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Het bestuur van de Nederlandse Vereniging 
voor Orale Implantologie maakt bekend dat 
zij voornemens is om vanaf 1998 jaarlijks 
een prijs uit te loven voor de auteur(s) die 
naar het oordeel van de door haar ingestelde 
jury de beste publicatie heeft/hebben gele-
verd op het gebied van de orale implanto-
logie en waarbij aan de volgende voorwaarden 
is voldaan: 
• Het betreft een publicatie vanuit een 

Nederlands instituut. 
• De eerste auteur is in Nederland werk-

zaam. 
• Publicatie vond plaats in een gerefereed 

internationaal tijdschrift of in het Neder-
lands Tijdschrift voor Tandheelkunde in 
het voorgaande jaar. 

De jury is aangewezen door het bestuur en 
bestaat uit dr. G.L. de Lange, dr. G.J. Meijer, 
dr. A.P. Slagter en dr. G.M. Raghoebar (voor-
zitter). De jury zal de oorspronkelijkheid van 
de vraagstelling, de klinische relevantie, de 
gehanteerde methode, de manier van presen-
teren en de helderheid van het stuk beoorde-
len aan de hand van vaststaande criteria. 

De prijs van f 2.500,- wordt uitgereikt op 
het najaarscongres van de Vereniging door 
de voorzitter van de jury. De winnaar pre-
senteert op passende wijze, bijvoorbeeld 
door een korte mondelinge uiteenzetting op 
deze bijeenkomst, of schriftelijk in het 
NVOI-bulletin, de essentie van zijn onder-
zoek en de resultaten. De precieze voorwaar-
den voor deelname, selectie van publicaties 
en beoordeling zijn de verkrijgen bij het 
secretariaat van de NVOI (dr. M.S. Cune, 
Fazantenkamp 15, 3607 CA Maarssen). 

KT? 
Nieuwe samenstelling bestuur 

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging 
voor Parodontologie is per 27 maart jl. als 
volgt samengesteld: 

Mevr. T.E. Vangsted, voorzitter 
J.A.C. de Kock van Leeuwen, vice-voorzitter 
W.H. van Dannis, secretaris 

D.S. Barendregt, penningmeester 
Dr. B.G. Loos, assessor 
L.B.G.M. Tinsel, assessor 
Dr. N.H.C. Corba, assessor 

Het secretariaatsadres is niet gewijzigd: 
Secretariaat NVvP, postbus 24, 9649 ZG 
Muntendam; te1.0598-627309; fax 0598-
623789. 

Binnenland 

Correctie 

NTvT digitaal juni-aflevering 

In de rubriek NTvT digitaal van het afgelopen 
juni-nummer (Ned Tijdschr Tandheelkd 
1998; 105: 220)is in het url-adres van het 
digitale anatomielaboratorium van de 
Queensland University of Technology in 
Australie een fout geslopen. Het juiste adres 
moet zijn: http:// www.dal.qut.edu.au/cgi-
bin/headscan.pl.  

Prof. dr. G.J. Kusen overleden 

Op 7 juni jl. is in zijn woonplaats Abcoude 
prof.dr. G.J. Kusen, emeritus hoogleraar in 
de Mondziekten en kaakchirurgie aan de 
Universiteit van Amsterdam, overleden. Hij 
is 71 jaar geworden. 

Na de voltooiing van zijn studie aan de 
rijksuniversiteit te Utrecht, werd hij aange-
steld bij de Chirurgische afdeling van de 
tandheelkunde en doorliep hij, als weten-
schappelijk ambtenaar, voorspoedig de ver-
schillende rangen en promoveerde aldaar in 
1960 op het onderwerp `Fracturen van de 
processus condylaris mandibulae'. Zijn pro-
motor was prof. J.W.A. Tjebbes. 

Na het emeritaat van prof.dr. M. Hut 
werd hij diens opvolger aan de Universiteit 
van Amsterdam. Van 1972 tot zijn pensio-
nering in 1992 heeft hij leiding gegeven aan 
de afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie 
van het Academisch Medisch Centrum in de 
hoofdstad en verzorgde het onderwijs aan 
studenten tandheelkunde binnen het 
samenwerkingsverband ACTA. 

