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BERICHTEN 

Verenigingsverslagen en mededelingen 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
HOMEOPATISCHE TANDARTSEN 

Bericht van oprichting 

Op 23 september 1986 is de oprichtingsvergade-
ring gehouden van de Nederlandse Vereniging 
van Homeopatische Tandartsen. Lid van deze 
vereniging zijn tandartsen die de homeopathie in 
de dagelijkse praktijk uitoefenen of anderszins 
belangstelling tonen. 
De vereniging stelt zich ten doel de toepassing 
van de homeopathie in de tandheelkunde te 

bevorderen. 
Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door: 
F. J. M. Neelissen — voorzitter; 
Mw. G. E. I. Olman-Hartog — secretaris, de 

Baronie 7, 2904 XA Capelle aan de IJssel; 
P. F. van de Kamer — penningmeester. 
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt 
f 125,00 per jaar (lopende van 1 januari tot en 
met 31 december). 

Ter stimulering van de studie in de homeopathie 
organiseert de vereniging in 1987 zes studie-
avonden in het centrum van het land. Bovendien 
zal een kwartaalblad verschijnen met informatie 
over de homeopathie. Leden van de vereniging 
hebben gratis toegang op deze studie-avonden, 
maar ook niet-leden zijn welkom tegen betaling 
van f 35,00 per avond. 

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR 
ENDODONTOLOGIE 

Aankondiging programma `Endodontische 
dag' te Amsterdam d.d. 13 december 1986 

Het programma van de door de Nederlandse 
Vereniging voor Endodontologie georganiseer-
de `Endodontische dag' omvat de volgende 
thema's: 
— Restauratie van endodontisch behandelde ele-
menten. 
— Oorzaken van tandverkleuring. 
— Bleken van verkleurde elementen. 
De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 13 de-
cember a.s. in het gebouw Tandheelkunde van 
het Academisch Centrum Tandheelkunde Am-
sterdam, Louwesweg 1 te Slotervaart. 
Voor deelneming dient men zich uiterlijk 24 
november a.s. aan te melden bij H. W. Kersten, 
Amsterdamseweg 310, 1182 HP Amstelveen. 
Het inschrijfgeld (inclusief lunch) bedraagt voor 
leden van de vereniging f 45,-- (voor niet-leden 
f 105,--), gelijktijdig over te maken op bankre-
keningnummer 54.40.57.554 van de ABN (post-
giro bank 6269) te Amsterdam, ten name van A. 
H. Stolk, penningmeester NVvE, onder vermel-
ding van Endodontische dag'. 

Buitenland 

EUROPEAN 
PROSTHODONTIC 
ASSOCIATION (E.P.A.) 

Verslag 10e jaarlijkse congres te Oxford d.d. 3-5 
september 1986 

Het congres werd gehouden onder het motto 
`New Horizons'. Om ervan verzekerd te zijn dat 
zowel de huidige stand van zaken binnen de 
prothetische tandheelkunde als de toekomstige 
ontwikkeling aan bod zouden komen, had de 
organisatie een aantal bekende sprekers uitge-
nodigd zoals: Bránemark, Preiskel, Preston, 
Schärer en MacLean. Alle onderwerpen die 
thans in het middelpunt van de belangstelling 
staan werden door hen besproken. 

Implantaten. Het Bránemark-implantaat lijkt 
het enige implantaat te zijn dat voldoende is 
uitgetest. Vooral het bij deze methode toegepas-
te titanium schijnt heel geschikt te zijn om door 
het slijmvlies naar `buiten' te gaan. Gelet op de 
hoge kosten van dit implantaat wordt naarstig 
onderzoek verricht naar de toepassing van an-
dere typen implantaten. `Gewapend' hydroxyl-
apatiet lijkt veelbelovend. Het indicatiegebied 
voor het Bránemark-implantaat wordt steeds 
uitgebreider; zo werd het getoond als bevesti-
ging voor faciale prothesen (oren, neuzen etc.). 
In die gevallen was dan geen brilmontuur meer 
noodzakelijk. 

