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ACTA vernieuwde prekliniek  
Afgelopen maandag 11 september werd de 
vernieuwde prekliniek van ACTA geopend door 
ACTA-decaan prof. dr. Albert Feilzer en hoofd 
opleiding Mondzorgkunde InHolland Jacqueline van 
Rennes-Vrancken. De prekliniek, oftewel het 
‘skillslab’, is één van de twee onderwijsruimtes waar 
studenten worden voorbereid op het behandelen 
van patiënten. Naast de vergrote capaciteit, zijn de 
behandeleenheden moderner en is het skillslab 
beter ingericht om een ‘state of the art’ 
behandelsituatie te oefenen.  
Lees verder 

  

  

 
  
Beeld: Yvonne Compier  

 

  

Van Loveren ontvangt ORCA-prijs  
Op 6 juli ontving ACTA-hoogleraar prof. dr. Cor van 
Loveren van de Europese vereniging voor 
cariësonderzoek (ORCA) de ORCA-prijs. Deze prijs 
wordt jaarlijks uitgereikt aan een onderzoeker die 
een belangrijke wetenschappelijke bijdrage leverde 
aan de kennis over cariës en dat wat we eraan 
kunnen doen. De prijs wordt doorgaans uitgereikt 

  

Van Loon ontvangt de 'Engineering Science 
Book 2017'-prijs  
Het boek: 'Generation and Applications of Extra-
Terrestrial Environments on Earth' (River Publishers, 
Denemarken), van co-editor Jack van Loon 
(mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie 
ACTA/VUmc) ontvangt de 'Engineering Science Book 
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aan onderzoekers die zich hiervoor gedurende vele 
jaren hebben ingezet. Lees verder 

 

 

2017'-prijs. De hoogste prijs voor een boek van de 
International Academy of Astronautics (IAA).  
 
Zwaartekracht en ruimtevaart 
Het boek, mede geïnstigeerd door de European Low 
Gravity Research Association (ELGRA), beschrijft 
systemen, toepassingsmogelijkheden en protocollen 
voor onderzoek waarbij zwaartekracht en 
ruimtevaartomstandigheden een rol spelen. Lees 
verder 
 

Anticiperen op tandartsangst bij kinderen  
Vanessa Boka kijkt in haar studie naar de mogelijke 
oorzakelijke factoren van tandartsangst bij kinderen, 
zoals psychologische aspecten, tandartsangst van 
ouders en de aan- of juist afwezigheid van ouders 
tijdens een tandheelkundige behandeling. Lees 
verder 
  

   
  

ISOO Distinguished Service Award voor 
Raber-Durlacher  
ACTA-wetenschapper dr. Judith Raber-Durlacher 
won afgelopen zomer de ISOO Distinguished Service 
Award. De prijs werd uitgereikt in Washington 
tijdens het congres van de Multinational Association 
of Supportive Care in Cancer (MASCC)/International 
Society for Oral Oncology (ISOO). Lees verder 
 

  

Bedrijf of tandartspraktijk zoekt wetenschap  
Bedrijven die onderzoek willen laten uitvoeren op 
tandheelkundig gebied - zoals onderzoek naar 
innovatieve  producten – vinden sinds kort meer 
informatie op de ACTA-website. Daarnaast kunnen 
tandartspraktijken en bedrijven er informatie vinden 
over onderzoek op het gebied van hygiëne en 
infectiepreventie. Onderzoek in opdracht van 
bedrijven/tandartspraktijken wordt uitgevoerd 
onder de vlag van ACTA Dental Research BV (ADR). 
Lees verder 
 

 
  

   
Van Diermen wint Award for Excellence in Dental Education  
ACTA-docent dr. Denise van Diermen MD ontving eind augustus de internationale 'Award for Excellence in 
Dental Education'. De prijs werd uitgereikt door voorzitter prof. dr. Corrado Paganelli tijdens het 
onderwijscongres van de Association for Dental Education in Europe (ADEE).  
Lees verder 

   

  

 

AGENDA 
 

 

  

  

  
  

 Congres | 19 september  
 5th Eurobiofilms Congress   

  

 

  
  

 Promotie Vasiliki Boka | 19 september  
 Anticiperen op tandartsangst bij kinderen   

  

 

  
  

 Promotie Xingnan Lin | 27 september  
 

Biomimetic Techniques and Applied Methodologies in Bone 
Tissue Engineering  

 

  

 

  
 

 

  
  

 Minisymposium | 29 september  
 

3D-technieken in de implantologie: een veelbelovende 
toekomst?  

 

  

 

  
  

 Promotie: Ying Liao | 13 oktober, 12:00 uur   
 Fluoride resistance in Streptococcus mutans   
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