
Decaan

Programma Taskforce Zorg van start 

De komende week gaat het programma Taskforce Zorg van start. Doel van dit programma
is ACTA voor te bereiden op een andere werkwijze in de patiëntenzorg. Een werkwijze die
gebaseerd is op de patiëntenstromen en de daarmee samenhangende zorgprocessen in
de nieuwbouw. De eerste fase van dit programma zal in week 46 van start gaan en tot
Kerstmis lopen. Dit moet een definitief plan voor de patiëntenlogistiek en de zorgprocessen
in de nieuwbouw opleveren. De tweede fase loopt van januari 2010 tot en met de 
verhuizing. In deze fase wordt bovengenoemd plan door verschillende werkgroepen
geïmplementeerd. 

De ondernemingsraad buigt zich op dit moment nog over een advies inzake de opdracht
die wordt verstrekt aan het adviesbureau dat ACTA bij dit programma gaat helpen en de
keuze van dit bureau. Wij zullen u door middel van informatiebijeenkomsten en/of interne
vervolgpublicaties op de hoogte houden van belangrijke stappen die in dit programma
worden gezet.

Achtergrondinformatie Heidag Imago

Op donderdag 1 oktober jl. is een heidag voor hoogleraren en andere betrokkenen over
het imago van ACTA gehouden. Tijdens deze heidag hebben diverse interne en externe
personen waaronder, dr. J.J.M. Bruers, senior beleidsmedewerkers Onderzoek NMT 
(ontwikkelingen in de tandartspraktijk), mw. Drs. M.A.C. Paanakker, interim beleidsmede -
werker Zorginstituut ACTA (situatie Zorg bij ACTA) en prof.dr. W. de Vries (VU diens ten -
 marketing) een presentatie gehouden. Belangstellenden kunnen deze presentaties bij
Marja Keizer aanvragen, m.keizer@acta.nl 

Datum eindejaarsbijeenkomst

De eindejaarsbijeenkomst wordt dit jaar op dinsdag 8 december gehouden. 
De bijeenkomst vindt plaats op de hoofdlocatie in Amsterdam en begint om 16.00 uur. 
U wordt binnenkort nader geïnformeerd over het programma.

Nieuwbouw

Informatiebijeenkomst start verhuizing

De verhuizing naar de nieuwbouw komt er aan! Op maandag 9 november a.s. wordt een
speciale informatiebijeenkomst over de verhuizing naar de nieuwbouw gehouden. Tijdens
de bijeenkomst wordt u o.a. geïnformeerd over de verhuisplanning en wat er de komende
periode van u wordt verwacht. De bijeenkomst wordt van 12.15 -13.15 uur in de grote
collegezaal gehouden. Deze bijeenkomst wordt op woensdag 11 november a.s. van
12.15 -13.15 uur in de kleine collegezaal herhaald.

De informatiebijeenkomst vormt de feitelijke aftrap voor de verhuizing. Ter gelegenheid
van deze mijlpaal wordt u tijdens de bijeenkomst een ‘verhuislunch’ aangeboden. Indien 
u van de lunch gebruik wilt maken wordt u verzocht om u hiervoor aan te melden. 
U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan Hanneke Kuijper van der Duijn,
jp.kuijper.vd.duijn@acta.nl Graag hierbij de dag van deelname vermelden. 

4 november 2009

Dhr. Timo Schrama, projectarchitect
programma Taskforce Zorg.



Onderzoek

Cum laude promotie Hagay Shemesh

Op vrijdag 23 oktober jl. promoveerde Hagay Shemesh van de sectie Endodontologie. 
De promotiecommissie was zodanig onder de indruk van de kwaliteit van zijn onderzoek,
van de innovatieve technieken die hij heeft toegepast om het wortelkanaal zichtbaar te
maken en van de wijze waarop hij de verdediging voerde, dat hem het predicaat cum
laude werd toegekend. Zijn paranimfen Els Duijst en Andreas Braun hadden een wel heel
bijzondere manier bedacht om de kersverse doctor te feliciteren: op weg van de pro-
motieruimte naar de borrel cirkelde een vliegtuigje rond met de tekst ‘Gefeliciteerd
dr. Shemesh’. Naast Hagay feliciteert ACTA ook de (co)promotoren Paul Wesselink, 
Min-Kai Wu en Luc van der Sluis met deze bijzondere prestatie.

