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Monitoring:de mond, spiegel van de 
samenleving  

Op 23 juni 2021 om 15:45 precies spreekt Monique 
van der Veen, hoogleraar Monitoring in 

Mondgezondheid en Preventie haar inaugurele rede 
uit. De oratie is openbaar en te volgen via YouTube 

Kanaal VU Beadles office: 
http://www.youtube.com/VUBeadlesOffice 

 
Gebit legt ongelijkheid in de samenleving bloot. 

‘Dankzij participatief onderzoek, monitoring en door 
de mondzorg meer te betrekken in de algemene 
gezondheidszorg, komt een gezonde mond voor 

iedereen echt een stapje dichterbij’, besluit van der 
Veen.  

 
 

Lees meer  

 

   

   

   

ACTA-team van wetenschappers 
‘Gewaardeerd’ voor structurele inzet 
wetenschapscommunicatie  
ACTA-hoogleraren Fridus van der Weijden en Dagmar 
Else Slot ontvangen samen met hun onderzoeksgroep 
Preventie en Therapie van Parodontale Aandoeningen 
een bedrag van €10.000 van het Pilotfonds 
Wetenschapscommunicatie door Wetenschappers 

ACTA werkt mee aan internationaal 
onderzoek naar kennis en perceptie 
tandartsen van coronamaatregelen  
ACTA-infectiepreventie doet mee aan een groot 
internationaal onderzoek naar de kennis en perceptie 
van tandartsen van de coronamaatregelen in de 
tandartspraktijk. De online vragenlijst van het 
onderzoek gaat in op voorlichting over het virus en de 
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Gewaardeerd! Dit als ‘Waardering voor hun 
structurele inzet in de wetenschapscommunicatie’ 
voor hun inzending ‘Hou je mond fris en gezond’.   

 

Lees meer  
 
  

mening van tandartsen over de coronamaatregelen 
en het vaccineren. Ben je tandarts? Vul de vragenlijst 
dan ook in!   

 

Lees meer  
 
   

     
  

 

 

BEELD: DIRK GILLISSEN, 2019 

 
 

ACTA-onderzoeker in '30 onder 30'  
Tandarts-implantoloog Vivian Wu is 1 van de '30 
onder 30': een lijst van 30 jonge talenten die Elsevier 
Weekblad jaarlijks opstelt. 
Wu (28) wordt genoemd als 1 van de 'talenten die de 
toekomst van Nederland bepalen'. Elsevier schrijft dat 
Wu zo bijzonder is, omdat zij dankzij haar afstuderen 
op haar 26e de jongste tandarts-implantoloog ooit in 
Nederland is. 
 
Over haar plaats in de '30 onder 30' zegt Vivian Wu 
zelf: 'Ik voel me vereerd, en tegelijkertijd ontzettend 
dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen van 
ACTA. Dit vormt de basis voor waar ik nu sta.'  
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 Promotie Caroline Verhagen | 2 juni 

 
 Precision medicine in head and neck cancer 

 
   

   
  

 Oratie Monique van der Veen | 23 juni 

 
 Monitoring: de mond, spiegel van de samenleving 

 
   

    

 

 
 

 

   

 

   
   

  COLOFON    
 

   
Dit is een publicatie van Marketing & Communicatie. 
T: (020) 59 80678 
E: communicatie@acta.nl  
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