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14 februari 200714 februari 2007

Valentijnsdag, de dag van het hartValentijnsdag, de dag van het hart

ConferentiecentrumConferentiecentrum KoningshofKoningshof

LochtLocht 117 117 tete VeldhovenVeldhoven



IntroductieIntroductie

DagvoorzitterDagvoorzitter

Drs. Yvonne A.B. WerkhovenDrs. Yvonne A.B. Werkhoven

Sociaal psycholoog, MondhygiSociaal psycholoog, Mondhygiëënistnist

Werkzaam alsWerkzaam als

Docent Docent Mondzorgkunde GroningenMondzorgkunde Groningen

Onderzoeker Onderzoeker Lectoraat Transparante Zorgverlening (HG) & Sociale Lectoraat Transparante Zorgverlening (HG) & Sociale 
en Organisatie Psychologie (RuG)en Organisatie Psychologie (RuG)

““CrossCross--culturele determinanten van mondzorggedragculturele determinanten van mondzorggedrag””

MondhygiMondhygiëënist nist Forensisch psychiatrisch ziekenhuis, Dr.S. van Forensisch psychiatrisch ziekenhuis, Dr.S. van 
Mesdagkliniek GroningenMesdagkliniek Groningen



ProgrammaProgramma voor de pauzevoor de pauze

TijdstipTijdstip OnderdeelOnderdeel SprekerSpreker

13.0013.00--13.05 uur13.05 uur opening opening DagvoorzitterDagvoorzitter

13.0513.05--13.45 uur13.45 uur ‘‘The mouth is the gateway to the bodyThe mouth is the gateway to the body’’::

relatie mondgezondheid en algehele gezondheidrelatie mondgezondheid en algehele gezondheid

Mw. prof. dr. L. Abraham Mw. prof. dr. L. Abraham -- Inpijn Inpijn 

internistinternist

13.4513.45--14.05 uur14.05 uur ‘‘U wordt een spiegel voorgehoudenU wordt een spiegel voorgehouden’’

Mw. P. Koole Mw. P. Koole –– KismanKisman

mondhygimondhygiëënistnist

14.0514.05--14.20 uur14.20 uur ‘‘De weg naar succesDe weg naar succes’’ Mw. T. v.d. SandenMw. T. v.d. Sanden

mondhygimondhygiëënistnist



ProgrammaProgramma

14.2014.20--14.50 uur14.50 uur PauzePauze

‘‘Neem plaats in de hehandelstoel van de Neem plaats in de hehandelstoel van de 

MondhygiMondhygiëënist!nist!’’



ProgrammaProgramma na de pauzena de pauze

TijdstipTijdstip OnderdeelOnderdeel SprekerSpreker

14.5014.50--15.10 uur15.10 uur ‘‘De weg naar succesDe weg naar succes’’ Mw. E. BolMw. E. Bol

mondhygimondhygiëënistnist

15.1015.10--15.30 uur15.30 uur Tandarts aan het woord:Tandarts aan het woord:

Het spanningsveld tussen tandarts en mondhygiHet spanningsveld tussen tandarts en mondhygiëënistnist

Dhr. mr. drs. A..P.R. TolmeijerDhr. mr. drs. A..P.R. Tolmeijer

vicevice--voorzitter NMT hoofdbestuurvoorzitter NMT hoofdbestuur

15.3015.30--15.50 uur15.50 uur De verzekeraar aan het woord: De verzekeraar aan het woord: 

Waarom hebben zij als verzekeraar de mondhygiWaarom hebben zij als verzekeraar de mondhygiëënist wnist wéél l 
opgenomen in de basisverzekering?opgenomen in de basisverzekering?

Dhr. M. RietmanDhr. M. Rietman

financieel economisch adviseurfinancieel economisch adviseur

Zorg van Agis zorgverzekeringZorg van Agis zorgverzekering



Vervolg Vervolg ProgrammaProgramma na de pauzena de pauze

TijdstipTijdstip OnderdeelOnderdeel SprekerSpreker

15.5015.50--16.10 uur16.10 uur Het politieke uitgangspunt;Het politieke uitgangspunt;

een afgevaardigde uit de politiek vertelt over het belang van een afgevaardigde uit de politiek vertelt over het belang van 
preventie en taakherschikking en de rol van de mondhygipreventie en taakherschikking en de rol van de mondhygiëënist nist 
hierin.hierin. Komt te vervallenKomt te vervallen

15.5015.50--16.40 uur16.40 uur Dialoog tussen panel van sprekers en de Dialoog tussen panel van sprekers en de 
marketeers/zorginkopers in de zaal.marketeers/zorginkopers in de zaal.

Onder leiding van de dagvoorzitterOnder leiding van de dagvoorzitter

vanaf 16.40 uurvanaf 16.40 uur BorrelBorrel