CVZ subsidie voor Jan Poorterman en collega's van Sociale Tandheelkunde

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft aan een samenwerkingsverband tussen
‘TNO Kwaliteit van Leven’ en Sociale Tandheelkunde van ACTA een subsidie voor vier jaar
toegekend. Deze subsidie is toegekend voor een onderzoek naar de mondgezondheid en
preventief gedrag van jeugdigen. Vanuit de sectie wordt het epidemiologisch veldwerk
verricht door Jan Poorterman en Erik Vermaire, ondersteund door Jacobien Kieffer als 
projectassistent. Het onderzoekinstituut feliciteert hen van harte met het verkrijgen van
deze fraaie projectsubsidie.

40 jaar bij ACTA - Tiddo Folmer krijgt de ACTA gouden molaarspeld

Tijdens een speciale refereeravond van de sectie parodontologie op 15 oktober jl., ontving
Tiddo Folmer uit handen van Bruno Loos namens de decaan, de ACTA gouden molaar-
speld. Folmer heeft zich uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt voor ACTA en voor het
vakgebied parodontologie en implantologie. Tiddo Folmer heeft 40 jaar aaneengesloten
als docent op ACTA gewerkt. Hij begon eerst full time vanaf augustus 1969, toen als
kersverse tandarts uit Groningen. In de loop van zijn carrière op ACTA is hij één van de
drie pioniers van de implantologie geweest en sindsdien dé docent die parodontologie,
implantologie en prothetische tandheelkunde zo goed kan combineren en ons aller 
leermeester en ook ‘eigen’ tandarts is. Want naast zijn werk op ACTA heeft hij zijn eigen
praktijk waar hij nog steeds met plezier naar toe gaat.

Folmer is een heel aimabele man, altijd bijzonder toegankelijk voor vele studenten, MSc
studenten parodontologie en voor de talrijke collega’s binnen en buiten de parodontologie
en implantologie. Een buitengewoon betrouwbare docent van de eerste orde. Ondanks
dat hij nu ook net 65 is geworden, hoopt hij door te gaan als docent implantologie bij het
MSc-programma parodontologie zolang hij kan en zolang wij hem daarvoor aanstellen.
Welnu, wat dat laatste betreft, dat willen wij graag zo lang mogelijk volhouden; iemand
met zijn ervaring, inzicht, didactische kwaliteiten én persoonlijkheid, laat je niet gaan!
Ter gelegenheid van dit jubileum hebben we een speciale editie van het ACTA-blad Factaal
gemaakt, waarin de carrière en de avonturen van Tiddo Folmer beschreven zijn, geïllu streerd
met foto’s uit de oude doos. Belangstellenden kunnen een exemplaar opvragen bij het
paro-secretariaat, paro@acta.nl

AIO-refereermiddag

Op maandag 16 november a.s. wordt een AIO-refereermiddag gehouden. Deze middag
begint om 15.30 uur en eindigt om 17.00 uur, waarna er gelegenheid is voor een borrel.
Locatie: Collegezaal K6, 6e etage. Het programma is als volgt:

15.30 – 16.00    Leimeng Jiang (CEP/Endodontologie)
16.00 – 16.30    Denise van Diermen (Mondziekten/Kaakchirurgie & Sociale Tandheelkunde
16.30 – 17.00    Thorsten Grünheid (Orthodontie & Functionele Anatomie)

Colloquium Paul O'Higgins bij Functionele Anatomie

Dinsdag 17 november a.s. brengt Paul O'Higgins een bezoek aan het laboratorium van
Functionele Anatomie. Ter gelegenheid daarvan wordt een colloquium georganiseerd
waarbij hij, en zijn collega Michael Fagan een presentatie over hun huidige werk geven.
Dit betreft de mechanica van het aangezicht. Daarbij zullen ze een demonstratie geven
van hun Eindige Elementen analyses en de door hun ontwikkelde morphometrie ‘toolkit’.
Het colloquium wordt gehouden in het ‘Theatrum Anatomicum’ (ruimte L2-242) van het
Academisch Medisch Centrum (AMC), van 13:00 tot ca. 14:30 uur. Belangstellenden zijn
daarbij van harte welkom.