Inspectie 
voor de 
Gezondheidszorg 

Infectiepreventie in 
de tandartspraktijk 

In mei van dit jaar is het rapport Infectie-
preventie in de tandartspraktijk. Onderzoek 

naar de implementatie van de WIP-richt-
lijn' uitgebracht door de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg. 

In juli 1995 verscheen de richtlijn tandheel-
kunde van de Werkgroep Infectiepreventie 
(WIP). Deze richtlijn is met instemming 
van de Nederlandse maatschappij tot bevor-
dering der tandheelkunde (NMT) en de 
Gezondheidsraad tot stand gekomen. De 
NMT heeft, als koepelorganisatie van de 
tandartsen, zich veel moeite getroost deze 
richtlijn onder de aandacht te brengen van 
het tandheelkundige zorgveld. 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg 
heeft in 1997 een uitgebreid onderzoek uit-
gevoerd naar de mate van implementatie 
van deze richtlijn. Dit onderzoek bestond 
uit een omvangrijke schriftelijke enquête 
(900 tandartsen) en 63 praktijkbezoeken. 
De conclusies (bl. 37 van het rapport) van 
het onderzoek zijn: 
1. Tandartsen zijn goed op de hoogte van 

het bestaan van de richtlijn van de werk-
groep Infectiepreventie en hebben in 
ruime mate deelgenomen aan de voor-
lichtingsbijeenkomsten van beroepsorga-
nisatie (NMT). 

2. De kennis over infectiepreventie (theorie 
en praktische uitvoering), over appara-
tuur en desinfectantia is bij tandartsen 
vaak beperkt, ondanks de herhaalde 
voorlichting van de NMT en de tandheel-
kundige vakbladen. 

3. Sedert de publicatie van de WIP-richtlijn 
tandheelkunde in juli 1995 hebben tand-
artsen veel maatregelen genomen om de 
infectiepreventie, conform de aanbeve-
lingen, te verbeteren. 

4. De thermische desinfector heeft op grote 
schaal zijn intrede gedaan in de tandarts-
paktijk. 

5. Heteluchtsterilisatoren zijn vrijwel ver-
dwenen uit de tandartspraktijk. De mees-
te sterilisatoren zijn thans autoclaven. 

6. In specifieke apparatuur voor het behan-
delen van hoekstukken is vrijwel niet 
geïnvesteerd. Het behandelen van hoek-
stukken is sedert 1990 nauwelijks gewij-
zigd en voldoet in de meerderheid van de 
tandartspraktijken niet aan de WIP-richt-
lijn. 

7. De controle op de juiste werking en het 
onderhoud van apparatuur (vooral van 
autoclaven) is slecht geregeld. 

8. Tandartsen gebruiken veel minder ver-
schillende soorten desinfectantia dan in 
1990 en 1994. Alcohol voor het desinfec-
teren van gecontamineerde vlakken en 
handvatten e.d. wordt zeer algemeen toe-
gepast. 

9. Tandartsen dragen (vrijwel) altijd hand-
schoenen en meer systematisch dan in 
1990. Een kwart van de tandartsen ziet 
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bij een beperkt aantal behandelingen wel 
eens af van het dragen van handschoe-
nen. Eén op de vijf tandartsen trekt niet 
voor iedere patiënt nieuwe handschoe-
nen aan. 

10. Er zijn vaak eenvoudige en niet kostbare 
maatregelen te nemen die de kwaliteit 
van de infectiepreventie in de tandarts-
praktijk kunnen verhogen. 

Teneinde de verdere implementatie van de 
WIP-richtlijn te bevorderen, wordt aanbe-
volen: 
1. De kennis over infectiepreventie, over 

apparatuur en desinfectantia, bij tand-
artsen en assistenten te verbeteren. 

