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Verenigingsverslagen 
en mededelingen 

Nederlandse Vereniging voor 
Kindertandheelkunde 

Tijdens de algemene ledenvergadering van de 
Nederlandse Vereniging voor Kindertandheel-
kunde heeft een bestuurswisseling plaatsgevon-
den. De samenstelling van het bestuur is nu als 
volgt: 

D. Bittermann — voorzitter; 
I. H. van der Honing — vice-voorzitter; 
B. P. Heldring — penningmeester; 
Mevr. G. Eelkema-Bolier — secretaris, 
Kerkdwarslaan 19, 3731 EM De Bilt, telefoon 
030-20 44 93; 
Mevr. A. Pieko — lid; 
F. J. van Straaten — lid; 
J. C. Vlaar—lid. 

Binnenland 

Promotie 

A. P. Slagter 

Op dinsdag 20 oktober 1992 promoveerde de 
heer A. P. Slagter tot doctor aan de rijksuniversi-
teit te Utrecht op een proefschrift getiteld: 'Mas-
tication, food consistency and dental state'. 

Promotor was Prof. Dr. F. Bosman en copro-
motoren waren Dr. A. van der Bilt en Dr. H W. 
van der Glas. 

Medisch Tuchtcollege te Amsterdam 

Verslag werkzaamheden over 1989 tot en 
met 1991 

In de driejarige verslagperiode van het college, 
dat als ambtsgebied de provincies Noord-Hol-
land en Utrecht heeft, is het aantal klachten 
toegenomen en wel van 584 (in 1986 tot en met 
1988) tot 671. Omdat de behandeling van klach-
ten in de afgelopen drie jaren nogal wat kritiek 
heeft ondervonden, wordt in het verslag een kort 
overzicht gegeven van het in de loop der jaren 
gevormde beleid. Ten aanzien van binnengeko-
men klachten beweegt het beleid zich tussen 
enerzijds het zoveel mogelijk voorkomen dat 
zorgvuldig handelende (tand)artsen enz. onno-
dig worden gehinderd, anderzijds het waken 
voor de rechten van klagers (voor wie bovendien 
de mogelijkheid bestaat van een voorlopig on-
derzoek in grotere beslotenheid dan tijdens een 
zitting van het volledige college). Voorts worden 

een vijftal bezwaren geuit tegen het voorstel van 
Wet op de Beroepen in de Individuele Gezond-
heidszorg (`BIG'), waarin ook de 'Tuchtrecht-
spraak' wordt geregeld. Wordt deze wet inge-
voerd dan zullen de zittingen van de tuchtcolle-
ges als regel openbaar zijn. De (tand)arts zal er 
dan voortdurend voor moeten waken dat hij zijn 
beroepsgeheim niet schendt. 

Van de binnengekomen klachten in de jaren 
1989 tot en met 1991 is slechts ongeveer éénzesde 
deel gegrond bevonden. Nog vrij dikwijls komt 
het voor dat artsen (en tandartsen) hun patiënten 
onheus of neerbuigend bejegenen. Een huisarts 
kwam diens `onverbloemd Amsterdams' op een 
berisping te staan. 

In de paragraaf Tandartsen wordt melding ge-
maakt van het opleggen van een boete, hetgeen 
niet dikwijls voorkomt. Dat gebeurde in het 
geval van een tandarts die bij een nieuwe, bijna 
60-jarige patiënt zonder voldoende vooronder-
zoek tal van op zichzelf staande verrichtingen — 
zeer slecht — uitvoerde, terwijl slechts een duide-
lijk en goed onderbouwd behandelplan tot een 
goed resultaat had kunnen leiden. De boete 
bedroeg f 3.000,—. Dezelfde tandarts werd 
daarna voor een periode van drie maanden ge-
schorst voor de uitermate onzorgvuldige behan-
deling van twee zusters. Daarbij kwam onder 
meer: `het houden van practijk zonder adequate 
behandelruimte'. 

Voorts werden tandartsen (waaronder specia-
listen) berispt en gewaarschuwd. De maatrege-
len van het college houden vrij dikwijls verband 
met het niet onderkennen van parodontale pro-
blemen. Daarnaast betreffen de opgelegde 
maatregelen het ten onrechte uitbreiden van pre-
paraties, het niet goed aansluiten van restaura-
ties, het voortijdig vernietigen van gemaakte 
röntgenfoto's (voor dergelijke gegevens wordt in 
het algemeen een bewaartermijn van tien jaar 
aangehouden) en het achterlaten van een wortel-
rest na een extractie. 

