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TANDHEELKUNDIGE 
FACULTEITSVERENIGING 
NIJMEGEN 

Samenstelling nieuw bestuur 

Het bestuur van de Tandheelkundige Facul-
teitsvereniging Nijmegen is voor het vereni-
gingsjaar 1987-1988 als volgt geconstitueerd: 

M. J. M. H. Ritt - praeses; 
E. H. R. Muris – vice-praeses ext.; 
Mevr. E. Groenendijk – vice-praeses int.; 
Mevr. B. M. H. Naarding – ab-actis, Philips van 
Leydenlaan 25, 6525 EX Nijmegen, telefoon 
080-51 64 50; 
J. A. C. M. Christiaansen – quaestor. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 

Prof. J. van Aken 

Ter gelegenheid van Koninginnedag 1988 werd 
Prof. J. van Aken, als hoogleraar verbonden aan 
de Subfaculteit Tandheelkunde der rijksuniver-
siteit Utrecht, benoemd tot ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw. Uit handen van de 
Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Prof. J. van Aken ontvangt Koninklijke 
onderscheiding 

Ter gelegenheid van Koninginnedag 1988 werd 
Prof. J. van Aken, als hoogleraar verbonden aan 
de Subfaculteit Tandheelkunde der rijksuniver-
siteit Utrecht, benoemd tot Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw. Uit handen van de 
voorzitter van het College van Bestuur Drs. J. 
G. F. Veldhuis ontving hij de versierselen beho-
rende bij deze onderscheiding. Daarbij werd het 
Koninklijk Besluit uitvoerig toegelicht. 

Gedurende zijn bijna veertigjarige loopbaan is 
Prof. van Aken de eerste geweest die in Neder-
land de tandheelkundige röntgenologie tot ont-
wikkeling heeft gebracht. Het uitstekende ni-
veau van onderwijs en onderzoek en tevens van 
stafopleiding had ook een bevruchtende wer-
king op de overige subfaculteiten. 

Zijn oorspronkelijk en innoverend weten-
schappelijk speurwerk, vastgelegd in talrijke 
publikaties, heeft ook internationaal erkenning 
gevonden. Zo was hij een aantal jaren Vice-
President en President van de International As-
sociation of Dento-Maxillo-Facial Radiology en 
fungeerde als organisator en voorzitter van een 
te Utrecht in 1983 gehouden congres van deze 
vereniging. Ook binnen de Fédération Dentaire 
Internationale verrichtte hij commissiewerk, 
waarbij hij zich inzette voor de normalisatie van 
röntgenapparatuur. 

Op nationaal niveau was hij actief in commis-
sies van de Gezondheidsraad en in de `T.N.O.-
Normalisatiecommissie voor Tandheelkundige 
Materialen'. Ook binnen de Utrechtse Subfacul-
teit heeft hij een belangrijke rol gespeeld. Ver-
meldenswaard is hier zijn voorzitterschap van 
de Commissie Nieuwbouw. De inspanningen 
van deze commissie leidden tot de bouw van het 
huidige Tandheelkundige Instituut aan de Sor-
bonnelaan, een gebouw dat in zijn vormgeving 
en in zijn specifiek op de tandheelkunde toege-
spitste technische uitrusting als uniek voor het 
Europese continent mag gelden. 

Zijn verdiensten voor onderwijs en onder-
zoek vonden in 1964 uitdrukking in zijn benoe-
ming tot lector en meer in het bijzonder in zijn 
benoeming tot hoogleraar op persoonlijke titel. 
Het zou te ver voeren op deze plaats naar volle-
digheid te streven. Tot besluit moet hier ver-
meld worden dat Prof. van Aken sinds 1973 
zitting heeft in het Algemeen Bestuur van de 
Stichting Nederlands Tijdschrift voor Tandheel-
kunde. 

v.S. 

ZIEKENFONDSRAAD 

Uitgave Farmacotherapeutisch Kompas 1988 

Eind februari is de – ditmaal groen gekleurde – 
zesde editie verschenen van het Farmacothera-
peutisch Kompas en onder anderen toegezon-
den aan alle praktizerende tandartsen. Het Far-
macotherapeutisch Kompas is een uitgave van 
de Ziekenfondsraad en de verantwoordelijkheid 
voor de inhoud berust bij de Centrale Medisch 
Pharmaceutische Commissie (CMPC), waarin 
ook vertegenwoordigers van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der Tandheelkun-
de zitting hebben. 