2. Adequate en `goedgekeurde' apparatuur 
voor behandeling van hoekstukken zo 
spoedig mogelijk op de markt te brengen. 

3. Het onderhoud en de controle van appa-
ratuur te structureren. 

4. Ook aandacht te besteden aan eenvoudige 
maatregelen voor verbetering van de 
infectiepreventie. 

5. Het organiseren van deskundige advise-
ring van tandartsen inzake infectiepre-
ventie. 

Vanuit de beroepsorganisatie (NMT), de 
toeleveranciers van tandartsen (VGT), de 
overheid, zorgverzekeraars, consumenten/ 
patiënten en het onderwijs kunnen bijdra-
gen worden geleverd aan de voortgang van 
de implementatie van de Richtlijn Tand-
heelkunde van de Werkgroep Infectiepre-
ventie. 

Medisch Tuchtcollege Amsterdam 

Verslag werkzaamheden over 1996 en 
1997 

Dit verslag — uitgebracht in april 1998 — is het 
laatste onder de naam `Medisch Tuchtcolle-
ge', nu er bij de invoering van de Wet BIG, op 
1 december 1997, voortaan sprake is van 
`Regionaal Tuchtcollege'. Tot die datum was 
het medisch tuchtrecht geregeld in de Medi-
sche Tuchtwet — daterend uit 1928 — en het 
gold uitsluitend voor artsen, tandartsen, apo-
thekers en verloskundigen. Daarna werd de 
Medische Tuchtwet ingetrokken en is het 
vernieuwde tuchtrecht in een apart hoofd-
stuk van de Wet BIG geregeld. Dit recht geldt 
nu ook voor verpleegkundigen en fysiothera-
peuten en in de loop van dit jaar komen daar 
de psychotherapeuten en de gezondheids-
psychologen nog bij. Deze toevoeging is 
waarschijnlijk de aanleiding geweest om in 
de naam van de colleges de term `medisch' te 
vervangen door `regionaal'. Het in de titel 
genoemde college heet nu officieel Regionaal 
Tuchtcollege te Amsterdam. Krachtens over-
gangsrecht zullen de tot 1 december 1997 
binnengekomen klachten nog op de oude 
voet worden afgehandeld. 

Voorts wordt beschreven (8 pagina's)  

hoe de werkwijze van het college was tijdens 
de toepassing van de Medische Tuchtwet en 
welke wijzigingen in de Wet BIG zijn opge-
nomen. 

In de verslagperiode kwamen er in 1996 
in totaal 243 klachten binnen (waarvan 8 
ingediend door de Inspecteur voor de 
Gezondheidszorg) en in 1997 260 (waarvan 
7 door de Inspectie). Tegen tandartsen kwa-
men er 28 (1996) en 14 (1997) klachten bin-
nen, waarbij moet worden opgemerkt dat 
het college te Amsterdam klachten behan-
delt over in de provincies Noord-Holland 
en Utrecht woonachtige personen. 

Het grootste gedeelte van het verslag 
wordt ingenomen door de `Kroniek van de 
behandelde zaken', ingedeeld naar de ver-
schillende beroepsgroepen. Relatief veel 
klachten (in de verslagperiode waren dat er 
153) betreffen het handelen van huisartsen, 
in het bijzonder in een waarneemsituatie. 
Daarna volgen de gynaecologen (35) en de 
psychiaters (58) en daartussenin zitten de 
tandartsen. Want in dezelfde periode (1996 
en 1997) heeft het college 49 klachten over 
tandartsen behandeld, waarvan 25 op een 
terechtzitting. Dit feit wordt speciaal ver-
meld omdat in de Wet BIG de behandeling 
ter terechtzitting, als verplichting, een 
ingrijpende wijziging is. Ook de daarop vol-
gende uitspraken moeten, als regel, voor-
taan in het openbaar plaatsvinden. Het 
algemene gevoel is dat de zittingen daar-
door van karakter zullen veranderen. Nu is 
het immers zo dat beide partijen in een 
besloten zitting volstrekt vrijuit kunnen 
spreken. Of dat ook kan in aanwezigheid 
van willekeurige buitenstaanders en de pers, 
is een vraag die bij gebrek aan ervaring nog 
niet kan worden beantwoord. 

