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Mevrouw de rector magnificus,
heren decanen,
leden van de raad van bestuur van het AMC,
hoogleraren van de universiteit van Amsterdam,
hoogleraren van ACTA en van de zuster faculteiten,
zeer geachte collega’s, studenten, vrienden, familie en belangstellenden

Op een steenworp afstand van deze plek gaf in het midden van de achttiende
eeuw Petrus Camper een anatomische les aan het Gilde der chirurgijnen van
Amsterdam. Gezien de attributen die hij meebracht naar zijn college mogen u
en ik dankbaar zijn voor de modernere onderwijsmiddelen. Petrus Camper
was één van de eerste Nederlanders die zich wetenschappelijk bezighield met
de studie naar vorm, groei en ontwikkeling van de schedel en het gelaat.

Ik zal spreken over de groei en ontwikkeling van de mond en vooral de kaak
en het aangezicht. Ik zal enkele historische inzichten verschaffen, ook over de
ontwikkeling van het specialisme Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirur-
gie. Ik zal stilstaan bij het onderzoek naar groei en ontwikkeling en bij beeld-
vorming, letterlijk en figuurlijk. Uiteraard zeg ik iets over werken in het AMC
en over samenwerken in het bijzonder. Daarna volgt het dankwoord

De groei en ontwikkeling van het hoofd gaat met horten en stoten. Bij een
foetus van twee maanden beslaat het hoofd ongeveer vijftig procent van het
totale lichaam. Tijdens de embryonale ontwikkeling neemt dit af tot ongeveer
een kwart bij de geboorte. In de volgende jaren is het aandeel van het hoofd
ten opzichte van het totale lichaam verder afgenomen tot ongeveer /ste bij de
jongvolwassene. Dit wordt disproportionele groei van het menselijk lichaam
genoemd. Het aandeel van het hoofd neemt derhalve af met ongeveer vijfen-
zeventig procent. De groei van de schedelomvang wordt gestuurd door de
groei van de hersenen. De schedelbeenderen zijn slechts met elkaar verbonden
door vliezen, de wel bekende fontanellen. Doordat de druk op de schedelbeen-
deren van binnenuit toeneemt door het groeiende brein worden deze uit elkaar
geduwd en neemt de omvang van de hersenschedel toe. Op de overgangsgebie-
den wordt bot gevormd tot de fontanellen zijn gesloten en zo ontstaat er een
volledige benige afscherming van het brein en de hersenvliezen. Bij de geboor-
te bestaat een groot verschil in de verhouding tussen de hersenschedel en het
aangezichtsskelet in vergelijking met deze verhouding op volwassen leeftijd.





Het aandeel van het viscerocranium of aangezichtsskelet binnen het gehele
hoofd neemt in de loop van de jaren toe omdat het brein en daarmee het
neurocranium veel eerder zijn uiteindelijke omvang heeft bereikt. Ook dit is
een voorbeeld van disproportionele groei. Bij proportionele groei zouden na-
melijk de verhoudingen op latere leeftijd in onze ogen zeer vreemd zijn. De
grens tussen het neurocranium en het viscerocranium is de schedelbasis. Deze
schedelbasis heeft een eigen groeipatroon waarbij met een aantal groeikernen
een vorm van lengtegroei optreedt. Deze houdt geen gelijke tred met de groei-
snelheid van het brein en de schedelbeenderen, hierdoor ontstaat de karakte-
ristieke bolling van de hersenschedel. In de groei en ontwikkeling van geboorte
tot volwassen leeftijd verschillen de organen zeer van elkaar. De algemene
groei kenmerkt zich door een S-vormig verloop met versnelde groei vlak na de
geboorte en gedurende de puberteit. Het brein vormt zich, zoals uiteengezet, in
de eerste paar levensjaren al bijna tot de volwassen afmetingen terwijl de groei
en ontwikkeling van de geslachtsdelen en geslachtskenmerken pas in de puber-
teit tot echte ontwikkeling komt. Lymphoïdweefsel, bijvoorbeeld keeltonsillen
en neusamandelen nemen snel toe en daarna weer snel af in grootte rond het
tiende levensjaar. Dit heeft te maken met de bijzondere ontwikkeling van het
immuunsysteem in het lichaam. De groei en ontwikkeling van het viscerocra-
nium kan nader worden bestudeerd door naar de verschillen van het brein en
daarmee het neurocranium enerzijds en de boven- en onderkaak anderzijds te
kijken. Ook de groei binnen het viscerocranium is disproportioneel. De boven-
kaak ontwikkelt zich eerder in het leven dan de onderkaak. Bijvoorbeeld op
een leeftijd van zes jaar is het neurocranium ongeveer op negentig procent
van de uiteindelijke grootte, de bovenkaak pas op zeventig procent en de on-
derkaak toont slechts vijftig procent van de uiteindelijke vorm en grootte van
de volwassen onderkaak. Disproportionele groei derhalve. Bij jonge kinderen
is daardoor veelal een wat terugliggende onderkaak ten opzichte van de rest
van het gezicht waarneembaar. Het is niet onwaarschijnlijk dat een deel van
deze achterblijvende ontwikkeling mede veroorzaakt kan zijn door bijvoor-
beeld zuiggewoonten, het gebruik van spenen en/of duimen. Het is de bedoe-
ling dat na verloop van tijd de groei van de onderkaak de andere onderdelen
van het aangezicht inhaalt en uiteindelijk leidt tot een goede functie en een in
onze ogen harmonieus profiel. Disproportionele groei kan heel goed leiden tot
een harmonieus resultaat. Ik wil graag een vergelijking maken tussen de groei
en ontwikkeling van het viscerocranium met de groei en ontwikkeling van het
specialisme Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. In de ons omrin-
gende landen en enkele academische klinieken in Nederland, Utrecht en Gro-
ningen in het bijzonder, ontstaat in de jaren veertig langzaamaan het vakge-
bied wat tegenwoordig Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie heet. Tot
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de tweede wereldoorlog was er veelal sprake van aan een ziekenhuis verbonden
tandartsconsulent die met name de zorg van opgenomen traumapatiënten op
zich nam. Het betrof dan meestal tandletsel of dentogene ontstekingen. De
traumatologie neemt in die periode fors toe en dit is wellicht de belangrijkste
kiem geweest voor het ontstaan en uitbreiden van ons vakgebied binnen de
algemene ziekenhuizen in Nederland. De tandartsconsulenten schoolden zich
vaak bij in het buitenland of aan de academische centra. In de jaren vijftig
komt het uiteindelijk tot een erkenning van het specialisme Mondheelkunde
en Chirurgische Prothetiek en, niet onbelangrijk, er komt een tarievenstelsel.
In november  worden voor de eerste maal de opleidingseisen vastgesteld
voor het specialisme en deze worden met opvallend grote regelmaat bijgesteld
met als belangrijkste toevoeging in  de eis tot dubbele kwalificatie, tandarts
en basisarts, die vanaf het jaar  verplicht wordt gesteld voor inschrijving
in het specialistenregister. Eerder dit jaar () is een volgende stap gezet met
het landelijke opleidingsplan dat de Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschiru-
gie (maar ook het specialisme orthodontie) synchroniseert met de invulling
van de andere medische vervolgopleidingen.