Een aparte vermelding krijgt de kaakchirurg 
die, nadat de tegen hem ingediende klacht werd 
afgewezen, van de klager een schadevergoeding 
eiste ten bedrage van liefst f 8.372,78 wegens 
door hem gemaakte kosten van rechtsbijstand en 
gederfde inkomsten. Weliswaar werd de eis be-
perkt tot f 4.900,—, maar de kantonrechter ver-
klaarde de kaakchirurg in zijn vordering niet 
ontvankelijk. 

Tot slot vermeldt het verslag enkele cijfers. In 
de verslagperiode werden tegen tandartsen 53 
klachten ingediend tegen 46 in de periode 1986/ 
1988. In totaal werden 51 van de 53 ingediende 
klachten behandeld en dit getal was verdeeld 
over 36 tandartsen en 15 specialisten (kaakchi-
rurgen en orthodontisten). 

De opgelegde maatregelen — in de jaren '89, 
'90 en '91 — worden als volgt gespecificeerd: 
waarschuwingen 13, berispingen 2, boetes 1, 
schorsing (voor drie maanden) 1 (waartegen 
geen beroep werd aangetekend) en ontzeggin-
gen 0. 

Ivoren Kruis 

Uitgave nieuwe mondhygiëne-
instructiefolders 

In de vorm van een drieluik heeft het Ivoren 
Kruis begin september een viertal nieuwe mond-
hygiëne-instructiefolders uitgebracht. Deze fol-
ders leggen uit — aan de hand van instructieve 
tekeningen met bondige tekst — hoe de hulpmid-
delen, volgens de huidige inzichten, moeten wor-
den gebruikt: de tandenborstel (in de pengreep, 
met een klein beetje fluoridetandpasta); rager-
tjes (ook met een beetje tandpasta); tandesto-
kers en floss. De folders zijn bedoeld voor tand-
artsen en mondhygiënisten bij de mondelinge 
instructie aan patiënten. Daarnaast is er een 
blanco pagina waarop tandarts of mondhygiënist 
nog een persoonlijk advies kan vermelden. 

Dit materiaal kan zowel schriftelijk, telefo-
nisch als per fax worden besteld. Het adres luidt: 
Ivoren Kruis, postbus 672, 3000 AR Rotterdam 
(telefoon 010-411 9075; fax 010-412 4397). Voor 
niet-leden van het Ivoren Kruis bedraagt de prijs 
f 0,40 per folder voor iedere titel. 

Vereniging voor Hygiëne en 
Infektiepreventie in de 
Gezondheidszorg 

Infektie Preventie Prijs 1993 

In 1993 wordt voor de vierde maal de Infektie 
Preventie Prijs beschikbaar gesteld voor een 
functionaris in de gezondheidszorg die een on-
derzoek en/of effectief beleid op het gebied van 
de infectiepreventie heeft uitgevoerd. De prijs 
bestaat uit deelname aan een relevant congres of 
relevante cursus in binnen- of buitenland voor 
twee personen, waarvoor de kosten (inclusief die 
van reis en verblijf) worden vergoed. De prijs 
wordt mogelijk gemaakt door Kimberly-Clark. 

Informatie over de voorwaarden voor deelna-
me alsmede een aanmeldingsformulier kan men 
aanvragen bij de heer T.W.H. Grömmel, Bar-
telsweg 77, 7311 DJ Apeldoorn (telefoon 055-
811 111/488 888). 

Post Academisch Onderwijs 
Tandheelkunde 

Jaarverslag 1991 

De Redactie ontving het Jaarverslag 1991 van 
het Orgaan Post-academisch Onderwijs Tand-
heelkunde en ontleent daaraan het onder-
staande. 

Als uitvloeisel van het besluit van de minister 
van Onderwijs en Wetenschappen om de pu-
bliekrechtelijke status van de Organen voor 
PAO op te heffen, is. op 11 november 1991 de 
Stichting Post-academisch Onderwijs Tandheel-
kunde opgericht. Zodoende zullen alle werk-
zaamheden van het Orgaan PAOT in een pri- 
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vaatrechtelijke vorm worden gecontinueerd en 
de overdracht van alle activiteiten zal op een 
nader vast te stellen datum plaatsvinden. 

Onder de taken van het bureau van het Or-
gaan PAOT worden onder meer, naast de regi-
stratie van de cursusdeelnemers, ook het samen-
stellen en vervaardigen van de programmaboek-
jes, het jaarverslag en de jaarlijkse begroting 
genoemd. Het is jammer dat van de begroting in 
het jaarverslag niets is terug te vinden en dit des 
te meer omdat wél wordt vermeld dat met de 
firma Warner Lambert afspraken werden ge-
maakt over financiële ondersteuning van het 
PAOT. 

