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Inleiding

In november 2001 werd deze collectie door dr. A. Tervoort van de Lustrumcommissie 2005 overgedragen aan het Historisch Documentatiecentrum voor
het Nederlands Protestantisme (1800-heden). Bij de collectie zat een lijst, die
gescand, hierna wordt weergegeven.
Algemene documentatie werd verwijderd en brochures werden overgedragen aan de UBVU.
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Plaatsingslijst

1

Voordrachten uit dissertatie. Dissertatie: Enige klinische en bacteriologische aspecten van Gingivitis Gangraenosa (PlautVincent), Academisch proefschrift UvA 11 februari 1960
– 11 nationale en internationale voordrachten over dissertatieonderwerp (1960-1969)
– 1 voordracht voor ‘studieclub’ over de infrastructuur van glazuur en dentine (1969)

2

Werk over onderzoek als wetenschappelijk hoofdambtenaar aan
de UvA (1965-1969)
– 9 nationale en internationale voordrachten over ‘slijmvliesreacties onder prothesen’ (1968-1972)

3

Tekst oratie Vrije Universiteit 7 november 1969

4

Nationale en internationale voordrachten als hoogleraar Prothetische Tandheelkunde aan de Vrije Universiteit (1969-1984) over
diverse onderwerpen (1973-1980)
– 12 teksten over: telemetrische registratie van kauwkrachten,
tandheelkundige indicatie, justified indication, the profession's
responsibility, de sociale aspecten van totale gebitsrehabilitaie,
the impression of the edentulous mandible, de extractie-indicatie,
een frustratie?, teaching prosthetic dentistry in the Netherlands,
openingstoespraak 100 jarig bestaan van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, Cursus PAOvolledige prothese, voordracht interfacultaire stafdag 1978,
prognosis of the removable partial denture, free-way-space bij de
‘open beet’

5

12 internationale en nationale voordrachten als hoogleraar over
diverse onderwerpen (1981-1984): transmucosale implataten,
implantaten in de mondholte, occlusieherstel bij ernstige abrasie,
toespraak bij het afstuderen van 11 studenten op 13 november
1981, gebitsrehabilitatie op gnathologische indicatie, preventie in
de prothetiek, branderig gevoel onder de prothese, wanneer een
overkappingsprothese?, tekst afscheidscollege 28 juni 1984

6

De decaantijd met Taakverdeling en Concentratie met tenslotte
het gedwongen samengaan met Subfaculteit der Tandheelkunde
U.v.A. (1980-1984). Het afscheid van de VU en overstap naar de
Topdirectie (later Raad van Bestuur) van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam. (juni 1984).
– Voordrachten over de operatie TVC (1982-1983) en SKG
(1986-1987) Documentatie over het afscheid in juni 1984.
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7

19 teksten van voordrachten over een professioneel onderwerp
voor niet-professionele organisaties, dan wel lezingen over een
niet-professioneel onderwerp voor professionele organisaties
(1972-1999). Sommige voordrachten zijn meerdere malen uitgesproken

8

Documentatie gebruikt voor een voordracht over drinkwaterfluoridering, vele malen uitgesproken voor niet-professionele organisaties. Deze voordrachten werden gehouden in het kader van
het ‘redden’ van de drinkwaterfluoridering tussen 1960 en 1970.
[Verwijderd, overgedragen aan UBVU]

9

Documentatie over verschillende zaken betreffende de subfaculteit der tandheelkunde [Verwijderd]

10

Documentatie over de viering van het tweede lustrum van de
Subfaculteit der Tandheelkunde aan de Vrije universiteit in 1978
[Verwijderd]

11

Rapport van de beroemde commissie Gaillard over de studieduur
der tandheelkunde ingesteld op 23 mei 1959.

12

Verschillende bewijzen van appreciatie

13

Verschillende teksten voor publicaties

14

Resterende overdrukken van enige publicaties van medewerkers
[Verwijderd]

15

Opdracht van de Colleges van Bestuur van VU en UvA om na te
gaan in hoeverre voor satellietklinieken financiering door verzekeraars van de verrichtingen van studenten mogelijk zal zijn.
– Periode directie later Raad van Bestuur van het Academisch
Ziekenhuis Rotterdam Sophia-Dijkzigt (1984-1992): een klein
aantal voordrachten.
– Daarna vanaf april 1992 voorzitter van de Stichting Project
ACcrediatiE Ziekenhuizen (PACE) van 1989-1998 en van 19982000 voorzitter van het Nederlands Instituut voor Accreditatie
van Ziekenhuizen: een samenwerkingsverband van de Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Vereniging van
Academische Ziekenhuizen en de Orde van medisch Specialisten.

16

Voordrachten van 1986-1999, besluitvorming in een Academisch
Ziekenhuis jan. 1986, toespraak bij opening van een tandheelkundig centrum ex artikel 9B (Bijter); 1988, Academische Ziekenhuizen contra University Hospitals, college 3e jaar Kindergeneeskunde (tandheelkundige aspecten), nationale voordrachten
over kwaliteitsborging en verbetering dmv accreditatie, uitreiking
ISO-certificaat Philips Medical systems, 4 dec.1992., voordracht
bij presentatie rapport Keuzen in de Zorg voor Prov. N-Holland,
19 febr. 1993, nationale voordrachten over het PACE-project
(meer malen uitgesproken)
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17

Internationale voordrachten in de functie van voorzitter van de
Stichting
– Proefproject ACcreditatiE (PACE): Garmisch Partenkirchen
1996, Garmisch Partenkirchen 1997, Hamburg 1998, presentatie
St. Radboud 1999, presentatie ISQUA Melbourne 1999

18

Voor de bezuinigingsoperatie operatie Selectieve Krimp en Groei
(SKG) werd betrokkenen door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen Deetman als onafhankelijk adviseur aangetrokken.
Dit viel in het najaar van 1986. Hij was in die tijd lid van de topdirectie AZR met als aandachtsgebied patiëntenzorg. Het dossier
SKG met de perscommentaren.

19

Enige publicaties over het Nederlands Instituut voor Accreditatie
van Ziekenhuizen, opgericht door de Stichting PACE in samenwerking met de NVZ vereniging van Ziekenhuizen, de vereniging van Academische Ziekenhuizen en de Orde van Medisch
Specialisten. (1999-2001)

20

De bezuinigingsoperatie Taakverdeling en Concentratie (19821984) werkmap van de decaan Sillevis Smitt.
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