Het vakgebied ontwikkelt zich na het jaar  zeer snel in de richting van
de internationale vakbroeders en de naamswijziging Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirugie is daarvan een logisch gevolg. De groei en ontwikkeling
van de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg kan in dit opzicht ook dispropor-
tioneel worden genoemd ten opzichte van de andere snijdende specialismen in
Nederland. Echter, net zoals de onderkaak zich laat ontwikkelt in het gezicht
kan de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg zich disproportioneel ontwikke-
len tot een harmonieuze teamspeler in de behandeling van groei- en ontwikke-
lingsstoornissen.

Om de resultaten van de uiteindelijke groei te kunnen bestuderen staan ons
heden ten dagen vele, ook digitale, nieuwe media ter beschikking. Er wordt
gebruik gemaakt van diverse technieken voor superponeren en het zoge-
naamde ‘morphing’ om diagnoses te kunnen stellen en behandelingen te indi-
ceren en ook het resultaat van deze behandeling te kunnen voorspellen en
objectiveren. Dankzij de diverse röntgentechnieken hebben wij geleerd om
diagnostiek en behandeling af te stemmen op de relatie van de onderkaak,
bovenkaak, het gebit, het middengezicht en de schedelbasis onderling, reke-
ning houdend met de genoemde, disproportionele groei. Groeiafwijkingen
kunnen heden ten dage op deze wijze eenvoudig worden vastgesteld. Röntgen-
diagnostiek is echter pas sinds de jaren dertig beschikbaar waarin Hofrath in
Duitsland en Broadbent in de Verenigde Staten respectievelijk de laterale sche-
delfoto en de cephalostaat ontwikkelen. Hierbij is het ineens mogelijk om met
gestandaardiseerde röntgenfoto’s patiënten onderling en individuele patiënten
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in de groei en of na een behandeling nauwkeurig te volgen. Voor  was dit
uiteraard niet mogelijk op deze wijze en waren de onderzoekers afhankelijk
van directe schedelmetingen. In  (Keith en Campion) wordt een aantal
groeilijnen en groeikernen geïdentificeerd aan de hand van vergelijkingen van
schedels van jonge kinderen en volwassenen. Langs verschillende lijnen wor-
den diverse groeikernen gevonden in de schedelbasis, het middengezicht en de
onderkaak.

In het rijtje van toonaangevende onderzoekers vinden we ook de eerder ge-
noemde Petrus Camper terug die zich al  jaar eerder heeft verdiept in ge-
laatsvormen. Petrus Camper is een wetenschappelijke duizendpoot. Hij wordt
in  geboren en legt zich aanvankelijk toe op tekenen, schilderen en tim-
mervakwerk. De familie Camper, niet onbemiddeld, heeft veel contact met we-
tenschappers en Petrus blijkt bovengemiddeld intelligent en gefascineerd. Hij
studeert wetenschap en geneeskunde in Leiden en reist veel. In  wordt hij
benoemd als hoogleraar filosofie aan de universiteit van Franeker, de univer-
siteit van Friesland. Later wordt hij daar ook hoogleraar in de geneeskunde en
de chirurgie. Hij verlaat Franeker na een hooglopend conflict over zijn positie
in de stoet van hoogleraren tijdens een oratie en aanvaardt een hoogleraars-
ambt aan het Athenaeum Illustre in Amsterdam. Dit is de voorloper van de
Universiteit van Amsterdam. Hij wordt hoogleraar in de anatomie en de chi-
rurgie. Hij wordt beroemd door zijn chirurgische dissecties voor het gilde van
chirurgijnen zoals op het doek van Timo de Rechter in . Hij wordt later
ook benoemd als hoogleraar in de geneeskunde met een oratie over ‘zekerhe-
den in geneeskunde’. Evidence based medicine avant la lettre. Petrus Camper
is getrouwd met een rijke Friezin. Zij krijgen vier kinderen in Amsterdam
maar zijn echtgenote vindt het leven in Amsterdam vreselijk en laat Camper
ontslag nemen om zich terug te trekken in Friesland. Hij zet zijn onderzoek in
vergelijkende anatomie thuis voort. Hij accepteert na  jaar een benoeming in
Groningen in de geneeskunde, anatomie, chirurgie en botanie. Op -jarige
leeftijd gaat hij op eigen initiatief met pensioen en woont in Friesland. Zijn
vrouw overlijdt en hij wijdt zich aan de publieke zaak en wordt onder andere
burgemeester van Workum en gedeputeerde van Friesland. Zijn tekeningen
zijn wereldberoemd en worden veel gebruikt, de raciale vergelijkingen en de
zoektocht naar de definitieve schoonheid waarbij, zoals het de renaissance be-
taamt, het klassieke beeld als ultieme schoonheid wordt beschouwd. Ook de
verschillen tussen jeugdigen en volwassenen worden gedefinieerd en daarmee
de groei en ontwikkeling van het gelaat. Binnen de tandheelkunde en vooral de
prothetische tandheelkunde zijn het vlak en de hoek van Camper bekend. Aan
de hand van schedelmetingen wordt deze hoek bepaald. Het anatomisch ge-
geven dat deze hoek verschillend is bij diverse rassen en ontwikkelingsstadia
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boeide Camper en bleek bruikbaar bij het tekenen van het gezicht en de zoek-
tocht naar harmonie en schoonheid.