In het verslagjaar bleven de samenstelling van 
het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, 
de Adviesraad, het Coördinatoren Overleg ende 
personele bezetting van het bureau ongewijzigd. 

In 1991 zijn 80 (vorig jaar 86) cursussen gege-
ven voor 1656 deelnemers. Dat betekent dat het 
aantal deelnemers aanzienlijk is teruggelopen 
vergeleken met 1990 toen dat aantal 1920 be-
droeg. Wel was de bezettingsgraad van de cur-
sussen, 95%, onveranderd goed. Het aanbod 
aan cursussen was gelijk aan dat in 1990, maar 
het aantal geannuleerde cursussen was in 1991 
hoger dan in 1990, namelijk 11. 

De cursusprijzen zijn in 1991 gestegen als ge-
volg van de verhoging van de door de universitei-
ten gemaakte kosten voor docenten en door het 
in rekening brengen van kosten die eerder niet 
werden berekend. Aan cursusgelden werd in 
1991 in totaal f 1.080.292,— ontvangen, van 
welk bedrag f 898,327,— werd verrekend met 
de cursusverzorgende instellingen (c.q. de uni-
versiteiten) en de rest (f 181.965,—) ten goede 
kwam aan het Orgaan PAOT ter bestrijding van 
kosten. 

De gebruikelijke gegevens over de cursuseva-
luatie door de deelnemers ontbreekt dit keer, 
aangezien de invoering van een nieuwe evalua-
tiemethode nog niet voor alle cursussen kon 
worden geëffectueerd. Vermelding van deze ge-
gevens werd derhalve niet zinvol geacht. 

Project ̀ Mondzorg voor gehandicapten' 

Een nieuwe uitgave 

In het kader van het driejarige project 'Mond-
zorg voor gehandicapten', waarin het Ivoren 
Kruis, de Nederlandse Maatschappij tot bevor-
dering der Tandheelkunde en de Vereniging tot 
Bevordering der Tandheelkundige Gezond-
heidszorg voor Gehandicapten — met financiële 
steun van het Praeventiefonds — samenwerken, is 
in juni van dit jaar een 34 pagina's tellend over-
zicht verschenen van beroepsgroepen en organi-
saties die een rol spelen bij de tandheelkundige 
voorlichting en hulpverlening aan thuiswonende 
verstandelijk en/of motorisch gehandicapten, 
onder de titel Wie doet wat aan de mondzorg voor 
gehandicapten. 

In het overzicht wordt beschreven hoe en waar 
men een tandarts kan vinden als door de aard of 
ernst van de handicap de behandeling niet kan 
worden gegeven door de eigen huistandarts. 

Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheden 
van informatie en hulp bij de dagelijkse mond-
verzorging. 

De uitgave is enerzijds bedoeld voor tandart-
sen en mondhygiënisten die meer willen weten 
over de verschillende zorgcircuits en organisaties 
voor mensen met een handicap en anderzijds 
voor niet-tandheelkundige zorgverleners die aan 
de dagelijkse mondverzorging kunnen meewer-
ken en die willen weten waar ze terecht kunnen 
voor tandheelkundige hulp en ondersteuning. 
Bijlage 1 omvat de adressen van landelijke zorg-
verlenende organisaties, bijlage 2 de namen en 
adressen der adviserende tandartsen van zieken-
fondsen, gerangschikt naar provincie. 

Tegen vergoeding van de verzendkosten kan 
het overzicht worden aangevraagd bij het Ivoren 
Kruis, postbus 672, 3000 AR Rotterdam (tele-
foon 010-411 9075). 

Buitenland 

International Association for Dental 
Research (I.A.D.R.) 

Verslag congres te Glasgow d.d. 1-4 juli 1992 

De 70ste algemene vergadering van de 
I.A.D.R., die dit jaar in Schotland werd gehou-
den, heeft — samen met de jaarlijkse bijeenkom-
sten van de onderafdelingen uit Groot-Brittan-
nië, Ierland, Zweden en de landen van het Euro-
pese continent — ruim 3300 deelnemers getrok-
ken. Zo was deze bijeenkomst de grootste die 
ooit door de I.A.D.R. buiten de Verenigde Sta-
ten werd georganiseerd. Naast de meer dan 2000 
voordrachten, symposia en postersessies werden 
nog eens acht, zogenaamde satellietsymposia ge-
houden en bovendien was er een bescheiden 
expositie van tandheelkundige produkten. 