Keramische materialen. Deze zijn nog steeds 
veelbelovend, maar voorlopig blijven zij nog de 
mindere van het vertrouwde porselein. Kleur en 
pasvorm zijn, mits de verwerking wat wordt 
aangepast, uitstekend. De sterkte laat echter 
nog te wensen over. De toepassing verkeert 
derhalve nog in een experimenteel stadium. 

Esthetiek. Veel aandacht werd besteed aan het 
onderwerp esthetiek. In een tijd waarin de kos-
metische tandheelkunde in opkomst is, is dit 
ook nauwelijks te verwonderen. Het onderwerp 
werd vanuit verschillende invalshoeken bena-
derd en het lijkt ook in de prothetische tandheel-
kunde onderzocht te worden. De esthetiek 
vraagt vooral de aandacht bij brugwerk in situa-
ties waarbij de processus alveolaris sterk is ge-
resorbeerd. Er wordt veel gezocht naar tech-
nieken om dergelijke defecten duurzaam esthe-
tisch te behandelen. De eerste resultaten met de 
`Periograph' werden getoond. 

Brugwerk. Uitgebreid brugwerk op slechts en-
kele pijlerelementen, die bovendien maar parti-
eel door bot worden omgeven, is momenteel een 
vertrouwde therapie. Een zeer stringente indi-
catie en een goede nazorg blijven echter gebo-
den. Het aantal mislukkingen blijkt toe te nemen 
met de toename van het aantal brugdelen en het 
afnemen van het aantal pijlerelementen; vooral 
het aantal zwevende pontics dient men tot een 
minimum te beperken. 

Etsbruggen. Veel resultaten van allerlei syste-
men werden getoond. Bij een zorgvuldige indi-
catie lijkt de Rochette-brug als semi-permanen-
te restauratie acceptabel te zijn. Van alle andere 
systemen, hoewel veelbelovend, ontbreken re-
sultaten van klinisch onderzoek over een perio-
de van tenminste vijf jaar. 

Cementen en composieten. Veel aandacht kre-
gen de glasionomeercementen en de compo-
sieten; hun toepassingen breiden zich nog 
steeds uit. Men denke aan de behandeling van 
wortelcariës. Ook worden composieten steeds 
meer toegepast als `cement' voor het vastzetten 
van allerlei restauraties als kronen en bruggen. 

De geschiedenis van de prothetische tandheel-
kunde. Het interessante van het bestuderen van 
de geschiedenis is, dat men zich weer eens 
realiseert dat elke ontwikkeling sprongsgewijs 
verloopt. Vrijwel alle onderwerpen komen in de 
tijd gezien terug, zij het op een ander niveau. Dit 
stemt tot nederigheid maar werkt anderzijds 
inspirerend. 

Maxillo-faciale prothetiek. Chirurgische tech-
nieken maken steeds meer mogelijk. Er werden 
dan ook nieuwe behandelwijzen en oplossingen 
getoond. 

Uiteraard kwamen nog veel meer onderwerpen 
aan de orde, zoals functiestoornissen van het 
kauwstelsel, prothese-stomatitis, het onderwijs 
in de prothetische tandheelkunde etc. Deze on-
derwerpen werden echter veel minder 
diepgaand behandeld. 
De negen Nederlandse bijdragen gingen over 
resultaten van eigen onderzoek. 
Een pluspunt was dat de posters gedurende het 
gehele congres bleven hangen en daardoor te 
allen tijde voor de deelnemers te zien waren. 
Hoewel de E.P.A. in haar beginjaren bij uitstek 
Westeuropees georiënteerd was, kwam ditmaal 
ruim 30% van d e congresgangers uit Oost- en 
Zuideuropese landen en zelfs uit Japan. 
Vergelijken wij het wetenschappelijke peil van 
deze bijeenkomst met de eerste, dan kan wor-
den geconstateerd dat er in de afgelopen tien 
jaar veel is bereikt. Het aantal deelnemende 
landen is voortdurend toegenomen, zo zelfs dat 
— om alle inzenders aan bod te laten komen — er 
moet worden gewerkt met parallelsessies. Maar 
nog belangrijker is dat het wetenschappelijke 
niveau aanzienlijk omhoog is gegaan. Het aantal 
voordrachten over reeds gepubliceerde onder-
zoeken en het aantal gepresenteerde afzonder-
lijke ziektegevallen is drastisch afgenomen. 
Kortom, de E.P.A. is levensvatbaar gebleken, 
lijkt een goede toekomst tegemoet te gaan en 
levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de 
prothetische tandheelkunde. 