Het gebruik van verhoudingen, vlakken en hoeken is niet vreemd. Aan de
hand van diverse methoden, nog altijd gebaseerd op de cephalometrische rönt-
gendiagnostiek, kunnen vaste anatomische punten in de schedel verhoudingen
en ontwikkelingen worden gedefinieerd. Met opvolgende röntgenfoto’s kan de
groei worden bestudeerd. Baanbrekend is in dit opzicht het werk van Björk, in
de jaren zestig en zeventig actief in groeionderzoek, metalen implantaten wer-
den in de boven- en onderkaak aangebracht. Aan de hand van periodieke
schedelröntgen profielopnames kan een studie worden verricht naar de groei
en ontwikkeling van bijvoorbeeld de onder en bovenkaak. Mede door dit on-
derzoek blijkt dat de groei en ontwikkeling van het aangezichtsskelet wordt
verklaard door appositie en resorptie van bot waardoor tegelijkertijd verplaat-
sing en remodelering van de anatomische structuren ontstaat. De groei van de
bovenkaak is in voorwaartse en benedenwaarts richting en de meeste toename
van bot vindt plaats op de overgang van de achterzijde van de bovenkaak en de
schedelbasis. Aan de voorzijde vindt afname van bot plaats. De bovenkaak
groeit niet alleen maar verandert ook van vorm. Wederom een voorbeeld van
disproportionele groei.

In de onderkaak verloopt dit iets anders, in feite vindt de groei van de on-
derkaak plaats in achterwaartse richting, eveneens met gebieden waar resorptie
plaats vindt. De onderkaak ontwikkelt zich later in het proces dan de boven-
kaak. Groei en ontwikkeling kunnen op vele gebieden gestoord zijn en een be-
langrijke psychosociale impact hebben. Hoe de uiteindelijke vorm van een ge-
zicht wordt, is vooral afhankelijk van de groeirichting. Er kan sprake zijn van
ernstige genetische defecten met karakteristieke deformiteiten, waarvoor
vroege behandeling noodzakelijk kan zijn, maar er is ook een spreiding in de
uitkomsten van fysiologische groei. In het ene uiterste geval kan de groei uit-
sluitend verticaal plaatsvinden. Deze groei levert een verlenging op van het
ondergezicht maar geen voorwaartse verplaatsing van de kin. In het andere
uiterste vindt er eigenlijk uitsluitend horizontale groei en horizontale verplaat-
sing van de onderkaak plaats waardoor er dus weinig verticale verlenging van
het ondergezicht plaatsvindt maar wel een vooruitstekende kin zichtbaar
wordt.

De ontwikkeling en de positionering van de tanden volgt het groeipatroon
met dien verstande dat gebitselementen daarnaast in belangrijke mate ook on-
derhevig zijn aan invloeden van tongdruk, lipdruk en gewoonten. Bij een voor-
waartse gerichte groei van de onderkaak zullen de tanden juist achterover kan-
telen en een compensatoire stand innemen. Aangezien de onderkaakgroei pas
later goed opgang is bij een uiteindelijk te grote onderkaak is dit ook pas later
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waarneembaar. Het verschil wordt langzaam zichtbaar in de periode tussen elf
en veertien jaar en na de puberteit is het plotseling veel meer uitgesproken.
Vaak is er op dat moment al een orthodontische behandeling gestart. De be-
handeling van dergelijke groeistoornissen ligt in de eerst plaats bij de ortho-
dontist. Er is echter een categorie groeistoornissen waarbij met alleen ortho-
dontie geen goede functie en harmonieuze tand- en kaakstand kan worden
bewerkstelligd en een gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandeling
ligt voor de hand. De orthodontist plaatst de tanden en kiezen op de goede
plek in de kaak maar een goede occlusie wordt niet nagestreefd. Hierna kan de
Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg een operatie uitvoeren om de kaakstand
te corrigeren. Dit samenspel wordt orthognatische chirurgie genoemd. Op het
terrein van de orthognatische chirurgie is Nederland, en zeker Amsterdam,
internationaal gezichtsbepalend. Ik ben voornemens om deze traditie vol te
houden.