Om het verantwoord voorschrijven te bevor-
deren worden ook weer alle geneesmiddelen die 
in Nederland verkrijgbaar zijn, uitgebreid be-
sproken en van een advies voorzien. Van de 
geneesmiddelen die het afgelopen jaar uit de 
handel zijn genomen (101), had ongeveer de 
helft van de commissie in een vorige uitgave een 
negatief farmacotherapeutisch advies gekregen. 

De jaarlijkse wijzigingen in het Kompas be-
perken zich echter niet tot de veranderingen op 
de geneesmiddelenmarkt. Alle adviezen zijn ge-
actualiseerd en nieuwe gegevens en veranderde 
inzichten zijn zoveel mogelijk in de preparaat-
teksten verwerkt. Een aantal hoofdstukken is 
verder grondig herzien. 

In vorige uitgaven werden de geneesmiddelen 
waarover de CMPC negatief adviseerde, in het 
rood afgedrukt. In de nieuwe uitgave is de kleur 
rood uitsluitend gereserveerd voor farmacothe-
rapeutisch negatieve adviezen of voor middelen 
die via het Besluit farmaceutische hulp zieken-
fondsverzekering van vergoeding zijn uitgeslo-
ten. Ongeveer 20% van alle geneesmiddelen is 
in de nieuwe uitgave in het rood gedrukt. 

De adviezen van de CMPC zijn zwaarwe-
gend, doch niet verplichtend. Rood is in de ogen 
van de CMPC eerder een signaalkleur, nooit een  

verbodskleur. 
Belangstellenden kunnen het Farmacothera-

peutisch Kompas bestellen door overmaking 
van f 40,— op gironummer 43 43 13 ten name 
van de Ziekenfondsraad te Amstelveen onder 
vermelding van `Kompas'. 

DR. SAAL VAN ZWANENBERGSTICHTING 

Aanvraag voor subsisie 

De Dr. Saal van Zwanenbergstichting heeft tot 
doel het bevorderen van wetenschappelijk on-
derzoek dat gericht is op de vervaardiging van 
nieuwe geneesmiddelen of dat daartoe recht-
streeks of indirect bijdraagt. 

Deze stichting kent, bescheiden, subsidies 
toe aan Nederlandse wetenschappelijke onder-
zoekers op het terrein van farmacotherpeutisch 
onderzoek bij mens of dier in binnen- of buiten-
landse onderzoekinstituten, alsmede voor de 
organisatie van Nederlandse congressen enz. 
met een farmacotherapeutische doelstelling. 

Een brochure over de Dr. Saal van Zwanen-
bergstichting kan worden verkregen bij de se-
cretaris, Dr. P. A. van Keep, p/a Organon Inter-
national BV, postbus 20, 5340 BH Oss. 

Aanvragen voor subsidies dienen te worden 
gericht aan de voorzitter van de jury: Prof. J. 
Th. F. Boeles, Nassaulaan 54, 3743 CD Baarn. 

VASTSTELLING NUMERUS FIXUS 
TANDHEELKUNDE 1988-1989 

De minister van Onderwijs en Wetenschappen 
heeft besloten het aantal studenten voor de stu-
dierichting der Tandheelkunde, voor het stu-
diejaar 1988-1989, vast te stellen op maximaal 
120. Voor dit aantal zal de volgende verdeling 
gelden: 

de Universiteit van Amsterdam en de Vrije 
Universiteit te Amsterdam, samenwerkend in 
het ACTA: 90; 

de Katholieke Universiteit te Nijmegen: 30. 
Bij dit besluit heeft de minister in overweging 

genomen dat het aanbod van afgestudeerden de 
behoefte daaraan op de arbeidsmarkt in uitzon-
derlijke mate overtreft en dat dit, naar verwach-
ting, gedurende een reeks van jaren het geval zal 
zijn. 

MINISTERIE VAN WELZIJN, 
VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR 

Gelijkstelling Tandheelkundig Centrum Utrecht 
met Universiteit 

Bij beschikking van de staatssecretaris van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Cultuur van 21 april 
1988 is het Centrum Bijzondere Tandheelkunde 
te Utrecht aangewezen als een instelling, die 
voor de toepassing van artikel 9a van het Besluit 
tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering 
met een Nederlandse Universiteit wordt gelijk-
gesteld. 
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Binnenland 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDININGEN 

Bij koninklijk besluit van 15 april 1988 is aan de 
heer J. Klaasen Bos (Amsterdam), gipstechni-
cus bij het Amsterdams Tandtechnisch Labora-
torium B.V., de eremedaille verbonden aan de 
Orde van Oranje-Nassau, in zilver, toegekend. 

