikliniek had, ongeveer waar nu het kliniekenplein is. 
Ergens in de jaren ’80 van de vorige eeuw verhuisde Mondheelkunde naar het 
Radboudziekenhuis. 
Maar MKA keert terug op Tandheelkunde. De komende tijd wordt bekeken waar de 
behandel- en aanvullende ruimtes kunnen worden gesitueerd. 
 
 

 
 
 
 



AKMA 
 

AKMA in Arnhem wordt verbouwd. 

 
AKMA opende in 2005 aan de hogeschool in Arnhem als dependance van de 
opleiding Tandheelkunde in Nijmegen. Nijmegen kent een hoge tandheelkundige 
saneringsgraad en studenten konden onvoldoende verrichtingen uitvoeren. Arnhem 
en met name de wijk Presikhaaf waar AKMA is gevestigd kan de benodigde 
patiënten wel leveren.  
 
Tijdens de zomervakantie vinden de sloopwerkzaamheden plaats. De verbouwing 
moet op 1 oktober zijn afgerond. 

 

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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