
Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde 112 119 | maart 2012

Personalia

Nieuws

Paul Herren Award 2011 voor professor 

Kuijpers-Jagtman

De Paul Herren Award 2011 werd 
op 8 december 2011 in Bern uit-
gereikt aan professor Anne Marie 
Kuijpers-Jagtman tijdens een 
 ceremonie waaraan 240 Zwitserse 
orthodontisten deelnamen. De 
Paul Herren Award  is door de af-
deling Orthodontie en Dentofaci-
ale Orthopedie van de Universiteit 
van Bern in Zwitserland ingesteld 
ter nagedachtenis aan professor 
Paul Herren (1913-2008). De 
prijs wordt jaarlijks toegekend aan 
een persoon binnen de beroeps-
groep van orthodontisten als 

blijk van erkenning voor bijzondere prestaties in onderwijs, klinische 
werkzaamheden en onderzoek.
 De prijscommissie schreef in haar laudatio: “Professor Kuijpers-
Jagtman is een pionier in het betrekken van evidence-based beslissingen 
bij orthodontische behandelingen. Met haar innovatieve onderzoek naar 
de biologische achtergrond van de verplaatsing van gebitselementen 
alsook op het gebied van schisis, behoort [zij] tot de meest prominente 
onderzoekers binnen de orthodontie wereldwijd”.

De decaan van de Medische faculteit van 

de Universiteit van Bern, professor  

Peter Eggli, overhandigt de Paul Herren 

Award 2011 aan professor A.M. Kuijpers-

Jagtman.

Koutris heeft award in ontvangst genomen.

Promoties

E. Lamers

Op 11 januari 2012 promoveerde 
Edwin Lamers aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen op zijn 
proefschrift met als titel ‘Nano-
structured biomaterial surfaces 
in regenerative medicine. Con-
trolling bone cell behavior and 
immune response’. Promotoren 
waren prof. dr. J.A. Jansen en prof. 
dr. J.G.E. Gardeniers.

Door de vergrijzing neemt het 
aantal mensen met ouder doms-
ziekten zoals diabetes mellitus, 
reuma en osteoporose, toe. Deze 
ziekten tasten de kwaliteit van 
het bot aan. Wanneer patiënten 
met deze ziekten implantaten 
krijgen, zoals een kunstknie of 
een oraal implantaat, kan dit 
voor problemen zorgen. Er wordt 
bijvoorbeeld te weinig nieuw bot 
gevormd, met als resultaat dat 
een implantaat niet osseo-inte-
greert. Met minuscule (nanome-
ter)patronen, zoals groeven, op 
het oppervlak van een implan-
taat, is bot vorming mogelijk te 
stimuleren. 
 Biomedisch wetenschapper 
Lamers deed onderzoek naar de 
reactie van bot- en afweercellen 
op deze minuscule patronen. Hij 
stelde vast dat deze patronen de 
groei van botcellen en de bot-
vorming bevorderen. Daarnaast 

Tijdens de Dental Research Meeting van het Interuniversitair Onder-
zoekoverleg Tandheelkunde (IOT) op 2 en 3 februari 2012, ontving 
Michail Koutris de GSK–IOT Best Presentation Award. De prijs wordt 
jaarlijks uitgereikt voor de beste presentatie van een junior onderzoeker 
en wordt gesponsord door GlaxoSmithKline. Michail Koutris van de 
sectie Orale Kinesiologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde 
Amsterdam ontving de award voor zijn presentatie ‘Overloading the 
masticatory muscles: pathophysiological and diagnostic considerations’. 

Michail Koutris ontvangt ‘GSK – IOT Best presentation award 2012’

De prijs werd dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt en bestaat uit een 
cheque van € 250,-. 
 Op de jaarlijkse IOT-dagen wordt gedurende 2 dagen uiteenlopend 
mondzorgonderzoek gepresenteerd en besproken. Prof. dr. George 
Borm, hoogleraar Epidemiology Biostatistics and HTA aan het 
Universitair Medisch Centrum St. Radboud, hield als gastspreker 
een presentatie getiteld ‘Lies, damned lies, and research findings?’

Mondhygiënist van het jaar

Tijdens het  elfde congres van de Vereniging Promotie Mondhygiëne 
op 3 februari 2012 is Bertine van Roy tot mondhygiënist van het jaar 
gekozen. De prijs bestaat uit een 3-daags congresbezoek in Wenen.
 Het juryrapport, opgesteld door voorzitter Schelte Fokkema, vermeld-
de over de winnares: “Bertine van Roy, omdat zij als mondhygiënist pur 
sang een lichtend voorbeeld is voor de beroepspraktijk door als ‘motivational 
interviewer’ van het eerste uur patiënten op doeltreffende en stimulerende 
wijze preventief te behandelen.” De jury roemde verder de respectvolle en 
effectieve manier waarop De Roy patiënten motiveert, haar vaardigheid 
tot samenwerken met andere disciplines binnen en buiten de mondzorg 
en haar continue streven naar een dialoog tussen zorgverlener en patiënt 
maar ook tussen mondhygiënist en mondarts of huisarts.


