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De invloed van mondpiercings op de 
mondgezondheid  
Mensen met een mondpiercing hebben een groter 
risico op terugtrekkend tandvlees of afgebroken 
stukjes tand of kies dan mensen zonder 
mondpiercing. Dit concludeert mondhygiënist 
Nienke Hennequin-Hoenderdos op basis van haar 
onderzoek. Ze promoveert op 24 mei 2017 aan de 
Universiteit van Amsterdam. Lees meer  
  

  

 
  
  

  

http://td35.tripolis.com/public/r/FIdOIMXtRF7urMzeTrCY4w/UDwkupqtBVtqqakChcUAlA/sU5rhxcarpyY7h25_Vc0UQ
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ACTA/AMC ontvangt subsidie van KiKa  
De sectie Mondziekten, Kaak- en 
Aangezichtschirurgie van ACTA/AMC ontvangt van 
de stichting KiKa een subsidie van zes ton voor het 
onderzoeksproject: ‘Well-informed shared 
treatment decision making in childhood head and 
neck rhabdomyosarcoma’. Met dit onderzoek hopen 
de wetenschappers de invloeden van de 
verschillende behandelmethoden voor 
rhabdomyosarcomen bij kinderen op de groei en 
ontwikkeling van het hoofd-hals gebied in de 
toekomst te kunnen voorspellen. Lees meer  
 

  

Lobbezoo ontvangt Thuréus prijs 2017  
De universiteit van Umea in Zweden heeft prof. dr. 
Frank Lobbezoo de Thuréus prijs 2017 toegekend 
voor zijn werk als wetenschapper en 'lecturer'. 
"Lobbezoo is een internationaal erkende autoriteit 
op zijn vakgebied Orale Kinesiologie (o.a. 
slaapapneu, tandenknarsen en kaakgewrichtspijn) 
met een enorm internationaal netwerk en een flinke 
staat van dienst met zo'n driehonderd 
gepubliceerde wetenschappelijke artikelen. Met een 
altijd vriendelijke en 'open mind' is hij een rolmodel 
voor jonge wetenschappers in zijn vakgebied." Lees 
meer.  
 

ACTA ontvangt TKI-subsidie  
Prof. dr. Bruno Loos en dr. Wijnand Teeuw van de 
sectie Parodontologie ontvangen een subsidie van 
de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) van 
€65.000. De wetenschappers gaan met de subsidie 
onderzoeken of de aanwezigheid van ernstige 
tandvleesontsteking (parodontitis) kan duiden op 
diabetes mellitus en/of een verhoogd risico op hart- 
en vaatziekten. Binnen het onderzoek wordt 
samengewerkt met Labonovum B.V., Sunstar Suisse 
en TKI.  
  

   
Met mondzorgcoach op consultatiebureau naar gezonde peutermond?  
Sinds dit voorjaar worden mondzorgcoaches op een aantal consultatiebureaus ingezet ter verbetering van 
de mondzorg voor peuters. De Hogeschool Utrecht en het Academisch Centrum voor Tandheelkunde 
Amsterdam (ACTA) van de UvA en de VU gaan onderzoek doen naar de effectiviteit van dit initiatief. Lees 
meer.  
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 Promotie: Mireille Boink | 22 mei 2017, 13:45 uur  
 Wondgenezing mond en huid vergeleken    

  

 

  
  

 Promotie | 24 mei 2017, 11:00 uur   
 De invloed van mondpiercings op de mondgezondheid   

  

 

   

 

  
  

 Promotie Heinze Matse | 23 mei 2017, 11:45 uur   
 Tumors in de speekselklieren   

  

 

  
  

 Speekselsymposium | 17 mei 2017, 14:00 uur   
 11th European symposium on saliva   
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