In 18 van de 49 zaken is de klacht gegrond 
verklaard. Het college acht dit, relatief, veel. 
Er zijn 10 waarschuwingen, 2 berispingen, 4 

boetes en 2 schorsingen van de bevoegdheid 
voor respectievelijk 1 maand en 2 maanden 
opgelegd. 

Tegen één tandarts werden vijf afzonder-
lijke klachten ingediend. Tijdens de zitting 
kwam het college al gauw tot de conclusie 
dat er iets schortte aan zijn praktijkvoering. 
Daarom werd de Inspecteur voor de 
Gezondheidszorg verzocht een onderzoek te 
(laten) doen. Daarna werd de behandeling 
voortgezet en oordeelde het college dat hij 
tekortgeschoten was in de behandeling van 
de klagers en dat er ook aanmerkingen te 
maken waren op de diagnostiek, de bereik-
baarheid, de hygiëne, de wijze van verslag-
legging en de waarneemregeling. De tandarts 
had lag geen na- of bijscholing gehad. 

Het college, dat van mening was dat de 
tandarts de nodige maatregelen diende te 
nemen, vond hem bereid een gestructureerd 
plan op te stellen, in overleg met de Inspec-
teur. Deze verklaarde toezicht op de naleving 
daarvan te willen houden. Gelet op de door 
de tandarts getoonde bereidheid, legde het  

college in een van de vijf zaken een schorsing 
in de beroepsuitoefening voor één maand op. 
In de andere vier zaken werd — onder verwij-
zing naar deze maatregel — volstaan met vier-
maal een boete van f 100,-. De tandarts ging 
tegen de schorsing in beroep, maar heeft dat 
beroep kort daarna ingetrokken. 

Een tweede zaak betrof een door de 
Inspecteur ingediende klacht tegen een 
tandarts die het ook eufemistisch uitge-
drukt — met de hygiëne niet al te nauw nam. 
Een direct na afloop van de zitting (met 
instemming van de tandarts) ter plaatse 
ingesteld onderzoek, bracht aan het licht dat 
hij niet in staat of bereid was zijn praktijk 
hygiënisch in te richten. Bovendien was de 
kwaliteit van zijn orthodontische behande-
lingen onvoldoende, zo zelfs dat hij er beter 
aan zou hebben gedaan met orthodontie te 
stoppen. De tandarts werd geschorst voor 
twee maanden om hem de kans te bieden 
orde op zaken te stellen in zijn praktijk en 
zich te beraden op de wenselijkheid de 
orthodontie voort te zetten. 

De tandarts ging tegen de beslissing in 
beroep bij het gerechtshof, maar kreeg daar 
geen gelijk. Het hof was zelfs van mening 
dat met een schorsing van twee maanden 
niet kon worden volstaan en maakte daar 
vier maanden van. De beslissing van het hof 
zal te gelegener tijd worden gepubliceerd, 
want de cassatietermijn loopt nog. 

Agenda 

Data der voornaamste wetenschappelijke 
congressen en vergaderingen in binnen- en 
buitenland 

*Eerste vermelding 

Binnen- en buitenland 

Maandag 3 — vrijdag 7 augustus 
European Bioethics Seminar: Health care 
issues in pluralistic societies, georganiseerd 
door International programme in Bioethics 
Education and Research. Prominente bio-
ethici uit verschillende landen zullen de deel-
nemers grondig inleiden in het interdiscipli-
naire vakgebied tussen geneeskunde en 
gezondheidswetenschappen enerzijds en 
ethiek anderzijds. De voertaal is Engels. 
Inlichtingen: Dr. B. Gordijn, vakgroep 
Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de 
Geneeskunde 232, KU Nijmegen, postbus 
9101, 6500 HB Nijmegen; tel. 024-3615320; 
fax 024-3540254; e-mail b.gordijn@efg.kun. 
nl.; website: http://www.azn.nl/fmw/maat-
schp /bioethl.htm.  