Paul O'Higgins is Hoogleraar Anatomie aan de Hull York Medical School. Als zodanig is hij
geïnteresseerd in de functionele, evolutionaire en ontwikkelingsaspecten van de variaties
in skeletale morphologie van primaten (inclusief de mens) en reptielen.
Contact:  Jan Harm Koolstra, Functionele Anatomie – ACTA, Meibergdreef 15, 
1105 AZ  Amsterdam, tel:020-5665370

Onderwijs

Presentatie tevredenheidonderzoek studenten
Afgelopen periode is een tevredenheidonderzoek onder de studenten van ACTA
gehouden. Het tevredenheidonderzoek is recentelijk afgerond. Vandaag woensdag 
4 november en dinsdag 10 november a.s. wordt van 12.30 tot 13.15 uur in de kleine 
collegezaal een informatiebijeenkomst gehouden, waar de resultaten van het onderzoek
aan de medewerkers worden gepresenteerd. Na een korte toelichting op de achtergrond
van het tevredenheidonderzoek door Marjoke Vervoorn, worden de resultaten van het on-
derzoek door de begeleidster van het onderzoek, Irene Aartman van Sociale Tandheel kunde,
gepresenteerd. Aansluitend worden medewerkers uitgenodigd om op de resultaten van
het onderzoek te reageren.

Zeer geslaagde ‘ICTO op locatie’ bij ACTA

‘ICTO op Locatie’ is een nieuwe, laagdrempelige manier van informatie-uitwisseling voor
en door docenten die geïnteresseerd zijn in ICT en Onderwijs. De thematische bijeenkom-
sten vinden een aantal keer per jaar plaats op diverse UvA-locaties. De organisatie is een
samenwerking tussen de ICTO-medewerkers van de Onderwijs- en Onderzoekdiensten-
groep van de UvA (IC/ODG) en de locale ICTO-medewerkers.

Op woensdag 14 oktober jl. waren ongeveer 25 geïnteresseerde docenten en ICTO-
medewerkers van diverse UvA faculteiten te gast bij ACTA. Na een kort welkomstwoord
door Pepijn Koopman (Werkgroep ICTO) en Marjoke Vervoorn (Directeur Onderwijs), gaf
Gerard Sanderink (Radiologie en voorzitter Werkgroep ICTO) een lezing over de historie
en het perspectief van ICT & Onderwijs op ACTA. Daarna kwam Herman Wiegman (do-
cent) met een presentatie over de ‘Overall Toets’, de digitale toets die sinds een paar jaar
eenmaal per jaar op ACTA wordt georganiseerd. Op basis van een klinische casus waarbij
vragen uit alle vakgebieden aan de orde komen, wordt er op actuele praktijkkennis
getoetst. De toets bestrijkt het complete kennisgebied van de tandheelkunde en wordt
afgelegd door zowel studenten alsook docenten. 

Deze middag was ideaal om Simodont te introduceren. Studenten trainen op Simodont
hun manuele vaardigheden in een realistische virtuele wereld en krijgen daarbij feedback
op hun beslissingen en hun vaardigheden. Simodont verandert voor studenten de wijze
van leren en het eigen maken van competenties. Na de presentatie van Dirk Bakker
(eerstejaars prekliniek) over ‘Simodont: Virtueel boren in de prekliniek’, kregen de deelne-
mers de gelegenheid om daadwerkelijk te gaan boren: echt boren in plastic kiezen (oude
situatie) en virtueel boren met de Simodont (nieuwe situatie). Beide situaties zorgden voor
parelende zweetdruppels en veel hilariteit onder de deelnemers. De borrel na afloop ging
er dan ook goed in! ICTO kijkt terug op een zeer geslaagde middag, waarmee we collega’s
van andere faculteiten een kijkje in onze keuken hebben kunnen geven.

Kopi j

De volgende ACTA Info verschijnt op dinsdag 17 november a.s. Kopij kunt u aanleveren
tot en met maandag 16 november, 16.00 uur. U kunt dit doen door een e-mail te sturen
aan Hanneke Kuijper van der Duijn jp.kuijper.vd.duijn@acta.nl