De Nederlandse inbreng was — ondanks de 
gereduceerde onderzoekscapaciteit gedurende 
de laatste tien jaar — verheugend groot. Bijna 90 
vaderlandse inzenders werden in het programma 
opgenomen en andere landgenoten fungeerden 
als organisator van een symposium of als voorzit-
ter van een sessie. 

Het aantal onderzoeksgebièden binnen de 
tandheelkunde blijkt groot en het geheel is nau-
welijks meer te overzien. Daarom zal in dit ver-
slag alleen enige aandacht worden besteed aan 
die disciplines waarvoor tien of meer sessies 
werden georganiseerd, te weten: Gedragsweten-
schappen en gezondheidsvoorzieningen, Cario-
logie, Craniofaciale biologie, Materiaalkunde, 
Microbiologie/Immunologie, TMJ/Neurologie 
en Parodontologie. Binnen deze onderzoeksge-
bieden treedt dan ook nog een grote variatie aan 
onderwerpen op. Zo werden binnen de Parodon-
tologie ruim 20 sessies georganiseerd over de 
meest uiteenlopende onderwerpen (van antipla-
que-spoelmiddelen tot weefselregeneratie). 

Binnen de sectie Materiaalkunde bleek de 
trend van de afgelopen jaren zich voort te zetten: 
extreem veel aandacht voor de kosmetische  

tandheelkunde, uitmondend in onderzoeksver-
slagen over adhesieve materialen. Het gaat erop 
lijken alsof de wetenschappers de belangstelling 
voor amalgaam wat gaan verliezen. Eveneens 
opvallend is de aandacht voor de immunologic 
binnen de sector Microbiologie. 

In het gebied van de Gedragswetenschappen 
en de gezondheidsvoorzieningen was het aanbod 
van onderwerpen groot. Het varieerde enerzijds 
van mankrachtonderzoek en een verklarend on-
derzoek naar het, sinds 1978, geleidelijk afne-
men van het totale jaarlijkse bedrag aan tand-
heelkundige hulp in de V.S. (de gunstige rol van 
de preventie schijnt hier een rol te spelen) tot 
anderzijds het fenomeen angst en voorlichting 
over de rol van suikers in het cariësproces. Dit 
laatste onderwerp staat vooral in Groot-Brittan-
nië in de belangstelling, in tegenstelling tot in de 
Scandinavische landen, waar de nadruk wordt 
gelegd op plaquebeheersing en het gebruik van 
fluoride. 

Opvallende feiten waren voorts: de minder 
prominente aandacht voor de HIV/AIDS-pro-
blematiek (vergeleken bij vorige jaren), de resul-
taten van de toepassing van implantaten (met als 
voorzichtige conclusie dat men in een aantal 
westerse landen aanneemt dat deze voorzienin-
gen in het verstrekkingenpakket van de ziekte-
kostenverzekeraars zullen worden opgenomen), 
de belangstelling voor de werking van fluoride 
(annex de effecten van de drinkwaterfluoride-
ring), de TMJ-problematiek en de gerodonto-
logie. 

Afsluitend kan worden gesteld dat het nut van 
dit soort bijeenkomsten vooral gelegen is in de 
onderlinge contacten tussen internationale ver-
tegenwoordigers van de tandheelkundige weten-
schap, resulterend in het uitwisselen en toetsen 
van ideeën en ... het ervaren dat ook anderen 
met dezelfde problemen kunnen worstelen. Een 
bezoeker met een algemene belangstelling ver-
liest, door de grote verscheidenheid van gepre-
senteerde onderwerpen, gemakkelijk het over-
zicht. 

M. A. J. Eijkman, Wassenaar 

Agenda 

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

* Eerste vermelding 

1992 

Maandag 14 — donderdag 17 december 
AIO-cursus: `Groei en ontwikkeling', Amster-
dam/Nijmegen. Inl. Dr. J. H. M. Wöltgens, Van 
der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam (tel. 
020-5484578). 

1993 

Vrijdag 22 januari 
Dr. G. J. van Hoytema Stichting: cursus `Paro- 
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Agenda 

dontologie II', gebouw 'De Vrijhor, Universiteit 
Twente, Enschede. Inl. secr. Van Hoytema 
Stichting, postbus 89, 7500 AB Enschede (tel. 
053-892409,8.30-12.30 uur; fax 053-340251). 

Vrijdag 12 - zaterdag 13 maart 
Voorjaarscongres Ned. Ver. voor Parodontolo-
gie: 'The implant and the supporting tissues', 
MECC, Maastricht. 

Zaterdag 13 maart 
WTA-cursus: Strategie en behandelplan, Rot-
terdam. Inl. secr. WTA: B.P.M. Verlinden, 
Verdilaan 9, 1272 EA Huizen (tel. en fax 02152-
64687). 