Tot op heden is de beeldvorming rond diagnostiek en behandeling van
groei- en ontwikkelingsstoornissen eigenlijk altijd twee dimensionaal geweest.
We gebruiken schedelfoto’s, profielen, computers en simulaties op grote schaal
maar meestal slechts in twee dimensies. We gebruiken overtrektekeningen om
de groei op te zien en operaties op te plannen en we fuseren dit met geavan-
ceerde programmatuur. De laatste jaren is daar een extra dimensie aan toege-
voegd en dat is de driedimensionale diagnostiek en behandelingsplanning van
de groeistoornissen. Het werk van Gwen Swennen in Brugge is in dit opzicht
vermeldenswaard. Zijn cephalometrie en craniofaciale groei studie is een eerste
aanzet voor veel werk op het gebied van deze paradigma verschuiving binnen
de orthodontie en de Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. De ont-
wikkelingen gaan snel, zijn zeer belangrijk en het is niet meer voorstelbaar om
toekomstige diagnostiek en behandelingsplanning te doen zonder D technie-
ken. Inmiddels is conebeam-CT scanning en D-photogrammetrie al onmis-
baar voor het plannen en na onderzoeken van moeilijke asymmetrische kaak-
stand correcties. Ook andere specialismen, werkzaam in het hoofd- halsgebied
worden uitgenodigd om mee te profiteren van deze technologische ontwikke-
lingen. We hopen met de  dimensionale expertise een duidelijke gezichtsbe-
palende bijdrage te kunnen leveren aan de multidisciplinaire zorg binnen het
AMC.

De groei- en ontwikkelingsstoornissen die samenhangen met mijn leerop-
dracht kunnen in twee groepen worden gesplitst. De aangeboren afwijkingen
van het craniomaxillofaciale gebied zoals bijvoorbeeld de lip-, kaak- en gehe-
melte spleten maar ook de groeiafwijkingen van de schedels, de gevolge van
ernstige ziekte op de groei en ontwikkeling en schade door behandelingen
zoals bijvoorbeeld bestraling. Het AMC met het Emma Kinderziekenhuis heeft
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hierin een belangrijke functie als topklinische zorgverlener. Er is sprake van
veel multidisciplinaire inzet voor deze zeer kwetsbare patiëntgroepen. Het is
mijn aandachtsgebied maar ook mijn taak als hoogleraar om de rol van de
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurg in de bestaande samenwerkings-
verbanden goed in te voegen en die kwaliteiten uit te dragen om de ontwikke-
lingen in ons eigen vakgebied als meerwaarde te kunnen toevoegen aan de ge-
zamenlijke behandeling van deze patiëntgroepen.

Ik prijs mij gelukkig met de steun die mijn vakgebied binnen onze afdeling
in het AMC geniet en met de getalenteerde Mondziekten, Kaak- en Aange-
zichtschirurgen die hierin participeren. Daarnaast zijn wij in staat geweest om
binnen een heel korte termijn orthodontische behandelingen voor deze patiën-
tengroepen binnen het AMC uit te gaan voeren door  geweldige collega-or-
thodontisten. Verdere organisatorische verbeteringen worden nagestreefd,
waarbij samenwerkingsverbanden en centralisatie van zorg in de regio nadruk-
kelijk aan de orde zullen komen. Wij zoeken aansluiting bij klinisch weten-
schappelijk onderzoek in het AMC en hebben veel plannen om translationeel
onderzoek, ook en vooral op het gebied van de genetica uit te voeren. Bij groei-
stoornissen in de ontwikkeling van boven- en onderkaak en het ontstaan van
asymmetrieën krijgt het AMC een functie van een topreferent centrum waarin
moeilijke diagnostiek, lastige behandelingsplanning en derdelijns chirurgie
wordt uitgevoerd. Er is een duidelijke functie voor de specialistenopleiding
waarin voldoende routine osteotomieën zullen worden uitgevoerd, er wordt
wetenschappelijk onderzoek verricht op diverse gebieden, er is een intensieve
samenwerking met de ACTA, in het bijzonder met de orthodontie, er is een
samenwerking met de regionale orthodontisten en er is een goede supraregio-
nale samenwerking voor de lastige diagnostiek en behandelingsplanningen.
Dankzij de vele contacten in het buitenland is er internationale samenwerking
zijn er mogelijkheden voor stages en uitwisselingen.

Op het gebied van onderzoek wil ik u twee voorbeelden laten zien van on-
derzoek en samenwerking. In de eerste plaats de Bone Anchores Maxillary
Protraction studie die ontwikkeld is voor maxillaire hypoplasie (onderontwik-
keling van de bovenkaak). Het gaat om bone-anchored maxillary protraction
en het doel is de groeistimulering van de onderontwikkelde bovenkaak. Groei-
beïnvloeding is wel bekend door de verschillende soorten beugels, bijvoorbeeld
een headgear of buitenboordbeugel die er voor zorgt dat de groei van de bo-
venkaak juist in de ontwikkeling wordt geremd. Een ander voorbeeld is de
activator of blokbeugel die is ontwikkeld om de onderkaak te stimuleren in de
voorwaartse groei. Bij de aandoening waar we over spreken is het onderont-
wikkelde middengezicht kenmerkend, in het bijzonder de onderontwikkelde
bovenkaak met een omgekeerde frontbeet. De behandeling tot op heden welke
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enigszins gevalideerd is, is een facemask of protraction headgear, aangebracht
met steun op de huid van de kin en het voorhoofd. Dit gezichtsmasker is soci-
aal niet echt verdraaglijk voor kinderen in deze leeftijd en levert tevens decubi-
tus problemen op door druk op de huid. De maximaal haalbare en gewenste
draagtijd is een periode van veertien uur per dag maar dat halen de meeste
niet. Ongeveer vijftig procent van de mensen met een omgekeerde frontbeet
heeft een probleem van een onderontwikkelde bovenkaak, er is slechts één
randomized clinical trial die het gebruik van een facemask onder de tien jaar
aantoont als effectief. De compliance bij deze behandeling blijkt inderdaad
laag. Een alternatief is ontwikkeld op basis van botverankering, Hugo de
Clerck heeft in Brussel diverse experimenten en uitgevoerd op het gebied van
maxillaire protractie en uiteindelijk een systeem met botverankering bedacht
waarbij de groei van de bovenkaak door een elastiekje, tevens vastgezet in de
onderkaak, in voorwaartse richting wordt gestimuleerd. In studie bij opvol-
gende patiënten laat hij een duidelijk positief effect zien, welke overigens niet
bij alle patiënten even goed werkt. De techniek is een kleine chirurgische in-
greep op vier plekken in de mond waarbij onder het tandvlees een plaatje met
schroeven wordt aangebracht en verankering in de mond uitsteekt welke kan
worden belast met de elastiekjes. In de mond ziet men de titanium haakjes
uitsteken door het tandvlees. De bedoeling van de studie is het in kaart bren-
gen van het slagingspercentage van de ankers welke zeker niet altijd honderd
procent zal zijn. Een uitdaging is om te proberen het verlies van de ankers te
beperken door preventieve maatregelen te zoeken. De goed gedocumenteerde
patiëntgroep van inmiddels bijna honderd patiënten wordt op dit moment
nader in kaart gebracht en de lange termijn effecten en stabiliteit wordt onder-
zocht. We zullen nieuwe toepassingen exploreren zoals het behandelen van
patiënten met lip-, kaak- en verhemeltespleten, bij voorkeur in prospectieve
studies en inmiddels is een promotie traject in samenwerking met de afdeling
Orthodontie van ACTA gestart.