A. C. M. van de Poel 
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POSTACADEMISCH ONDERWIJS 

,̂1 P TANDHEELKUNDE 

Binnenland 	 Berichten 

Binnenland 

ORGAAN POST-ACADEMISCH ONDER-
WIJS TANDHEELKUNDE 

Jaarverslag 1985 

De redactie werd een exemplaar van het Jaar-
verslag 1985 van het Orgaan Post-Academisch 
Onderwijs Tandheelkunde aangeboden en zij 
ontleent daaraan het volgende. 

In 1985 werden in totaal 77 cursussen gereali-
seerd, waaraan door 1385 cursisten werd deel-
genomen. Ten opzichte van het voorgaande jaar 
is dat een stijging van respectievelijk 13% en 
21%. Uit de evaluatieverslagen kan worden op-
gemaakt dat het overgrote deel van de cursussen 
aan de verwachtingen heeft voldaan. 
In het jaar 1984 was tevergeefs geprobeerd sa-
men met het beroepsveld en de universitaire 
instellingen een op de toekomst gericht samen-
werkingsverband te ontwikkelen. Ook in de eer-
ste helft van 1985 kon geen overeenstemming 
worden bereikt. Daarop volgende initiatieven 
van de voorzitter van het bestuur van het Or-
gaan hebben geleid tot de voorbereiding van een 
`Voorstel voor de Organisatiestruktuur van het 
Orgaan PAOT' en de vaststelling dat alle partici-
panten het Orgaan PAOT als een centrale orga-
nistje gehandhaafd wensen te zien. 
In 1985 is in totaal f 728.479,55 aan cursusgel-
den ontvangen. Van dit bedrag werd 
f 571.539,18 aan de verzorgende instellingen 
uitgekeerd, zodat f 156,939,37 resteerde ter 
dekking van de kosten van het bureau. Deze 
bedroegen in werkelijkheid echter f 256,954,43. 
De resultatenrekening 1985 toont dan ook een 
nadelig exploitatiesaldo, dat met het ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen te verreke-
nen is. 

In juli 1985 heeft het Orgaan PAOT aan het 
bureau Veldkamp Marktonderzoek BV op-
dracht gegeven om, ten behoeve van de ontwik-
keling van een PR-beleid, een kwantitatief on-
derzoek uit te voeren onder algemeen-practici 
en onder (universitaire) docenten. Het desbe-
treffende rapport is in januari 1986 verschenen. 
Met behulp van de uitkomsten van dit onder-
zoek hoopt het bestuur van het Orgaan PAOT 
beter te kunnen inspelen op de wensen en kritiek 
die uit het beroepsveld worden vernomen. 
Gedetailleerd valt over dit onderzoek te lezen in 
de bijdrage van de socioloog K. K. Ouwens, 
zoals die op de pagina's 462 tot en met 466 van 
deze aflevering staat afgedrukt. 

KLINISCHE AVOND VOOR TANDART-
SEN TE AMSTERDAM 

Aankondiging programma 2 december 1986 

Op dinsdag 2 december a.s. zal een klinische 
avond worden gehouden in de grote collegezaal 
van het gebouw van het Academisch Centrum 
Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) (ingang 

laagbouw) aan de Louwesweg te Amsterdam-
Slotervaart. 
Aanvang 20.00 uur. 

Thema: Amalgaam. 