* Dinsdag 16 maart 
Stichting Voeding Nederland e.a.: symposium 
`Voedselovergevoeligheid: relatie voeding en 
gedrag?', Jaarbeurscongrescentrum, Utrecht. 
Inl. mw. R. A. Andeweg, Wilhelminastraat 60, 
5251 ET Vlijmen (tel. 04108-13996; fax 04108-
15797). 

Donderdag 18 maart 
Klinische avond voor tandartsen te Nijmegen. 

Zaterdag 20 maart 
WTA-cursus: Strategie en behandelplan, Zwol-
le. Inl. secr. WTA: B.P.M. Verlinden, Verdi-
laan 9, 1272 EA Huizen (tel. en fax 02152-
64687). 

Donderdag 25 maart 
Voorjaarsvergadering Ned. Tandheelkundig 
Genootschap, aula Katholieke Universiteit te 
Nijmegen. Thema: Onderzoeks- en beroepsont-
wikkelingen in de tandheelkunde. Inl. Dr. A. 

Groeneveld, Oude Woudenbergseweg 19, 3491 
JN Doom (tel. 03430-13336). 

Vrijdag 2 april 
Voorjaarsbijeenkomst Ned. Ver. van specia-
listen in de Dento-Maxillaire Orthopaedie, 
Apeldoorn. Spreker: mw. Prof. Dr. A. M. Kuij-
pers-Jagtman. Inl. secr. A. P. de Ruiter, Jagers-
veld 64, 8222 AC Lelystad (tel. 03200-46671; 
52211). 

* Donderdag 22 - zaterdag 24 april 
8th Annual Meeting Int. Society for Oral Onco-
logy, Royal SAS Hotel, Amsterdam. Titel: Ma-
nagement of oral sequelae post-cancer therapy. 
Inl. Dr. F.K.L. Spijkervet, AZG, postbus 
30.001, 9700 RB Groningen (tel. 050-619111). 

Vrijdag 23 april 
Voorjaarscongres Ned. Ver. van Tandartsen, 
Jaarbeurs, Utrecht. Thema: Nieuwe ontwikke-
lingen en toekomstverwachtingen. Inl. NVT-se-
cretariaat, Luifelstede 56, 3431 JP Nieuwegein 
(tel. 03402-40798; fax 03402-41500). 

Dinsdag 11 - zaterdag 15 mei 
2nd European Bioethics Seminar: `Health care 
issues in pluralistic societies', Katholieke Uni-
versiteit, Nijmegen. Inl. J.V.M. Welie, postbus 
9101, 6500 HB Nijmegen (tel. 080-615320/ 
617079). 

Donderdag 13 mei 
Klinische avond voor tandartsen te Nijmegen. 

* Zaterdag 15 mei 
2e Congres Ned. Ver. tot Bevordering van de 
Biologische Tandheelkunde, Kasteel Weyen- 

burg, Voorstraat 2, Echteld (bij Tiel). Titel:" 
Tandheelkundige risicofactoren. Inl. H. C. Al-
berding, Ruychrocklaan 26, 2597 EN Den Haag 
(tel. 070-3245905). 

Vrijdag 28 mei - woensdag 2 juni 
1st International Dental Conference `East meets 
West', Hilton Hotel, Bali, Indonesië. Inl. G. 
Siegersma, postbus 365, 7500 AJ Enschede (tel. 
053-880346; fax 053-880590). 

Donderdag 17 - zaterdag 19 juni 
Vakbeurs voor Tandheelkunde, Tandtechniek 
en Mondhygiëne VTT '93, RAI (Delta- en 
Randstadhal), Amsterdam. Inl. Events Services 
Centre B.V., Burg. van Reenensingel 101, 2803 
PA Gouda (tel. 01820-38166; fax 01820-36867). 

Zaterdag 30 oktober 
WTA-cursus: Strategie en behandelplan, Eind-
hoven. Inl. secr. WTA: B.P.M. Verlinden, Ver-
dilaan 9, 1272 EA Huizen (tel. en fax 02152-
64687). 

Zaterdag 6 november 
WTA-cursus: Strategie en behandelplan, Am-
sterdam. Inl. secr. WTA: B.P.M. Verlinden, 
Verdilaan 9, 1272 EA Huizen (tel. en fax 02152-
64687). 

Buitenland 

1993 

Zondag 31 januari - woensdag 3 februari 
2nd International Workshop on the Oral Mani-
festations of HIV Infection, San Francisco, Cali-
fornia, V.S. 
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