
In memoriam prof. dr. F.P.G.M. van der Linden 

Frans van der Linden betrad de orthodontische arena in 

1959, na zijn specialisatie in de orthodontie in Groningen 

voltooid te hebben. Daarna breidde hij zijn kennis van het 

vakgebied verder uit: in Wenen wat betreft de functionele 

apparatuur en in Seattle met betrekking tot de vaste 

apparatuur in het bijzonder de edgewise techniek. Deze 

vorming zou later van cruciale betekenis blijken voor de 

ontwikkeling van het vakgebied in Nederland. Na 

terugkomst uit Amerika ging hij nog voor korte tijd terug 

naar Groningen, om vervolgens op 30-jarige leeftijd in 1962 

als hoogleraar Orthodontie in Nijmegen aan de slag te 

gaan. Zonder anderen tekort te doen, kan nu 

geconstateerd worden dat de orthodontie in Nederland 

met deze benoeming een ongeëvenaarde impuls op 

behandeltechnisch en wetenschappelijk gebied kreeg. Op 

twee pijlers was deze ontwikkeling gebaseerd, de 

specialistenopleiding en het wetenschappelijk onderzoek. 

In Nijmegen werd de specialistenopleiding Orthodontie op een geheel nieuwe wijze ingericht, 

cursorisch en groepsgewijs. Ten tijde van de invoering was dit een unicum in Europa. Het is de 

verdienste van Frans van der Linden geweest door middel van deze gestructureerde en intensieve 

specialistenopleiding de gecompliceerde edgewise techniek -naast de vanuit Groningen onderwezen 

Begg techniek- in Nederland te maken tot een bruikbare en effectieve behandelingsmethode. Toen 

uiteindelijk eind jaren zestig de vaste apparatuur in het verstrekkingenpakket werd opgenomen, kwam 

deze kennis aan velen ten goede. 

In de loop der jaren werd het basisprincipe van de opzet van de specialistenopleiding ook door de 

andere Nederlandse universiteiten omarmd. Een belangrijke spin-off hiervan, was het initiatief om te 

komen tot harmonisatie van specialistenopleidingen in Europa. Met subsidie van de EU kwam in 1991 

de blauwdruk voor zo'n Europese opleiding tot stand. Nu staat dit curriculum als het 'Erasmus 

programma' bekend; het wordt in de geüpdatet versie nog steeds als leidraad door vele buitenlandse 

opleidingen gebruikt. 

Dit alles wil geenszins zeggen dat het vakgebied orthodontie zich uitsluitend techniek gecentreerd 

ontwikkelde. Integendeel, vanaf het prille begin incorporeerde Van der Linden de wetenschappelijke 

benadering van de orthodontie op systematische wijze in de specialistenopleiding. Van iedere AIOS 

werd en wordt een bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwing van het vakgebied verwacht. 

Zelf was hij lange tijd als Visiting Scientist verbonden aan het Centre for Human Growth and 

Development in Ann Arbor, Michigan. Het mag als een belangrijke erkenning van zijn kwaliteiten 

gelden dat hij als eerste tandarts in de geschiedenis benoemd werd tot lid van Koninklijke Nederlandse 

Academie van Wetenschappen. 

Vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten voor de orthodontie werden hem vele eerbewijzen 

toegekend. Slechts enkele worden hier genoemd. Reeds in 1969 mocht hij de Dr. J.A.W. van Loonprijs 

van de Nederlandse Vereniging voor Orthodontische Studie in ontvangst nemen. Hij ontving de Dr. 

Dentz medaille van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.  



Diverse buitenlandse wetenschappelijke verenigingen verleenden hem het erelidmaatschap. In 1995 

werd hij benoemd tot Honorary Fellow of the Royal College of Surgeons (UK). De AAO eerde hem met 

de Louise Ada Jarabak Memorial Orthodontic Teachers and Research Award. Voor zijn vele verdiensten 

werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Hoewel hij bijna 25 jaar geleden afscheid nam van de academisch gemeenschap liet hij nog regelmatig 

van zich horen. Zo blies hij in 1996 samen met Zweedse collega’s het in 1977 opgerichte EFOSA nieuw 

leven in en werd hij in 2004 President van deze Europese vereniging in een tijd dat de orthodontie 

zwaar onder vuur lag. Tot op hoge leeftijd bezocht hij nog regelmatig de vergaderingen van de NVvO. 

En zijn aanwezigheid was dan beslist niet onopgemerkt!   

Terugkijkend kan met recht gesteld worden dat collega Herman Boersma een vooruitziende blik had, 

toen hij in 1959 een recensie van het proefschrift van de jonge Frans van der Linden eindigde met de 

volgende zin: "Ongetwijfeld zal tandheelkundig Nederland nog meer van deze meneer horen".  

De Nederlandse Vereniging van Orthodontisten gedenkt professor Frans van der Linden in grote 

dankbaarheid. 
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