Het tweede voorbeeld van een groei- en ontwikkelingsstoornis is de unilate-
rale condylaire hyperplasie. Deze aandoening onderzoek ik reeds sinds 

aanvankelijk onder leiding van en tegenwoordig in nauwe samenwerking met
Bram Tuinzing van het VU medisch centrum. De patiëntengroepen van VU
medisch centrum, Kennemer Gasthuis in Haarlem en AMC gezamenlijk
vormt internationaal gezien, de grootste patiëntengroep waarover wordt gepu-
bliceerd. Er zijn vele onderzoeklijnen opgezet in de samenwerking tussen
AMC, VU medisch centrum, ACTA, Kennemer Gasthuis en inmiddels ook
met het UMC Radboud in Nijmegen en ik ben veel mensen erkentelijk die
hier een bijdrage aan hebben geleverd en aan leveren. Er bestaan drie promotie
trajecten waarvan er één inmiddels is afgerond. De aandoening is een scheef-
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stand van het gezicht met name de onderste helft waarbij er een deviatie van
de kin wordt gezien, de hoogte van de kaakhoek is anders, de lipspleet is scheef
en in de mond kan een duidelijke deviatie van de middenlijn van de onderkaak
worden gezien, de stand van de ondertanden is scheef, er is een kruisbeet aan
één zijde en een openbeet en soms slijtage aan de andere zijde. Er bestaan
verschillende verschijningsvormen op skelettaal niveau, waarbij de asymmetrie
van de onderkaak vaak het meest duidelijk is. Er bestaat een driedimensionale
vergroting van één helft van de onderkaak met verschuiving naar de andere
zijde. De gebitselementen verschuiven mee en in veel gevallen is er sprake van
compensatoire processen in de gebitsboog van de onderkaak en zelfs de bo-
venkaak ten gevolge van dento-alveolaire botappositie en resorptie. De onder-
kaak kan in hoogte, in lengte en in dikte vergroot zijn en uiteraard is de andere
zijde de kant waarmee dit vergeleken kan worden. De kaakkop is veelal ver-
groot en de vreemde vorm van de onderkaak is een resultante van de groei-
richting. Deze studie richt zich op verschillende aspecten, een voorbeeld is de
etiologie waarbij het nog steeds niet duidelijk is of het een verworven lokale
stoornis is dan wel een genetische oorzaak heeft. Voor genetische onderzoek is
op dit moment een Medisch Ethische Toetsingscommissie aanvraag onderweg
om in samenwerking met de afdelingen klinische genetica van zowel het AMC
als het VU medisch centrum enkele hypothesen te testen op het gebied van de
genetica. Er is onderzoek naar het groeipatroon en de verschijningsvormen,
een classificatiestudie vindt plaats waarbij de klassieke classificatie van hemi-
mandibulaire elongatie, hemimandibulaire hyperplasie en een combinatie van
hemimandibulaire elongatie en hyperplasie zal worden getoetst aan experi-
mentele groeipatronen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van D technieken
zoals bijvoorbeeld oppervlakte metingen met D stereofotogrammetrie en op
de volumina van de conebeam-CT metingen. Door het toepassen van objec-
tieve algoritmes kan er een meetbare indruk verkregen worden van de distri-
butie en de mate van asymmetrie in het gelaat. Ik ben de leden van het D lab
uit Nijmegen in het bijzonder Thomas Maal en Stefaan Berge, zeer erkentelijk
voor het ter beschikking stellen van hun expertise. De aanwezigheid van pa-
thologische activiteit in het aangedane kaakkopje kan worden aangetoond met
een botscan. Onder aanvoering van Pieter Raijmakers, nucleair geneeskundige
van het VU medisch centrum, leveren we een belangrijke bijdrage aan de spe-
cificiteit en sensitiviteit van de diagnostische technieken. Op het gebied van de
therapie is de indicatie voor een chirurgische groeistop behandeling gevali-
deerd en plannen en volgen wij juist bij deze patiëntengroepen de behandelin-
gen met D technieken. Met de ACTA afdelingen functionele anatomie, orale
celbiologie en orthodontie zijn spannende experimenten gaande op microsco-
pisch niveau om de processen van deze aandoening beter te begrijpen. In zijn
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totaliteit is het exemplarisch voor multidisciplinair translationeel onderzoek in
het directe belang van de patiëntenbehandeling.