Woensdag 26 — vrijdag 28 augustus 
Cursus 'Parodontale, occlusale aspecten van 
kronen en bruggen' door Pameijer. Kosten: 
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f 975,-. Locatie: Dental Center for Postgra-
duate Courses, Saturnusstraat 6, 2132 HB 
Hoofddorp; tel. 023-5613587; fax 023-
5612033. 

Donderdag 3 — zaterdag 5 september 
Vijfde symposium 'Digital imaging in den-
tal radiology' in hotel Krasnapolsky te 
Amsterdam. Inlichtingen: mw Y Emmer, 
vakgroep Tandheelkundige Radiologie, 
ACTA, Louwesweg 1, 1066 EA Amsterdam; 
tel. 020-5188261, fax 020-5188480; E-mail 
y.emmer@acta.nl  

*Donderdag 3 — zondag 6 september 
14e International Congress on Dentistry for 
the Handicapped in Yokohama, Japan. 
Inlichtingen: Congress Secretariat, 14th 
IADH Congress, Japan Convention Service 
Inc. Tel +81 3 35081214; fax +81 3 
35080920; Url: http://www.mascat.nihon-
u.ac.jp/iadh-yk/new/.  

*Zaterdag 5 — zondag 6 september 
Symposium over het velo-cardiofaciaal syn-
droom (de122Q11) te Strasbourg (Le 
Bischenberg, Frankrijk. Inlichtingen: Prof. 
dr. C. Stoll, Service de Génétique Médicale, 
Les H6pitaux Universitaires de Strasbourg, 
HSpital de Hautepierre, Avénue Molière, 
67098 Strasbourg_ Cedex, France; tel.+33-
388 128120; fax +33-388 128125. 

Vrijdag 18 september 
Cursus `Reanimeren' door Four Handed en 
Dentalhelp. Cursusleider: de heer R. de 
Leeuw. Bestemd voor de tandarts, mondhy-
giënist en tandartsassistent. Kosten: f 175,-. 
Locatie: cursuscentrum Dental Union, 
Ravenswade 54, Nieuwegein. Inlichtingen: 
Dentalhelp, tel. 074-2432455. 

Zaterdag 19 september 
NIVVT-congres i.s.m. NVT met als thema 
'Van mutilatie tot rehabilitatie'. Inlichtingen: 
NVT-secretariaat, Rietgors 10, 3435 CB Nieu-
wegein; tel. 030-6040798 en fax 030-6041500. 

Dinsdag 22 — woensdag 23 september 
Cursus 'Creating rest. excellence with pre-
orthodontics and implants' door Kokich. 
Kosten: f 975,-. Locatie: Dental Center for 
Postgraduate Courses, Saturnusstraat 6, 
2132 HB Hoofddorp; tel. 023-5613587; fax 
023-5612033. 

*Donderdag 24 — vrijdag 25 september 
PAOT-cursus `Klinische endodontologie' in 
het Van Hoytema Cursuscentrum, Bali-
straat 25 te Hengelo. Inlichtingen: Dr. G.J. 
van Hoytema Stichting, postbus 89, 7500 
AB Enschede; te1.053-4892409. 

Vrijdag 25 september 
Cursus `Reanimeren' door Four handed en 
Dentalhelp. Cursusleider: de heer R. de 
Leeuw. Bestemd voor de tandarts, mondhy- 

giënist en tandartsassistent. Kosten: f 175,-. 
Locatie: cursuscentrum Dental Union, 
Ravenswade 54, Nieuwegein. Inlichtingen: 
Dentalhelp, tel. 074-2432455. 

Donderdag 1 — zaterdag 3 oktober 
Cursus 'Uitgebreide restauratieve behande-
lingen' door Pameijer. Kosten: f 975,-. 
Locatie: Dental Center for Postgraduate 
Courses, Saturnusstraat 6, 2132 HB Hoofd-
dorp; tel. 023-5613587; fax 023-5612033. 