Programma: 

Dr. Ir. M. M. A. Vrijhoef (KUN): (R)evolutie 
van amalgaamlegeringen. 
Dr. A. J. de Gee: Kwikbelasting voor de tand-
arts. 
K. J. J. Vreeburg: Biocompatibiliteit van amal-
gaam. 

Cursussen in de maand december 

Hieronder volgt een herinnering aan de cursus-
sen die in de maand december onder auspiciën 
van het Orgaan voor Post-academisch Onder-
wijs Tandheelkunde, worden gegeven. Voor uit-
voerige informatie wordt op deze plaats verwe-
zen naar het `bruine' cursusprogramma Najaar 
1986. 
KUN Vervaardigen en inslijpen van de occlu-

sale spalk, 2 december 1986. (Volge-
boekt.) 

ACTA Weefselreacties op restauratieve mate-
rialen, 12 december 1986. 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE NIJ-
MEGEN 

Verslag symposium `Gerodontologie' d.d. 17 
oktober 1986 

De bevolking vergrijst en over de gevolgen daar-
van wordt in de media regelmatig verslag ge-
daan. De Nederlandse Vereniging van Tandart-
sen wijdde er in 1981 één van haar wetenschap-
pelijke vergaderingen aan en het Nederlands 
Tijdschrift voor Tandheelkunde in 1982 een the-
manummer Binnen de Subfaculteiten der Tand-
heelkunde is het onderzoek naar de gevolgen 
van het ouder worden voor het tand-kaakstelsel, 
sindsdien geleidelijk toegenomen. De omvang 
is, vergeleken met het medisch/biologisch en 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek, echter 
nog bescheiden. 
Tijdens het symposium werd een overzicht ge-
geven van wat er momenteel aan onderzoek op 
dit gebied wordt gedaan. Enkele onderzoekers 
presenteerden de opzet van hun onderzoek en 
de resultaten. Gelet op de toekomst van het 
tandheelkundig onderzoek in Nederland lijkt 
het gewenst tot een bundeling van krachten te 
komen. Een werkgroep zal daarom gaan onder-
zoeken of bijvoorbeeld een sectie Gerodontolo-
gie, als onderafdeling van de Nederlandse Ver-
eniging van Gerontologie, een stimulerende rol 
zou kunnen spelen. Een initiatief dat waard is te 
worden gevolgd. 

A. C. M. van de Poel 

KLINISCHE AVOND VOOR TANDART-
SEN TE LEEUWARDEN 

Aankondiging programma 20 november 1986 

Op donderdag 20 november a.s. zal een klini-
sche avond worden gehouden in het Medisch 
Centrum Leeuwarden — Diakonessenhuis, 
Noordersingel 88 te Leeuwarden. 
Aanvang 20.00 uur. 

Programma: 

E. Voet: Parodontologie — een specialisme? 
S. O. Engelsman: Orthodontische behandeling 
van geïmpacteerde elementen — een momentop-
name. 

TEAMWORK IN DE TANDARTSPRAKTIJK 

Aankondiging symposium te Zwolle d.d. 29 no-
vember 1986 

Onder de titel `Teamwork in de tandartsprak-
tijk' organiseert Samsom Seminars een sympo-
sium voor tandartsassistenten — onder voorzit-
terschap van Prof. O. Hokwerda (RUG) — op 
zaterdag 29 november a.s. in De Buitensociëteit 
te Zwolle. Uiteraard zijn ook tandartsen 
welkom. 
Er worden onder meer lezingen gehouden over: 
het dental depot, de tandtechniek, infectiepre-
ventie, röntgenologie en het samenwerken aan 
de stoel. 
De kosten voor abonnees op Samsom Stafleu's 
uitgave `Teamwork rondom de tandartsstoel' 
bedragen f 125,00 (incl. BTW en syllabus), niet-
abonnees betalen f 147,50. 
Inlichtingen worden verstrekt door Samsom Se-
minars, postbus 4, 2400 MA Alphen aan den 
Rijn (telefoon 01720-62005). 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR 
PROF. C. BOOY 

Bij Koninklijk besluit van 23 september 1986 is 
Prof. C. Booy, gewoon hoogleraar in de Ortho-
dontie aan de rijksuniversiteit te Groningen, 
benoemd tot officier in de Orde van Oranje-
Nassau. 