Bij koninklijk besluit van 19 april 1988 is collega 
R. A. van Wingerden (Gouda) benoemd tot rid-
der in de Orde van Oranje-Nassau. 

NATIONALE COMMISSIE 
AIDSBESTRIJDING 

Aankondiging symposium `AIDS Stockholm `88' 
te Utrecht d.d. 1 juli 1988 

Op vrijdag 1 juli (aanvang 8.45 uur) vindt in de 
Jaarbeurs Congreszaal van het Beatrixgebouw 
te Utrecht het symposium `AIDS Stockholm 
'88' plaats, dat georganiseerd wordt door de 
Nationale Commissie AIDS-Bestrijding. 

Het voorlopige programma ziet er als volgt 
uit. 

Drs. D. J. D. Dees (staatssecretaris van WVC): 
Openingswoord. 
Dr. R. A. Coutinho: De epidemiologie van de 
HIV-infectie. 
Dr. J. G. Huisman: Moleculair biologische as- 
pecten van de HIV-infectie. 
Dr. F. van den Boom: Evaluatie van AIDS- 
preventie-activiteiten. 
Dr. F. van den Boom: Psychologische en psy- 
chiatrische gevolgen van de HIV-infectie. 
J. de Gans/P. Portegies: Neurologische gevol- 
gen van de HIV-infectie. 
Dr. J. C. Jager: Voorspellingen van de AIDS- 
epidemie en economische gevolgen. 
Dr. J. M. A. Lange: Antivirale therapie bij de 
HIV-infectie. 
Dr. H. van den Berg: Kinderen en AIDS. 
Drs. E. C. Buning: AIDS en drugs. 
B. D. P. Eijrond: Gevolgen voor het volksge- 
zondheidsbeleid. 
Prof. E. W. Roscam Abbing: Slotwoord. 

Aanmelding kan geschieden door het telefo-
nisch of schriftelijk doorgeven van naam en 
adres aan het bureau van de Nationale Commis-
sie AIDS-Bestrijding (NCAB), Polderweg 92, 
1093 KP Amsterdam (telefoon 020-93 94 44). 

De kosten van deelname bedragen f 25,—; 
deze kunnen alleen contant bij registratie voor 
het begin van het ochtendprogramma worden 
voldaan. Na betaling wordt ter plekke een kwi-
tantie verstrekt. 

PROF. DR. M. HUT 60 JAAR TANDARTS 

Het was 1 juni jl. 60 jaar geleden dat Prof. Dr. M. 
Hut het tandartsdiploma te Utrecht behaalde. 
Al vanaf 1928 – het jaar waarin hij werd be-
noemd tot assistent bij de tandheelkundige poli-
kliniek van de Groningse Faculteit der Genees- 

kunde – tot zijn emeritaat in 1972 bij de Univer-
siteit van Amsterdam, heeft hij zich ingezet voor 
het tandheelkundig onderwijs in Nederland. Zo 
ontwikkelde Hut reeds tijdens de oorlogsjaren – 
in de naar hem genoemde werkgroep – plannen 
om te komen tot uitbreiding van de studie. Se-
dert 1947 wijdt hij zich aan de opbouw van de 
Subfaculteit der Tandheelkunde aan de rijksuni-
versiteit te Groningen, waaraan hij tot gewoon 
hoogleraar in de Mondziekten en Kaakchirurgie 
is benoemd. Na 1959 – het jaar van zijn hoogle-
raarsbenoeming te Amsterdam – legt hij de 
grondslag voor de vierde opleiding tot tandarts 
in ons land: met ingang van het studiejaar 1964-
1965 worden de eerste studenten ingeschreven. 

Daarnaast leidt Hut tandartsen op tot specia-
list en het kan niet anders of zijn staat van dienst 
culmineert in het eredoctoraat dat hem op 28 
september 1977 door de Utrechtse universiteit 
wordt verleend ter gelegenheid van de viering 
van 100 jaar tandheelkundig onderwijs in Neder-
land. 