Op de mededeling dat mij een strategisch hoogleraarschap werd verleend
heb ik vele gemengde reacties gehad. Met name het woord strategisch is niet
altijd goed begrepen. De officiële UvA uitleg voor strategisch hoogleraarschap
is dat het een leerdoel betreft voor een persoon die een bepaald stimulerings-
gebied of deelspecialisme beheerst. De functie kan worden verleend in een vol-
tijds- of deeltijds aanstelling en de kandidaat wordt geacht goede internatio-
nale relaties en contacten te hebben. De benoeming is voor vijf jaar maar ik
heb inmiddels begrepen dat net als in het reguliere studiesysteem er bij geble-
ken ongeschiktheid een verplichte verlenging volgt. U begrijpt dat deze baan
mij als muziek in de oren heeft geklonken en ik aanvaard deze vandaag dan
ook zeer dankbaar. De reden dat het woord strategie wat tegengestelde reacties
heeft opgeleverd begrijp ik wel. Hoewel het een vrouwelijk zelfstandig naam-
woord betreft en het veel gunstige synoniemen kent, kent het ook associaties
met de krijgswetenschap. Veldheerschap is het mooiste synoniem dat ik in dit
verband tegenkwam. Hiermee is de link gelegd met de oratie van Jan de Lange
van januari , die over het eerste Romeinse triumviraat sprak, een beeld-
spraak die teruggrijpt op de tijd dat strategie en oorlogsvoering synoniem wa-
ren. Caesar, Pompeius en Crassus vormden het eerste triumviraat. Het was de
combinatie van kracht, geld en invloed die de heren bij elkaar bracht en mis-
schien wel juist om die reden, is het geen groot succes geworden. Inmiddels is
Jan de Lange als hoofd van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichts-
chirurgie bezig om een indrukwekkende structuur op te bouwen binnen het
AMC met veel contacten en samenwerkingsverbanden daarbuiten. Officieel
vanaf vandaag speel ik ook heel graag mijn partituur mee binnen mijn aan-
dachtsgebied. Uiteraard heeft dit wat zwakke tweemanschap behoefte aan een
derde, sterke, man en ik ben dan ook zeer verheugd dat sinds één januari Ludi
Smeele zich voor de weke delen bij ons heeft aangesloten. Ik werk sinds 
met hem samen en ben erg blij dat we deze samenwerking in het AMC mogen
voortzetten.

Maar het gaat natuurlijk niet over personen, professoraten of triumviraten,
maar over inspireren, communiceren en vooral samenwerken om uiteindelijk
een teamprestatie te leveren als afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichts-
chirurgie als toegevoegde waarde voor het AMC, de UvA en ACTA. Het
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie team in het AMC is talentvol,
veelzijdig, en er is een zeer vriendschappelijke sfeer. Op de solide basis die ooit
gelegd is door professor Kusen en met ernstige tegenwerking bewonderens-
waardig is gehandhaafd door Hans van de Akker en Frans Kroon zullen wij
als team deze afdeling gezichtsbepalend laten zijn in topklinische patiënten-
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zorg, specialistenopleiding, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs binnen
de Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. De afgelopen jaren heb ik
onderdeel mogen zijn van een commissie die het landelijke opleidingsplan
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Hoofdzaken genaamd, heeft sa-
mengesteld. Het profiel dat wordt geschetst voor de Mond-, Kaak- en Aange-
zichtschirurg, al dan niet in opleiding, geldt natuurlijk ook voor de academisch
medisch specialist. Een goede dokter zijn houdt meer in dan veel medische
kennis hebben of briljant kunnen opereren en de Mond-, Kaak- en Aange-
zichtschirurg hoort de competenties communicatie, samenwerking, kennis en
wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit te be-
zitten. Veel competenties spreken voor zich, maar de competentie samenwer-
king wil ik er graag uitlichten. Een gemeenschappelijk belang van partijen in
de gezondheidszorg is natuurlijk het uiteindelijk beter maken van de patiënt,
het liefst van hele patiëntenpopulaties en nog beter: het voorkomen van ziek
worden van de bevolking. Dat is wat dokters dagelijks doen. Enige concurren-
tie op het gebied van wetenschappelijk onderzoek met fondsenwerving, publi-
caties en promoties komt de kwaliteit ten goede. Anderzijds stapelen kwali-
teitseisen met volumecriteria zich op dit moment op. De aanwezigheid van 

