Redactioneel

Prof. dr. A.J.M. Plasschaert bij zijn
afscheid benoemd tot erelid
C. de Baat, hoofdredacteur
Ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. A.J.M. Plasschaert als
voorzitter van de directie van de Nederlands Tijdschrift voor
Tandheelkunde B.V. en als voorzitter van het bestuur van de
Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis is op 16 mei 2006
een feestelijke bijeenkomst georganiseerd in Kasteel Wijenburg te
Echteld. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door ereleden, (voormalige) bestuurders, commissarissen, redactieleden en uitgevers van
het Tijdschrift. Ook familieleden en collega’s van professor
Plasschaert, vertegenwoordigers van tandheelkundige wetenschappelijke verenigingen en vertegenwoordigers van tandheelkundige
tijdschriften waren aanwezig. Tijdens de bijeenkomst verwierf
Plasschaert het erelidmaatschap vanwege het Nederlands Tijdschrift
voor Tandheelkunde. Daartoe werd Plasschaert toegesproken door
de voorzitter van de raad van commissarissen, mw. drs. E.C.M.
Bouvy-Berends. Zij las onder andere het judicium voor dat tot zijn
benoeming heeft geleid. Het judicium wordt hier in verkorte vorm
geciteerd.
“Op 16 mei 2006 is het op 13 dagen na 30 jaar geleden dat prof.
dr. A.J.M. Plasschaert werd benoemd tot lid van het toenmalige algemeen bestuur van de Stichting Nederlands Tijdschrift voor
Tandheelkunde. In deze uitzonderlijk lange periode heeft hij zich
met verve een ondernemende en voortvarende bestuurder getoond
die bruist van de initiatieven en die geen enkele uitdaging uit de weg
gaat. In het judicium tot verlening van het erelidmaatschap aan prof.
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dr. I. van der Waal in 2005 schreef Plasschaert als auteur van dat
document dat in de meer dan 110-jarige geschiedenis iedere hoofdredacteur zijn stempel heeft gedrukt op het Tijdschrift. Dit geldt
echter niet alleen voor hoofdredacteuren, maar ook voor vooraanstaande bestuurders. Het stempel dat Plasschaert op de bestuurlijke
en organisatorische aspecten van het Tijdschrift heeft gedrukt, is
onmiskenbaar. Zijn ideologische en zakelijke inzichten zijn gedurende de afgelopen 30 jaar zegenrijk geweest voor de voortgang van
het Tijdschrift in de steeds veranderende tijdsgewrichten.
Alphons Johannes Marie Plasschaert behaalde het tandartsdiploma in 1966 aan de Rijksuniversiteit Utrecht en werd in 1967 wetenschappelijk medewerker aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na
kort op andere afdelingen te hebben gewerkt, onder andere de afdeling Tandheelkundige Röntgenologie, kwam hij in dienst van het
instituut voor Preventieve en Sociale Tandheelkunde, waarvan prof.
dr. K.G. König het hoofd was. Zijn eerste wetenschappelijke publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde verscheen in
het gecombineerde augustus- en septembernummer van het jaar
1969. Het was getiteld ‘Bevindingen bij systematisch röntgenonderzoek van tandeloze kaken’. De ster van Plasschaert rees snel aan het
tandheelkundige firmament want reeds op 29 mei 1976 kreeg hij een
officiële functie bij het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde.
Per 1 juli 1976 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleraar aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen met als leeropdracht de
Restauratieve Tandheelkunde, in het bijzonder de Conserverende
Tandheelkunde voor Volwassenen. In totaal zijn 53 wetenschappelijke artikelen in het Tijdschrift gepubliceerd waarvan Plasschaert
(co)auteur is. Na aanvankelijk te hebben gepubliceerd over preventie
bij kinderen, behandeling van kinderen en het tandheelkundig onderwijs verschoof zijn aandachtsveld langzaam maar zeker richting volwassenen en richting het algemene beleid in de tandheelkunde. In
1978 verscheen bijvoorbeeld het artikel ‘Het effect van aminofluoride bevattende tandpasta, lokale aminofluorideapplicatie en natriumfluoridetabletten op de cariëstoename bij jonge volwassenen’. In
1983 volgde ‘Het gebruik van onze kennis ten dienste van het beleid
in de gezondheidszorg’. Naast publicist was Plasschaert ook een gepassioneerd docent die veel energie heeft gestopt in vernieuwing van het
onderwijs en in persoonlijke aandacht voor en contact met studenten. Menige aan de huidige Radboud Universiteit of de vroegere
Katholieke Universiteit Nijmegen afgestudeerde tandarts bewaart
goede herinneringen aan zijn integere hoogleraar Plasschaert die zich
niet manifesteerde als een alleen bij zijn eigen vakgebied betrokken
docent. Die brede blik op het vakgebied in praktisch werken, publiceren en doceren is in de loop der tijd steeds kenmerkender geworden voor de persoon en de professional Plasschaert.
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Met die brede blik heeft Plasschaert ook altijd gekeken naar de
bestuurlijke en organisatorische aspecten van het Tijdschrift. Zijn
meest in het oog springende activiteit is de vernieuwing van de
bestuursstructuur geweest. Halverwege 1996 kwam op zijn initiatief
een eind aan de Stichting Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde met haar algemeen en dagelijks bestuur. Het Tijdschrift werd
toen op meer eigentijdse wijze eigendom van en uitgegeven door de
Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde B.V. met een driekoppige directie, een raad van commissarissen en een redactie. Daarnaast
werd de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis opgericht
met als doelstelling hetgeen in de naamgeving is verwoord. Sinds de

