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ACTA in tijden van corona
We leven in onwerkelijke tijden momenteel. Zat je gisteren nog in het ACTA-pand een patiënt te behandelen,
dan ben je nu vast thuis aan het stoeien met je laptop om alle thuiswerkmiddelen aan de praat te krijgen. Het
onderwijs is compleet gestopt, patiënten worden alleen nog in geval van spoed behandeld en reizen worden
geannuleerd. Omdat we elkaar in ieder geval tot 6 april weinig zullen zien en we elkaar, juist nu, hard nodig
hebben, willen we jullie via deze nieuwsbrief wekelijks bijpraten. Om de moed erin te houden en jullie te
updaten, want er gebeurt veel.
Onderwijs
Docenten werken momenteel aan mogelijkheden om het onderwijs online aan te bieden. Zo konden de secties
Radiologie en Sociale Tandheelkunde daar deze week al 2 mooie voorbeelden van laten zien. Een groot
compliment voor de docenten die zo voortvarend te werk zijn gegaan en een mooi voorbeeld voor andere
docenten. Ook studenten waarderen het ‘nieuwe’ onderwijs zeer. Voor de ontwikkeling van het online
onderwijs heeft de dienst Informatiemanagement & ICTO ter ondersteuning van docenten in zeer kort
tijdsbestek een Canvascursus ingericht. We zijn onder de indruk van zoveel positieve daadkracht.
Tentamens
Tot 28 maart worden er geen tentamens meer afgenomen, dat was eerder 7 april. Er wordt intussen hard
gewerkt aan het opzetten van alternatieve methoden. Bij de opleiding Oral Health Sciences is bijvoorbeeld 19
maart een tentamen voor ongeveer 10 personen afgenomen. De docenten gebruikten daarvoor Proctoring
(tentamens met digitaal toezicht op afstand). Deze en volgende week testen de VU en UvA Proctoring met
groepen van 100-150 studenten. We hopen dat er de komende periode meer creatieve oplossingen komen om
online tentamens af te nemen. Zodra het mogelijk is, worden tentamens zoveel mogelijk volgens het rooster
afgenomen. We doen er in ieder geval alles aan om studenten zo snel mogelijk, via Canvas en uiterlijk een week
van te voren, te laten weten of een tentamen doorgaat of niet.
Klinisch onderwijs
Omdat alle klinische - en preklinische activiteiten zijn weggevallen, zijn er plannen om het theoretisch onderwijs

naar voren te schuiven. Wanneer klinische zorg weer mogelijk is, krijgen studenten extra tijd om de zorg en
verrichtingen uit te voeren, maar hiervoor zijn ook ingrijpende logistieke aanpassingen nodig. Wordt vervolgd.
Zorg
Niet iedereen werkt momenteel vanuit huis. Er zijn nog steeds medewerkers in het ACTA-pand om alle
telefoontjes en spoedklachten op te vangen. Daar zijn we uiteraard heel erg blij mee! Al die spoedgevallen
worden behandeld door medewerkers van de sectie Endodontologie en dat gaat gelukkig heel goed.
Klinische verbruiksmaterialen
Vanwege het grote tekort aan klinische verbruiksmaterialen bij de ziekenhuizen doneert ACTA zoveel mogelijk
van die materialen aan het Amsterdam UMC.
Medewerker met het coronavirus
Helaas is een van onze medewerkers besmet met het coronavirus. De medewerker verrichtte geen klinische
werkzaamheden en was sinds 9 maart vanwege verkoudheidsklachten thuis aan het werk. Iedereen die contact
heeft gehad met deze medewerker, is daar intussen over ingelicht.
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.
Reizen
Lees je deze nieuwsbrief en zit je in het buitenland? Probeer dan zo snel mogelijk naar huis te komen. Heb je
plannen om naar het buitenland te gaan? Stel je plannen dan uit. De VU en UvA vergoeden alle geannuleerde of
aangepaste vluchten.
We wensen uiteraard iedereen heel veel sterkte toe in deze nieuwe en vreemde situatie. Blijf alert, vooral
binnen en steun elkaar!
Namens het directieteam,
ACTA-decaan Frank Abbas
Voor vragen over het coronavirus kun je terecht bij: coronavragen@acta.nl
Zie ook ACTAnet
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