PROMOTIE 

H. J. M. Hosman 

Op dinsdag 4 november 1986 promoveerde de 
heer H. J. M. Hosman (Amsterdam) tot doctor 
in de Geneeskunde aan de rijksuniversiteit te 
Utrecht, op een proefschrift getiteld: `De bio-
mechanische invloed van de partiële prothese 
op de steunweefsels'. 
Promotor was Prof. C. A. W. Korenhof, terwijl 
Dr. Ir. J. A. J. Faber en Dr. J. Kuis als referen-
ten optraden. 
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STICHTING VOOR 
MEDISCH 
WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK 
FUNGO 

Jaarverslag 1985 - uitgave juni 1986 

Verschenen is het Jaarverslag 1985 van de Stich-
ting voor Medisch Wetenschappelijk Onder-
zoek FUNGO, die kan worden beschouwd als 
een dochterorganisatie van ZWO. Hierin wordt 
verslag gedaan van de financiële steunverle-
ning, het voornaamste middel tot het bereiken 
van het doel van deze organisatie. De door 
FUNGO verleende financiële steun bedroeg in 
1985 ruim 14 miljoen gulden en deze werd voor-
namelijk verleend in de vorm van subsidie aan 
projecten met een duur van 3-4 jaren en een 
jaarlijkse omvang van 1 à 2 personeelsplaatsen. 
Binnen de Tandheelkunde vindt de coördinatie 
van het onderzoek plaats in de werkgemeen-
schap `Tanden en Overige Orale Weefsels', met 
als deelwerkgemeenschappen: Pathofysiologie 
van het Gebit, Endodontium en Parodontium 
i.o. en Groei en Ontwikkeling van het Orofaciale 
Gebied i.o. 
Aan Prof. Dr. E. J. 's-Gravenmade (RUG) werd 
een nieuwe subsidie verleend voor zijn onder-
zoek `naar de visco-elastische eigenschappen 
van humaan speeksel en mucine-bevattende 
speekselsubstituten'. 

KLINISCHE AVOND VOOR TANDART-
SEN TE ZWOLLE 

Aankondiging programma 25 november 1986 

Op dinsdag 25 november a.s. zal een klinische 
avond worden gehouden in de aula van het 
ziekenhuis `De Weezenlanden', Groot Wezen-
land 20 te Zwolle. 
Aanvang 20.00 uur. 

Programma: 

Centrum Leeuwarden, Noordersingel 88, Leeu-
warden. Aanvang 20.00 uur. (Zie ook rubriek 
Binnenland.) 

21 november 
Jubileumcongres Tendens 86, Subfaculteit 
Tandheelkunde, Katholieke Universiteit te Nij-
megen. Inl. mw. M. Majoor, postbus 9101, 6500 
HB Nijmegen (tel. 080-51 41 51). 

22 november 
Wetenschappelijke najaarsvergadering Ned. 
Ver. voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen, 
Sophia Ziekenhuis, Zwolle. Inl. Prof. Dr. N. A. 
M. Urbanus, AMC, Meibergdreef 9, 1105 AZ 
Amsterdam (tel. 020-566 3789). 

* 25 november 
Klinische avond voor tandartsen, Ziekenhuis de 
Weezenlanden, Groot Wezenland 20, Zwolle. 
Thema: 'Craniomandibulaire dysfunctie'. Aan-
vang 20.00 uur. (Zie ook rubriek Binnenland.) 

25-27 november 
Congres `Headlines', Academisch Ziekenhuis 
Vrije Universiteit, Amsterdam. Inl. mw. I. C. 
G. Vroonland, De Boelelaan 1117, 1081 HV 
Amsterdam (tel. 020-548 7121). 