*Donderdag 1 — zaterdag 3 oktober 
4th Meeting of the European Association of 
Oral Medicine 'Mucosal diseases'. Organi-
sator: Prof.dr. I. van der Waal. Locatie: 
Amsterdam. Inlichtingen: mw. D. Cheval-
king, Academisch Ziekenhuis Vrije Univer-
siteit, postbus 7057, 1083 HV Amsterdam; 
tel 020-4444039, fax 020-4444046. 

Donderdag 1— zaterdag 3 oktober 
Derde internationaal congres 'Dental law 
and ethics. Good dental practice — the ethi-
cal interface between dentists and the law', 
georganiseerd door de British Dental Asso-
ciation. Locatie: Royal Society of Medicine 
te Londen, UK. Inlichtingen: British Dental 
Association, Conference Office, 64 Wimpo-
le Street, London WiM 8 AL; tel. +44 171 
935 0875 etx 233; fax +44 171 486 0855; 
e-mail conference@BDA-dentistry.org.uk  

*Vrijdag 2 oktober 
Cursus `Radiologie' door Four handed en 
Dentalhelp. Cursusleider: de heer G.C.H. 
Sanderink. Bestemd voor tandartsassisten-
ten. Kosten: f 175,-. Locatie: cursuscentrum 
Dental Union, Ravenswade 54, Nieuwegein. 
Inlichtingen: Dentalhelp, tel. 074-2432455. 

Donderdag 8 — maandag 12 oktober 
86e FDI Annual World Congress in Barcelo-
na. Inlichtingen: FDI London, tel. 00-44-
171 9357852 en fax 00-44 171 4860183. 
Informatie reisarrangement: Reisbureau 
van VVAA Nederlandse Vereniging van 
Artsen tel. 030-2411311; fax 030-2411530; 
e-mail Reisburo@VVAA.nl. 

Vrijdag 9 oktober 
Najaarscongres NVT i.s.m. NIVV, met als 
thema 'Van mutilatie tot rehabilitatie'. 
Locatie: Jaarbeurs Congresgebouw, Beatrix-
zaal te Utrecht. Inlichtingen: NVT-secreta-
riaat, Rietgors 10, 3435 CB Nieuwegein; tel. 
030-6040798 en fax 030-6041500. 

*Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober 
Twaalfde Annual meeting of the European 
Society Dental Ergonomies (SEED/EGZE) 
met als onderwerp `Communication: 
assumption for the patient treatement, 
teamwork and organization'. Voertalen: 
Engels, Frans, Duits en Italiaans. Informatie 
en inschrijving: Prof. O. Hokwerda, Hoofd-
weg 101 a, 9761 EC Eelde; fax 050-3096888. 

*Vrijdag 23 oktober 
Najaarsvergadering van het Nederlandsch 
Tandheelkundig Genootschap. Thema: 
Tandheelkundige preventiedilemmá s. Dag-
moterator: Prof.dr. G.J. Truin. Inlichtingen: 
Mw. Ch. Kemp-Scholte, Heerdlaan 20, 6721 
GM Bennekom; tel. 0318-414720. 

*Vrijdag 30 — zaterdag 31 oktober 
Symposium t.g.v. 20 jaar Dental Center. 
Kosten: f 695,-. Locatie: Dental Center for 
Postgraduate Courses, Saturnusstraat 6, 
2132 HB Hoofddorp; tel. 023-5613587; fax 
023-5612033. 

*Dinsdag 3 november 
Klinische avond in het Ignatius Ziekenhuis 
te Breda. Thema: Fronttandvervanging 
door implantaten. Sprekers zijn dr. J.I.J.F. 
Vermeeren en dr. D. Wismeijer. Inlichtin-
gen: H. van Blijenburgh, tel. 076-5934228 
en fax 076-5934842. 

Vrijdag 6 november 
Van Hoytema-cursus 'Diagnostiek TMD'. 
Docenten: dr. M.H. Steenks, A. de Wijer. 
Tijd: 9.00-16.00 uur. Locatie: Van Hoytema 
Cursus Centrum (HCC), Balistraat 25, 
ingang Antillenstraat, Hengelo. Kosten: 
f 470,-. Inlichtingen: dr. G.J. Van Hoytema 
Stichting, postbus 89, 7500 AB Enschede; 
te1.053-4892409. 

