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ACTA in tijden van corona  
Beste collega’s en studenten, 
 
Het coronavirus houdt ons al meer dan 3 weken in de greep en zette ons leven op de kop. Mijn gedachten gaan 
in het bijzonder uit naar collega's en studenten die de ziekte van dichtbij meemaakten, omdat familieleden of 
vrienden werden getroffen. Maar er zijn ook collega's en studenten die in onzekerheid verkeren, die gevoelens 
hebben van angst. Het nieuwe werken is niet altijd gemakkelijk en we missen elkaar, ondanks de virtuele 
contacten. We vragen ons af hoe lang dit nog gaat duren en hoe we het volhouden met al die dubbele taken.  
 
In ieder geval alvast 1 lichtpuntje. We zijn de 1e acute fase van de crisis voorbij en we werken intussen aan 
scenario’s voor heropening van het ACTA-gebouw. Ondertussen kijk ik met trots terug op alle inspanningen die 
jullie de afgelopen weken leverden; de medewerkers én de studenten die heel constructief meewerken en 
meedenken in een bijzondere situatie.  
 
Ik hoop dat komend paasweekend het keerpunt is. Dat we het werk en de zorgen even los kunnen laten en tijd 
voor rust en bezinning nemen om ons daarna weer op de toekomst te richten. Ik wens degenen die komend 
weekend Pasen vieren, hele fijne paasdagen en voor de rest ook hele fijne vrije dagen. Geniet ervan! 
 
Decaan, Frank Abbas 
 
P.S. Vanwege Pasen is het ACTA-gebouw van vrijdag t/m maandag gesloten.  

 

  

  ONDERZOEK    
  

Neem bij spoedeisende hulp aanvullende infectiepreventiemaatregelen  
Mondzorgverleners die momenteel spoedeisende hulp verlenen, wordt geadviseerd aanvullende 
infectiepreventiemaatregelen te nemen. Het uitvoeren van reguliere behandelingen wordt, vanwege de huidige 
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coronacrisis, op dit moment afgeraden. Dit stellen ACTA-wetenschappers Catherine Volgenant, Ilona Persoon en 
Hans de Soet in een artikel dat in het Nederlandse Tijdschrift voor Tandheelkunde verscheen. 
 

 

Zie ACTA.nl  
 

   
ACTA wint onderzoeksprijs  
Medewerkers van de sectie Parodontologie o.l.v. ACTA-hoogleraar Parodontologie Bruno Loos winnen de 2020 
IADR PRG/IAP Ricardo Teles Clinical Research Award in Periodontology.   

 

Zie ACTAnet  
 

  

  ONDERWIJS    
  

Webinar over online lesgeven  
ACTA organiseert speciaal voor docenten vanavond een webinar over online lesgeven: Hoe maken we ons 
onderwijs online, zodat we zelf en onze studenten er lol in hebben. Je kunt het webinar volgen via ZOOM. Zie 
ACTAnet   

 

  

  THUISWERKEN    
  

Hoe kun je succesvol thuiswerken of thuisstuderen?  
VU-onderzoeker Ella Hafermalz geeft tips over thuiswerken. Ze promoveerde op onderzoek naar 
afstandswerken. 'Wees niet te streng en denk na over handige routines.' Zie VU.nl 
 
Sinds 1 april IT thuiswerksets beschikbaar 
Als je thuis een scherm en/of computer (desktop of laptop) nodig hebt, dan kun je een tijdelijke thuiswerkset 
van VU-IT aanvragen. Zie ACTAnet. 
 
Studeren tijdens de coronacrisis 
Sinds 8 april kunnen studenten op het serviceplein van VU/ACTAnet de meest recente informatie vinden over 
studeren tijdens de coronacrisis. Met thuisstudeertips, time-management en het belang van een studieritme. 
Zie ACTAnet   

 

  

  BLIJF VOORAL BINNEN EN STEUN ELKAAR!    
  

Tot slot  
Wat zijn jouw persoonlijke ervaringen met de coronacrisis? We horen en delen jullie verhalen graag (max 400 
woorden). Mail ze naar: communicatie@acta.nl.  
 
WEES ALERT 
Iedereen kan het coronavirus krijgen, houd je dus zo goed mogelijk aan de richtlijnen van het RIVM en de 
rijksoverheid. Heb je klachten? Kijk dan ook op www.thuisarts.nl. 
 
VRAGEN? 
coronavragen@acta.nl 
 
ONDERSTEUNING NODIG? 
Ben je student? Neem dan contact op met de studieadviseurs via: studieadviseurs/ACTAnet. Ben je 
medewerker? Neem contact op met je leidinggevende of de HR-adviseur via penobedrijfsvoering@acta.nl. 
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ACTANET 
Wat betekent het coronavirus voor ACTA? 
 

 

  

   

    
 

 
  

   
 

   
   

  COLOFON    
 

   
Dit is een publicatie van Marketing & Communicatie. 
T: (020) 59 80678 
E: communicatie@acta.nl  
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