academische ziekenhuizen in één stad is wat dat betreft een ingewikkelde situ-
atie. Samenwerking tussen het AMC en het VU medisch centrum wordt op dit
moment nadrukkelijk onderzocht, waarbij vrijwilligheid van de afdelingen
vooralsnog wordt gerespecteerd. De afdelingen Mondziekten, Kaak- en Aange-
zichtschirurgie zijn op dit moment nog afwachtend. Zowel uit empathie als uit
reciprociteit ben ik groot voorstander van intensieve samenwerking van de af-
delingen Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het AMC en het
VU medisch centrum, ik zie synergie op de gebieden van wetenschappelijk
onderzoek, de specialisten opleiding en vooral topklinische zorg. Het is
vreemd dat bij een grote Amsterdamse academische gemeenschap met één
van de grootste faculteiten Tandheelkunde van Europa,  voor Nederlandse
begrippen relatief kleine klinische afdelingen Mondziekten, Kaak- en Aange-
zichtschirurgie functioneren. Met het benoemen van twee zeer getalenteerde
en ambitieuze jonge afdelingshoofden lijkt deze mogelijkheid vooralsnog niet
dichterbij te komen. Juist door de intentie van het AMC en VU medisch cen-
trum om samen te gaan werken ontstaat er een mogelijkheid om in gesprek te
gaan, plannen te maken en strategieën uit te zetten. Het is mijn visie dat beter
nu dan over  jaar uit armoede, één grote academische afdeling Mondziekten,
Kaak- en Aangezichtschirurgie in Amsterdam, gesteund door twee academisch
ziekenhuizen en één faculteit tandheelkunde op termijn gezichtsbepalend zal
zijn in Europa.
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Gezichtsbepalend is vandaag een thema, geen term die voortkomt uit ijdel-
heid, maar uitsluitend als beeldspraak is bedoeld. De bepaling van het gezicht
door de MKA-chirurg hoort uitsluitend in het belang te zijn van de eigenaar
van dat gezicht, en dat is de patiënt, die in mijn geval veelal jong is en door een
deformiteit psychologisch kwetsbaar. Onze competenties behoren te worden
aangewend om de kwaliteit van de zorg voor de patiënten te optimaliseren. Ik
ben voor transparantie van handelen, voor het naleven van richtlijnen, proto-
collen en wet- en regelgeving, maar ik wil niet op de markt of in een etalage
hoeven te staan om mijn expertise als koopwaar aan te prijzen. De term
marktwerking en vooral het gebruik ervan in de media geeft in veel gevallen
geen juiste weergave van de dagelijkse praktijk. Ik constateer dat, mede door
deze eenzijdige weergave, de beeldvorming rond medisch en tandheelkundig
specialisten onterecht is gewijzigd. Net als Petrus Camper, tekenaar, anatoom
en arts wil de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg graag de groei en ontwik-
keling van gezichten kunnen begrijpen, kunnen definiëren en bij afwijkingen
kunnen behandelen. Wij willen ons vakgebied verdiepen door middel van on-
derzoek, wij willen het heel graag onderwijzen en toepassen. De Mond-, Kaak-
en Aangezichtschirurg wil en kan met zijn of haar bijzondere expertise in
teamverband mede gezichtsbepalend zijn in het belang van de patiënt.

Ik dank het college van decanen van de Universiteit van Amsterdam, de
Raad van Bestuur van het AMC, de Raad van Bestuur van ACTA voor het in
mij gestelde vertrouwen. Ik beloof u dat ik ook na vandaag gezichtsbepalend
zal blijven.

Ik vind het belangrijk om vanaf deze plek vandaag mijn ouders te bedanken,
mijn vader is er helaas niet meer maar hij merkt dit zeker. Ik vind het fantas-
tisch dat mijn moeder hier vooraan zit. Ik wil jullie, mijn ouders en mijn twee
grote broers bedanken voor een zorgeloze en normale jeugd, waarin ik altijd
mijn eigen keuzes heb mogen maken en mij voortdurend gesteund heb ge-
voeld in mijn eigen groei en ontwikkeling. Na enkele echte studentenjaren in
Groningen had ik tijdens de tandheelkundestudie geen goed focus zoals dat
tegenwoordig wordt genoemd, de algemene praktijk trok mij niet. Maar geluk-
kig was er een verplichte stage op de kaakchirurgie. Dankzij Geert Boering,
Arend Panders, Ruud Bos en vooral Jan-Peter Wymenga ben ik volledig in de
ban geraakt van de Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, toen nog
Mondheelkunde genaamd, en ik ben dat nog steeds, waarvoor zeer veel dank.
Na mijn Tandheelkunde mocht ik in Amsterdam in het VU-ziekenhuis na een
proefperiode in opleiding. Aan Wim van der Kwast, helaas niet meer onder
ons, heb ik veel te danken. Ik heb erg veel geleerd, hij beheerste de competen-
ties organisatie, communicatie en maatschappelijk handelen als geen ander. Ik
ben hem als opleider en de staf en de assistenten van destijds dank verschul-
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digd voor de uitstekende opleiding die ik heb mogen genieten. Isaäc van der
Waal volgde Wim van der Kwast op tegen het einde van mijn opleiding begin
jaren . Isaäc ben ik veel dank verschuldigd omdat hij mij vrij liet in de keu-
zes voor mijn verdere ontwikkeling, dat was niet zelden in vooraanstaande
buitenlandse klinieken. Ik heb onvoorwaardelijke steun gevoeld om nieuwe
technologieën te introduceren, gastoperateurs uit te nodigen en spraakma-
kende conferenties te beleggen. Voor mij was dit de belangrijkste vormende
fase in mijn professionele leven. Bram Tuinzing, is de belangrijkste persoon in
mijn kaakchirurgische ontwikkeling. Hij was mijn mentor en leermeester, een
uitstekende dokter en rolmodel voor velen, een uiterst betrouwbare collega,
ideale reisgenoot en een goede en attente vriend. Ik mis onze samenwerking
dagelijks, maar ik ben gelukkig met het voortdurende vriendschappelijke con-
tact.

Het VU medisch centrum is voor mij lange tijd de werkplek geweest, de
mensen, specialisten, operatie-assistenten, verpleegkundigen en administra-
tieve medewerkers dank ik hartelijk voor deze fantastische periode, de ervarin-
gen en de hilarische momenten. In  ben ik in een maatschap van Mond-
ziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgen begonnen, die tegenwoordig is
gevestigd in het Kennemer Gasthuis Haarlem, Rode Kruis Ziekenhuis Bever-
wijk en het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp. De samenwerking daar en de
teamprestaties waren en zijn nog altijd onovertroffen. Ik dank Brigitte Meijer,
Hylke Schouten, Jeroen Vincente, Just de Mol van Otterloo, Joppe Bouwman
en Bob Driessen voor hun collegialiteit, vriendschap en voor de steun voor
deze stap in mijn carrière. Alle lieve, ondersteunende personen, vrijwel uitslui-
tend dames, dank ik voor hun tomeloze inzet en onvoorwaardelijke zorg en
aandacht voor onze patiënten. Jullie maken absoluut het verschil.