27 november 
Klinische avond voor tandartsen in het On-
derwijscentrum Tandheelkunde/Verloskunde, 
Ant. Deusinglaan 1, Groningen. Thema: De be-
dreigde tand. Aanvang 20.00 uur. 

* 28 november 
Praktische cursus splintvervaardiging, Labora-
torium Dental Zwolle, Ampèrestraat 8, Zwolle. 
Aanvang 14.00 uur. 

* 29 november 
Symposium `Teamwork in de tandartspraktijk', 
Samsom Seminars, De Buitensociëteit, Zwolle. 
Inl. Samsom Seminars, postbus 4, 2400 MA 
Alphen a/d Rijn (tel. 01720-62005). (Zie ook ru-
briek Binnenland.) 

puma, Courchevel, Frankrijk. Inl. Int. Dent. 
Foundation, 24 Cadogan Square, London SW 
1X OJP, Engeland. 

29 januari 
Klinische avond voor tandartsen in het On-
derwijscentrum Tandheelkunde/Verloskunde. 
Thema: `Chirurgie en postchirurgische prothe-
tiek'. Ant. Deusinglaan 1, Groningen. Aanvang 
20.00 uur. 

21-28 februari 
International Symposium for Advanced Ortho-
dontic Studies, Davos, Zwitserland. 

12 maart 
Klinische avond voor tandartsen in de college-
zaal (nummer 55) van het Gebouw voor klini-
sche tandheelkunde, Philips van Leydenlaan 25, 
Heyendael, Nijmegen. 

20 maart 
Voorjaarsvergadering Ned. Ver. van Tandart-
sen, Jaarbeurs, Utrecht. Thema: `Diagnostiek, 
indicatie, behandelingsplan'. Inl. Dr. F. P. Me-
su, Van Beuningenlaan 54, 3953 BS Maarsber-
gen (tel. 03433-1714). 

* 28 maart-4 april 
17th International Alpine Dental Conference, 
International Dental Foundation, Hotel Anna-
purna, Courchevel, Frankrijk. Inl. Int. Dent. 
Foundation, 24 Cadogan Square, London SW 
1X OJP, Engeland. 

14 mei 
Klinische avond voor tandartsen in de college-
zaal (nummer 55) van het Gebouw voor klini-
sche tandheelkunde, Philips van Leydenlaan 25, 
Heyendael, Nijmegen. 

* 7-11 september 
1 l Jaarvergadering European Prosthodontic 
Association (EPA), Dresden, D.D.R. Inl. Prof. 
Dr. Staegemann, Fetscherstrasse 74, DDR-8019 
Dresden. 

Prof. Dr. T. L. Hansson (ACTA): Craniomandi- * 
bulaire dysfunctie — hoe te herkennen, wat eraan 
te doen? 

Agenda 

Data der voornaamste wetenschappelijke con-
gressen en vergaderingen in binnen- en buiten-
land. 

* Eerste vermelding 

1986  

2 december 
Klinische avond voor tandartsen, gebouw 
Tandheelkunde ACTA, Louwesweg 1, Amster-
dam-Slotervaart. Thema: `Amalgaam'. Aan-
vang 20.00 uur. (Zie ook rubriek Binnenland.) 

13 december 
Ned. Ver. voor Endodontologie: Endodonti-
sche dag, Louwesweg 1, Amsterdam (Sloter-
vaart). Inl. secr. J. M. Genet, Waaldijk 168, 
4171 CJ Herwijnen (tel. 04188-1894). (Zie ook 
rubriek Verenigingsverslagen en mededelingen.) 

1987 

* 24-26 september 
13e Jaarvergadering Association for Dental 
Education in Europe (ADEE), Sienna, Italië. 
Inl. Prof. Dr. G. Vogel, Via de Rudini 8, 20142, 
Milaan, Italië. 

* 10-24 januari 
16th International Alpine Dental Conference, 

Klinische avond voor tandartsen in het Medisch International Dental Foundation, Hotel Anna- 
* 20 november 
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