*Vrijdag 6 november 
Tweede symposium `Tandheelkunde 
gevoed vanuit het ziekenhuis' georganiseerd 
door de afdeling Mondziekten, Kaakchirur-
gie en Bijzondere Tandheelkunde van het 
AZ Groningen. Inlichtingen: dr. F.K.L. Spij-
kervet, tel. 050-3613840. 

*Vrijdag 6 november 
Jubileum(15 jaar)-congres `Zeker en vast' 
van de Nederlandse Vereniging voor Orale 
Implantologie in het MECC te Maastricht. 
Inlichtingen: NVOI-congresbureau, mw. J. 
Exalto, postbus 34, 1633 ZG Avenhorn; tel. 
0229-541332; fax 0229-543467. 

*Zaterdag 7 november 
WTA-cursus `Gevaarlijke stoffen in de 
tandheelkunde' door prof.dr. A. Hensten-
Petterson. Locatie: Nieuwe Buitensociëteit 
te Zwolle. 

*Donderdag 12 — vrijdag 13 november 
Van Hoytema-cursus `Esthetiek van het 
front'. Cursusleider: dr. F.J.M. Roeters. 
Locatie: Theaterhotel te Almelo. Inlichtin-
gen: Secr. Dr. G.J. Van Hoytema Stichting, 
Universiteit Twente, gebouw de Vrijhof, 
Kamer 256-257, postbus 89, 7500 AB 
Enschede; tel. 053-4892409; fax 053-
4340251; E-mail: hotema@div.utwente.nl  

*Vrijdag 13 november 
Cursus 'Porseleinen facings' door Burgers. 
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Kosten: f 550,-. Locatie: Dental Center for 
Postgraduate Courses, Saturnusstraat 6, 
2132 HB Hoofddorp; tel. 023-5613587; fax 
023-5612033. 

*Vrijdag 13 november 
Cursus `Radiologie' door Four Handed en 
Dental Help. Cursusleiders: Dr. G.C.H. 
Sanderink en J.C. Brinkman. Tijd: 14.00-
17.00 uur. Kosten: f 195,-. Locatie: Van 
Hoytema Cursus Centrum, Balistraat 25 te 
Hengelo. Inlichtingen: Dentalhelp, te1.074-
2432455. 

*Vrijdag 20 november 
Van Hoytema-cursus 'Cosmetische tand-
heelkunde met composiet'. Docenten: dr. 
N.S.M. Opdam, dr. F.J.M. Roeters, M.Tj. 
Stel. Tijd: 9.00-18.00 uur. Locatie: Van 
Hoytema Cursus Centrum (HCC), Bali-
straat 25, ingang Antillenstraat, Hengelo. 
Kosten: f 945,-. Inlichtingen: dr. G.J. Van 
Hoytema Stichting, postbus 89, 7500 AB 
Enschede; te1.053-4892409. 

Vrijdag 20 november 
Najaarscongres met de titel 'Paro en Endo 
interactief' van de Nederlandse Vereniging 
voor Parodontologie en de Nederlandse 
Vereniging voor Endodontologie. Locatie: 
RAI te Amsterdam. Inlichtingen: Secr. 
NVvP, postbus 24, 9649 ZG Muntendam; 
tel. 0598-627309; fax 0598-623789. 

*Vrijdag 27 november 
Herhaling Van Hoytema-cursus 'Cosmeti-
sche tandheelkunde met composiet'. Zie 
voor verdere gegevens vrijdag 20 november. 

*Vrijdag 27 november 
Cursus 'Riskmanagement' door Admiraal. 
Kosten: f 550,-. Locatie: Dental Center for 
Postgraduate Courses, Saturnusstraat 6, 
2132 HB Hoofddorp; tel. 023-561 3587; fax 
023-561 2033. 

