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Brandwonden genezen met je eigen speeksel
Brandwonden genezen met speeksel van de patiënt
zelf. Volgens hoogleraar Sue Gibbs (ACTA/VUmc)
wordt dit binnenkort werkelijkheid. Zij doet
onderzoek naar de effecten van menselijk speeksel
op de genezing van brandwonden.

Speeksel bevat unieke genezende en antibacteriële
eigenschappen. Dit is gunstig voor wondgenezing en
het beperken van littekenvorming. Lees verder

Met coating geleverd BMP-2 verbetert de
verticale botvergroting

Aarab en Duijster toegelaten tot AYA

Op 6 november a.s. vindt de officiële installatie
plaats van ACTA-wetenschappers Ghizlane Aarab en
Denise Duijster als leden van de Amsterdam Young
Academy (AYA). De AYA wordt een onafhankelijk
platform waarin uiteindelijk veertig excellente jonge
onderzoekers uit verschillende disciplines elkaar
ontmoeten om visies ontwikkelen op wetenschap en

10 oktober promoveert ACTA-promovenda Fei Teng
bij de VU met haar onderzoek naar een
botvervanger voor verticale botvergroting. Ze
ontdekte dat een met coating geleverd BMP-2 de
verticale botvergroting verbetert. Die kan gebruikt
worden tijdens een fase onlay-operatie en tegelijk
met het implantaat worden ingebracht. Lees verder

Geen biomechanische veranderingen in het
kaakgewricht bij het ouder worden

De mechanische eigenschappen van het kraakbeen
in het kaakgewricht verandert niet over tijd, in

wetenschapsbeleid. Lees verder

tegenstelling tot andere gewrichten die stijver
worden naarmate ze ouder worden. Dit ontdekte
ACTA-promovenda Fereshteh Mirahmadi tijdens
haar promotieonderzoek dat ze 22 oktober
verdedigt bij de Vrije Universiteit. Lees verder
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