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ACTA ontvangt NTvT-onderzoeksprijs

ACTA-onderzoekers dr. Floris Bikker en dr. Henk
Brand (sectie Orale Biochemie) ontvingen 2
november een NTvT-onderzoeksbeurs van
€100.000,- voor hun onderzoeksvoorstel: 'Complete
en toegankelijke diagnostiek ter verbetering van de
behandeling van drogemondklachten'. Lees verder

Over hoofdzaken en kopzorgen

Prof. dr. Corine Visscher bespreekt tijdens haar
oratie een aantal onderwerpen vanuit het werkveld
van de orofaciaal fysiotherapeut: de diagnostiek van
aandoeningen van het kauwstelsel, de samenhang
met hoofdpijn en de rol van pijneducatie bij de
behandeling. Hoofdpijnklachten die hun oorsprong
vinden in een aandoening van het kauwstelsel
worden nog onvoldoende herkend. Lees verder

Integratie van 3D-printen binnen de
tandprothethiek

14 november promoveert ACTA-promovenda Nawal
Alharbi bij de VU met haar onderzoek naar de
integratie van 3D-printen binnen de
tandprothethiek. De huidige vooruitgang in
computerondersteund ontwerpen/
computerondersteunde productie (CAD/CAM) biedt
mogelijkheden in het vakgebied van de prothetische
tandheelkunde. Lees verder

ACTA ontvangt subsidie voor onderzoek naar
zeldzame botziekte
ACTA-onderzoekers Ton Schoenmaker en dr. ir.
Teun de Vries ontvangen $24.000,- van de
Amerikaanse Internationale Stichting IFOPA voor
celbiologisch onderzoek naar de zeldzame botziekte

fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP). Lees
verder

Jan Poorterman is de Slimste tandarts van
Nederland

Universitair docent Jan Poorterman (sectie Orale
Radiologie) won vrijdag 2 november de Nationale
Tandheelkunde Quiz. Hiermee sleepte Poorterman
de titel 'Slimste tandarts van Nederland' in de
wacht. Lees verder
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