invoering van de nieuwe bestuursstructuur is Plasschaert onafgebroken voorzitter van de directie en voorzitter van het bestuur van
de Stichting geweest. In die functies was hij steeds de grote animator en dirigent van (nieuw) beleid. Ook toen hij in de periode 19901994 de zeer vererende, prestigieuze en tijdrovende taak van rector
magnificus van de Katholieke Universiteit Nijmegen mocht vervullen, bleef hij onverminderd actief als bestuurder van het Tijdschrift.
Naast zijn bestuurlijke en publicerende activiteiten trad hij op verzoek van de redactie ook regelmatig op als deskundig referent om te
adviseren over de wetenschappelijke kwaliteit van aangeboden artikelen. In zowel interne als externe contacten was en is hij een algemeen gewaardeerde representant van het Tijdschrift.
Op maatschappelijk en cultureel terrein was Plasschaert actief op
diverse terreinen, onder andere als musicus. Bij het Tijdschrift bleven zijn muzikale kwaliteiten ook niet onopgemerkt. Dit leidde er
onder andere toe dat hij, evenals zijn collega hoogleraar prof. dr.
W.A.M. van der Kwast, in 1993 in het Singer Museum te Laren ter
afsluiting van een symposium ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van het Tijdschrift als solist optrad tijdens een concert van
het Concertgebouw Kamer Orkest onder leiding van Iman
Soeteman. Van dit concert is een cd-rom gemaakt die alle abonnees
van het Tijdschrift ter ere van het 100-jarig jubileum destijds hebben ontvangen.”
Uit handen van mevrouw Bouvy-Berends ontving Plasschaert de
bij het erelidmaatschap behorende oorkonde en legpenning.
Directielid drs. A.G.L.M. Smeets bood de traditionele bronzen uil
aan. Tijdens een daarop volgende receptie brachten alle aanwezigen
hun persoonlijke felicitaties aan het verraste en ontroerde nieuwe
erelid over.

Prof. dr. P.F. van der Stelt benoemd tot
nieuwe voorzitter
C. de Baat, hoofdredacteur
Tijdens de diverse huishoudelijke voorjaarsvergaderingen die
voorafgaand aan de eerder genoemde feestelijke bijeenkomst in
Echteld werden gehouden, werd prof. dr. P.F. van der Stelt voorgedragen en benoemd tot de nieuwe voorzitter van de directie
van de Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde B.V. en het
bestuur van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis.
Van der Stelt is hoogleraar Orale Radiologie aan het Academisch
Centrum Tandheelkunde Amsterdam en hij was al in 2005 toegetreden tot de raad van commissarissen. Sinds 1991 is hij medewerker van de rubriek ‘Excerpta odontologica’ en vanaf 1992 tot
1998 redactiemedewerker geweest. Tevens werden 2 nieuwe leden
van de raad van commissarissen benoemd: dr. C.M. Kreulen en
dr. F.K.L. Spijkervet.
Professor Plasschaert draagt met een handdruk symbolisch de leiding
over aan professor Van der Stelt (links).
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