Bijzondere leerstoel

Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis

Dr. B. Stegenga benoemd tot bijzonder
hoogleraar
De Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis is gelieerd aan
het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde en heeft als een
van haar doelstellingen: “Het nastreven van een algemeen maatschappelijk belang door het inzamelen van gelden, teneinde deze
te besteden ter bevordering van de tandheelkunde en de tandheelkundige wetenschap in Nederland in de ruimste zin des woords”.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het vestigen van bijzondere leerstoelen. Thans is voor de tweede keer in het
bestaan van de stichting een leerstoel gevestigd en een bijzonder
hoogleraar benoemd. Het betreft de bijzondere leerstoel ‘Klinische
epidemiologie in de tandheelkunde’, die met instemming van het
College van Bestuur en het bestuur van de Faculteit der Medische
Wetenschappen gevestigd is aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De leerstoelhouder zal werkzaam zijn op het vakgebied van de
klinische epidemiologie van aandoeningen in het orofaciale
gebied (betrekking hebbend op de tandheelkunde en haar specialismen). De onderwijstaak van de leerstoelhouder zal vooral de
opleiding Tandheelkunde betreffen. Van hem wordt verwacht dat
hij het wetenschappelijk denken en handelen in het tandheelkundig onderwijs nader gestalte geeft en daarbij maximale integratie
nastreeft met het klinisch denken en handelen door actief te participeren in de onderwijsontwikkeling en –uitvoering. Tevens speelt
hij een fundamentele rol in de bijscholing van docenten Tandheelkunde en in de specialistenopleidingen voor kaakchirurgen en
orthodontisten door basiskennis en –vaardigheden te onderwijzen
met betrekking tot het toepassen van de principes van evidencebased tandheelkunde. Wat het onderzoek betreft, krijgt de ordinarius de taak methodologische kennis op het gebied van de klinische epidemiologie en technieken behorend tot het domein van de
disciplinegroepen Tandheelkunde/Mondhygiëne en de kliniek
Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde in het
onderzoek te incorporeren, te ontwikkelen en te optimaliseren.
Daarnaast zal betrokkene actief zijn als kaakchirurg en daarbij
vooral de wetenschappelijke aspecten van het klinisch handelen
bevorderen.
De Stichting heeft dr. B. Stegenga per 1 februari 2004 benoemd
voor een periode van vijf jaar. Boudewijn Stegenga werd geboren in
1955 te ’s-Gravenhage, waar hij in 1973 het vwo-diploma Atheneum B behaalde. In 1985 slaagde hij aan de Rijksuniversiteit
Groningen voor het tandartsexamen. Sinds 1986 is hij werkzaam
bij de kliniek voor Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere
Tandheelkunde van het Academisch Ziekenhuis in Groningen. In
1991 promoveerde hij cum laude bij prof. dr. G. Boering, prof. dr.
J.D. van Willigen en prof. dr. L.G.M. De Bont op het proefschrift getiteld ‘Temporomandibular joint ostheoarthrosis and internal
derangement: diagnostic and therapeutic outcome assessment’.
Van 1992 tot 1996 volgde hij de specialistenopleiding Mondziekten
en kaakchirurgie aan dezelfde universiteit, resulterend in zijn
registratie als kaakchirurg in 1996. Daarnaast heeft hij de opleiding tot epidemioloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
gevolgd, waarmee hij in 1999 zijn registratie als Wetenschappelijk
Biomedisch Onderzoeker – Epidemiologie behaalde. In dat zelfde
jaar werd hij benoemd tot universitair hoofddocent.
Op zijn naam staan meer dan zeventig publicaties als (co-)auteur
in wetenschappelijke tijdschriften en diverse hoofdstukken in
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boeken. Hij is eerste redacteur van de boeken ‘Management of
temporomandibular joint degenerative diseases. Biologic basis and
treatment outcome’ (1997) en ‘Mondziekten en kaakchirurgie’
(2000). Bijdragen zijn door hem ook geleverd aan een aantal proefschriften als referent en copromotor. Daarnaast is hij referent voor
vijf internationale tijdschriften. Sinds 2002 is hij voorzitter van het
Consilium Gnathologicum van de Nederlandse Vereniging voor
Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde.
Zijn verdiensten hebben geleid tot toekenning van de Jaarprijs
Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde voor de beste publicatie in 1987 en de Hamer-Duijvensz-Prijs voor zijn proefschrift in
1991. Vanwege de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie werd
hij onderscheiden voor de beste wetenschappelijke publicatie van
het jaar 1993.
Dr. Stegenga is bij de lezers bekend vanwege zijn functies bij het
Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde als voormalig medewerker ten behoeve van de rubriek Excerpta odontologica, sectie
Gnathologie, recensent van boeken en als voormalig redactiemedewerker. Tevens is hij gastredacteur van series en themanummers
geweest. Namens bestuur en raad van toezicht van de Stichting
Bevordering Tandheelkundige Kennis en namens de directie en de
raad van commissarissen van de Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde B.V. feliciteer ik dr. Stegenga hierbij van harte met zijn
benoeming en wens ik hem veel succes in de komende jaren bij het
invullen van zijn taken. Ik spreek de hoop uit dat zijn inspanningen mede ertoe zullen bijdragen dat nog meer publicaties van de
hand van tandheelkundige onderzoekers uit Groningen hun weg
naar ons Tijdschrift en de internationale literatuur zullen vinden.
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