Collega-specialisten, verpleegkundigen, managers en directie van het Ken-
nemer Gasthuis. Wat een goed ziekenhuis is het toch. Ik ervaar de samenwer-
king in het Kennemer Gasthuis als een maatpak en een warm bad, we krijgen
in de komende periode veel en ondankbaar werk, maar ik vertrouw erop dat
we ook nu weer gezichtsbepalend zullen zijn voor de regionale ziekenhuiszorg
en de opleiding van aanstaande dokters en specialisten, waar we allemaal zo
ontzettend ons best voor willen doen.

Ik werk nu pas maanden in het AMC, parttime. Op de afdeling Mondziek-
ten-, Kaak- en Aangezichtschirurgie zijn er in korte tijd  baasjes bij gekomen,
dat kan niet voor iedereen gemakkelijk zijn en de wenperiode is ook vast nog
niet ten einde. In de eerste plaats heb ik me erg welkom gevoeld, hiervoor wil
ik jullie graag bedanken en ik ben onder indruk geraakt van het commitment
binnen de afdeling voor ons vakgebied en de ontwikkelingen die wij als staf
voorstaan. Frans, Jacco, Ruben, Michael, Leander en Ronald hartelijk dank
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voor jullie ontvangst en openheid. Ik ben overtuigd dat we, als team, in staat
zullen blijken de toekomstige veranderingen te omarmen. Ik wil de collegae
staf, arts-assistenten, orthodontisten en tandartsen bedanken voor de hulp bij
de eerste opzet van het blokje groei en ontwikkeling. Dank voor jullie geduld
en flexibiliteit. De verpleegkundigen en administratieve ondersteuning, het OK
personeel en management zorgen voor een uitstekende en geïnteresseerde
sfeer. Ik hoop daadwerkelijk alles waar te maken van wat ik vandaag heb ge-
zegd. Dan krijgen we het zeker nog drukker. Dankzij de vele talentvolle colle-
ga’s die ik buiten de afdeling Mondziekten-, Kaak- en Aangezichtschirurg in
het AMC heb mogen ontmoeten, heb ik heel veel vertrouwen in de samenwer-
king in klinisch, translationeel en multidisciplinair verband. Er zijn inmiddels
al zoveel ideeën uit te werken dat ik erg blij ben dat deze oratie bijna achter de
rug is.

Orthodontisten, de innige en perfectionistische samenwerking met jullie
schept veel arbeidsvreugde. Mijn leerstoel had ook in jullie vakgebied kunnen
staan en wat mij betreft staat die daar ook gelijkwaardig. De groei en ontwik-
keling die we samen doormaken op het gebied van kennis, zorg en samenwer-
king houdt mij scherp. Ik ben jullie zeer erkentelijk voor het toevertrouwen
van kinderen en jongvolwassenen voor meestal toch minder aangename be-
handelingen.

AIOS Mondziekten-, Kaak- en Aangezichtschirurg. Sinds  ben ik voort-
durend betrokken geweest bij het opleiden van aanstaande collega’s. Het op-
leiden en samenwerken met jullie is waarom ik mijn werk iedere dag weer leuk
vindt. Het brengt afwisseling, het is spannend, soms frustrerend en het is altijd
gezellig. Ik dank jullie voor het vertrouwen in mij als opleider.

Mijn vrienden zijn heel erg belangrijk voor me, middelbare scholieren en
voetballers uit Deventer in de eerste plaats, studenten uit Groningen, vrienden
uit mijn opleidingstijd in Amsterdam, de tijd van startende gezinnen in Am-
stelveen, en inmiddels puberouders in Heemstede, Haarlem en Bloemendaal.
Jullie zijn voor mij veel belangrijker dan ik in tijd kan uitdrukken. Ik dank
jullie vooral voor het relativeren van het leven en van werk in het bijzonder, er
is inderdaad veel meer!

Lieve Loes, onze band is sinds  tijdloos en onverwoestbaar. Buiten me-
disch handelen scoor jij op alle competenties die vandaag aan de orde zijn ge-
weest cum laude. Ik heb een grenzeloze bewondering voor je: ik ben jaloers op
je visie, je toewijding, relativering en doorzettingsvermogen. Ik geniet van je
liefde, heel veel liefde voor mij en gezamenlijk voor onze kinderen.

Lieve Sophie, Pieter, Heleen en Anne-Marie, in ons leven zijn jullie gezichts-
bepalend, beeld- en geluidvormend, jullie zijn vooral lief en sfeerbepalend. Ie-
der van jullie heeft eigen talenten en gelukkig zijn dat er veel. Ik geniet daar
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dagelijks van. Vandaag gaat het even over mijn werk. Straks gaat het gewoon
weer over het Europees kampioenschap, hockey, vriendjes en vriendinnetjes
en niet te vergeten ons Friesland. Kortom, de echt belangrijke zaken in het
leven. Het laatste gezichtsbepalende stukje beeld en geluid is speciaal voor jul-
lie.

Ik heb gezegd.
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 years of women in art. Bach’s Sarabande uit Suite for Solo Cello No.  in G Major,
BWV . Performed by Yo-Yo Ma. Bron: Youtube.

Black and white. Music video clip. Performed by Michael Jackson. Bron: Youtube.
Reciprocity and empathy. From: Moral behavior in animals. Frans de Waal, Atlanta,
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