Ook heeft Hut – reeds in zijn Groningse perio-
de – het initiatief genomen tot het houden van 
klinische avonden voor tandartsen, daarmee de 
noodzaak van nascholing onderstrepend. Van-
daar ook zijn betrokkenheid bij het Tijdschrift 
voor Tandheelkunde in de vorm van het lid-
maatschap – en in de periode 1957-1965 als 
voorzitter – van het Algemeen Bestuur van de 
gelijknamige stichting. De waardering voor zijn 
belangstelling werd door Kroniekschrijver G. 
D. Margadant, de toenmalige beherend redac-
teur, in de maart-aflevering 1969 verwoord, toen 
hij schreef: `Het Tijdschrift is deze sympathieke 
onderwijs-specialist grote dank verschuldigd.' 

Niet veel later zou Hut tot erelid van het 
Stichtingsbestuur worden benoemd en de huidi-
ge Redactie spreekt graag de wens uit dat zij zijn 
naam met deze kwalificatie nog vele jaren in 
haar colofon mag vermelden. 

PROMOTIES 

J. T. Bijman 

Op vrijdag 8 januari 1988 promoveerde de heer 
J. T. Bijman (arts) tot doctor in de Geneeskunde 
aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, op 
een proefschrift getiteld: 'Human head and neck 
squamous cell carcinoma'. 

Promotoren waren Prof. Dr. D. J. Th. Wage-
ner (bijzonder hoogleraar vanwege de stichting 
Koningin Wilhelmina Fonds in de Medische 
oncologie) en Prof. Dr. P. van den Broek (hoog-
leraar in de Keel-, neus- en oorheelkunde), ter-
wijl Dr. J. M. C. Wessels als coreferent optrad. 

L. L. M. H. Habets 

Op donderdag 26 mei 1988 promoveerde de heer 
L. L. M. H. Habets tot doctor in de Geneeskun-
de aan de Universiteit van Amterdatu, op een 
proefschrift getiteld: `Atrofie van de mandibula 
en metabool beenverlies'. 

Promotoren waren Prof. Dr. A. E. Becker 
(hoogleraar in de Pathologische anatomie) en 

Prof. Dr. G. J. Kusen, en copromotor Dr. J. 
Bras. 

Agenda 

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

* Eerste vermelding 

1988 

Binnenland 

Vrijdag 24 juni 
Slotmanifestatie Subfaculteit der Tandheelkun-
de te Utrecht. 

Vrijdag 1 juli 
`Aids Stockholm '88', symposium naar aanlei-
ding van het wereldcongres over Aids te Stock-
holm, Jaarbeurs Congreszaal te Utrecht. Inl. 
Nat. Corn. Aids-bestrijding, tel. 020-939444. 
(Zie ook rubriek Binnenland.) 

Zaterdag 13 - vrijdag 19 augustus 
11th International Congres of Hypnosis and 
Psychomatic Medicine, Int. Society of Hypno-
sis, Ned. Congresgebouw, Den Haag. Inl. con-
gressecr., postbus 16065, 2301 GB Leiden. 

Maandag 12 - dinsdag 13 september 
le Wereldcongres `Physical therapy in dentis-
try', Int. College for Craniofacial and Vertebral 
Therapeutics, Amsterdam. Inl. J. R. Hesse, 
Uiterwaardenstraat 314, 1079 DB Amsterdam 
(tel. 020-5188410). 

Donderdag 22 september 
Klinische avond voor tandartsen, collegezaal 
Tandheelkunde/Verloskunde, Antonius Deu-
singlaan 1 te Groningen. Aanvang 20.00 uur. 

Dinsdag 27 september 
Studie-avond Ned. Vereniging van Homeopati-
sche Tandartsen, Beatrixgebouw, Jaarbeurs te 
Utrecht. Aanvang 20.00 uur. Inl. Mw. M. Cou-
wenhoven-Schipper, tel. 072-661122. 

Vrijdag 30 september 
Najaarsvergadering Ned. Vereniging van Tand-
artsen (in samenwerking met de Vlaamse Ver-
eniging van Tandartsen) te Utrecht. Thema: 
Cariologie. Int. secr. Dr. F. P. Mesu, Van Beu-
ningenlaan 54, 3953 BS Maarsbergen (tel. 03433-
1714). 

Zaterdag 1 oktober 
Bijeenkomst Stichting Wetenschappelijk Tand-
heelkundigen Arbeid (WTA). Thema: Cariolo-
gie. Inl. secr. Drs. J. G. Hoogteijling, Heideweg 
9, 3768 BA Soest (tel. 02155-1666). 
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