*Vrijdag 27 november 
Cursus `Slijpen van instrumenten' door 
Four handed en Dentalhelp. Cursusleider: 
H.C.M. Verbiest. Tijd: 10-16.00 uur. Kosten 
f 275,-. Locatie: Westmill cursuscentrum, 
Dental Union, Ravenswade 54 te Nieuwe-
gein. Inlichtingen: Dentalhelp, tel. 074-
2432455. 

*Maandag 7 — dinsdag 8 december 
Cursus 'Creating restorative excellence — the 
biologic connection' door Kois. Kosten: 
f 975,-. Locatie: Dental Center for Postgra-
duate Courses, Saturnusstraat 6, 2132 HB 
Hoofddorp; tel. 023-5613587; fax 023-
5612033. 

*Vrijdag 11 december 
Cursus 'Telefoneren' door Four handed en 
Dentalhelp. Cursusleider Dr. E. Verrips. 
Tijd: 14.00 —17.00 uur. Kosten: f 195,-. 
Locatie: Van Hoytema Cursuscentrum, 
Balistraat 25 te Hengelo. Inlichtingen: Den-
talhelp, tel. 074-2432455. 

*Zaterdag 12 december 
Wetenschappelijk congres 'Evidence based. 
Diagnosis and treatment' van de Neder-
landse Vereniging voor Gnathologie en Pro-
thetische Tandheelkunde (NVGPT). 
Locatie: Kurhaus te Scheveningen. Inlich-
tingen: Mw. M.E. de Wit, Lichtenbergweg 4, 
2532 AA 's Gravenhage; tel. 070-3679087; 
fax 070-3297700. 

*Vrijdag 18 december 
Cursus `Telefoneren' door Four handed en 
Dentalhelp. Zie ook vrijdag 11 december. 
Locatie: Westmill cursuscentrum, Dental 
Union, Ravenswade 54 te Nieuwegein. 
Inlichtingen: Dentalhelp, tel. 074-2432455. 

Binnen- en buitenland 
1999 

*Vrijdag 26 maart 
Voorjaarscongres `Herfst der implantaten' 
van de Nederlandse Vereniging van Tand-
artsen. Locatie: Jaarbeurs Utrecht. 

*Dinsdag 13 — zaterdag 17 april 
IDS Köln 1999. Internationale Dental 
Schau. E-mail: 22@koelnmesse.de;  internet: 
http://www.koelnmesse.de/ids.  

*Donderdag 28 oktober — maandag 1 
november 
FDI-congres in Mexico City, Mexico. 

Vraag van de maand 

Oproep aan de lezers 

De redactie wil u — en met name de algemeen-practici 
onder u — graag wat directer betrekken bij de inhoud 
van het Tijdschrift. Want juist in de dagelijkse praktijk 
zullen zich problemen voordoen die ook door collegae 
zullen worden herkend. Hierbij gaat het uiteraard niet 
om "een moeilijk geval", maar om vragen en proble-
men die raken aan actuele kwesties. 

De redactie nodigt u uit haar een vraag voor te leggen 
waarop u graag een antwoord zoudt willen hebben. Die 
vraag zal dan bij eerste gelegenheid in het Tijdschrift in 
de rubriek "Vraag van de maand" worden behandeld. 
Meer specifieke vragen, waarvan na enige tijd zal blij-
ken dat zij onder één noemer kunnen worden gebracht, 
zullen iets langer op een antwoord moeten wachten. 

De inzender van een geselecteerde zal worden beloond 
met een boekenbon ter waarde van f  50,-. 

Om u een indruk te geven van wat de redactie voor 
ogen staat, verwijzen wij u naar het in het juni-nummer 
opgenomen artikel "Het gebruik van een loodkraag bij 
intraorale opnamen". Aan dit artikel had de fictieve 
vraag vooraf kunnen gaan: "Moet ik nu wel of niet een 
loodkraag gebruiken bij intraorale röntgenopnamen?" 

U kunt uw vraag insturen naar het redactiebureau: per 
(brief)kaart (Redactie NTvT, postbus 7161, 1007 MC 
Amsterdam), per fax (020-4449430) of per e-mail 
(NTvTRed@wxs.nl) onder vermelding van "Vraag van 
de maand". 
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