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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF | 2 APRIL 2020

ACTA in tijden van corona
Het kabinet heeft dinsdag besloten de huidige 'intelligente lockdown' te verlengen t/m 28 april. Voor de
meesten van jullie kwam die mededeling waarschijnlijk niet als een verrassing. Maar al was het misschien te
verwachten, de gevolgen zijn ingrijpend, voor iedereen. Naarmate het langer duurt, kunnen de muren misschien
op je afkomen, mis je contacten of maak je je zorgen om familieleden of zieken. Blijf vooral in contact met elkaar
en weet dat iedereen hard werkt om er het beste van te maken; om ervoor te zorgen dat er online colleges
komen, tentamens kunnen doorgaan en iedereen prettig kan thuiswerken. Om dat te onderstrepen, in deze
nieuwsbrief 3 video's van verschillende secties die laten zien hoe dat nu gaat, online lesgeven. Daarnaast 2
studenten die vertellen over hun persoonlijke ervaringen in deze nieuwe situatie.

ERVARINGEN VAN DOCENTEN
We zijn nog maar 2,5 week aan het thuiswerken en het online lesgeven begint nu al aardig vorm te krijgen. Maar
hoe gaat dat, online les geven? De secties Kindertandheelkunde en Orale Radiologie maakten 3 video's om dat
te laten zien.
•
•
•

Online lesgeven voor Oral Health Sciences (Kindertandheelkunde).
Praktische beelden lijnonderwijs (Orale Radiologie)
Online lesgeven voor het lijnonderwijs (Kindertandheelkunde)

ERVARINGEN VAN STUDENTEN

Ma2-student Nicole Roodink
Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Elke dag weer hoor je nieuwe berichten over de verspreiding,
beschikbare ziekenhuiscapaciteit, een tekort aan beschermingsmiddelen en niet te vergeten mensen die hun
baan verliezen, bedrijven die dreigen om te vallen en misschien wel een nieuwe economische crisis? De
nieuwsberichten laten ons weten waar we nu staan en voorspellen waarmee we rekening moeten houden. De

overvloed aan deze berichten, maakt dat ik niet alles meer lees. Ik wil niet elke dag met een negatieve mindset
beginnen. Laten we realistisch blijven, maar ook naar de positieve ontwikkelingen kijken. Er zijn al veel mensen
die het coronavirus hebben overwonnen, er is meer saamhorigheid, iedereen zet zijn beste beentje voor, mens
en natuur kunnen weer op adem komen en het belangrijkste - vind ik - er wordt weer naar elkaar omgekeken.
Zie ACTAnet

Ba3-student
Er zijn inmiddels 2 weken voorbij sinds ik voor het laatst buiten ben geweest. Het aantal besmettingen zit 31
maart als ik dit schrijf op 12.595 en er zijn al 1.039 doden gevallen. Mijn moeder is erg angstig. Zo angstig dat ze
niemand het huis uit laat en alles wat binnenkomt desinfecteert, van boodschappen tot aan brieven. Ik begrijp
waarom ze zich zorgen maakt. Ze is namelijk astmapatiënt en rookte sinds haar 14e, maar is sinds december
gestopt (yes!!!). Zelf ben ik rustig, hoewel ik het thuisblijven wel zat ben. Ik geloof dat alles goed komt. Het
belangrijkste is dat we goed voor onszelf en onze omgeving zorgen, zowel fysiek als mentaal. Ik wens iedereen
heel veel sterkte.

BLIJF VOORAL BINNEN EN STEUN ELKAAR!

Tot slot
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.
ACTANET
Wat betekent het coronavirus voor ACTA?
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