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Als mondhygiënist koesteren we de wens om het gedrag van onze patiënten 
te veranderen, zodat zij een adequate mondhygiëne kunnen uitvoeren en een 
gezonde mond krijgen en behouden. Dat blijkt echter behoorlijk lastig. Vaak 
slagen we er onvoldoende in om patiënten zover te krijgen dat zij de juiste zorg 
aan hun gebit besteden. Om die reden wordt in opdracht van de Nederlandse 
Vereniging van Mondhygiënisten het voorjaarscongres met als titel ‘Motiveer 
de ander, inspireer jezelf. Gedrag en gedragsverandering’ in ‘Het Park’ te Hoorn 
georganiseerd. Het congres biedt een verdieping en verbreding van de kennis 
over gedrag en gedragsverandering bij zowel patiënten als onszelf. Tijdens een 
spiegeltheater improviseren acteurs een voorstelling  over gedrag en gedrags-
verandering aan de hand van verhalen uit het publiek. 

Het bijwonen van de ALV van de NVM levert 2 studiebelastingsuren op ten behoeve 
van kwaliteitsregistratie. Voor KRM-leden is dit CanMEDS-code: 0603. Bij binnenkomst 
wordt gevraagd de presentielijst te tekenen om uw aanwezigheid te bevestigen.  
De certificaten van de ALV worden door het bureau nagezonden aan niet-KRM 
 geregistreerden en StKP geregistreerden. Voor KRM geregistreerden geldt dat de punten 
van de ALV worden bijgeschreven in het digitaal portfolio.
Als u niet heeft getekend op de presentielijst kan het bureau achteraf geen certificaten 
verstrekken of worden de punten niet opgenomen in het digitaal portfolio.
Het volgen van het wetenschappelijke gedeelte van dit congres levert  
4 studiebelastingsuren op. Voor KRM-leden zijn dit CanMEDS-code: 0101, 0201.
Na afloop van het congres wordt gevraagd uw vertrekkaart, evaluatieformulier en 
 congresbadge in te leveren bij de inschrijfbalie.  
De vertrekkaart is te vinden in de congrestas. Niet-KRM 
geregistreerden en StKP geregistreerden ontvangen een 
deelnemerscertificaat. Voor KRM geregistreerden geldt 
dat de punten van het congres worden bijgeschreven in 
het digitaal portfolio.

Voorafgaand aan het wetenschappelijke congres wordt de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) van de NVM gehouden. Het bestuur legt in de ALV verantwoording af aan de 
aanwezige leden over het gevoerde beleid. Tevens worden er door middel van stem-
ming beslissingen genomen over onderwerpen die het toekomstige beleid van de NVM 
 bepalen. Leden van de NVM ontvangen uiterlijk twee weken voor aanvang van de ALV 
een persoonlijke uitnodiging en agenda.

Mondwater, een bewezen aanvulling 
op de dagelijkse mondhygiëne

Professionele spoelingen voor verschillende indicaties

De GABA spoelingen zijn, net als de tandpasta’s 
ontwikkeld ter preventie van verschillende indica-
ties: cariës, gevoelige tanden, erosie, tandvlees-
problemen en een slechte adem. 

De spoelingen versterken de werking van de 
bijbehorende tandpasta. Onderzoek toont aan 
dat tandenpoetsen in combinatie met het  
gebruik van mondwater effectiever beschermt 
dan poetsen alleen.1,2,3 

 elmex® EROSIE PROTECTION 
De unieke werkstoffencombinatie tinchloride en Amin-
fluoride bouwt een tinrijke laag op het tandoppervlak en 
leidt tot opbouw van tin in het aangetaste tandglazuur.  
Zo wordt het oplossen van tandglazuur geremd en de 
weerstand tegen erosieve zuuraanvallen verhoogd.4

 meridol® HALITOSIS 
De combinatie van Amin- en tinfluoride en zinklactaat 
beschermt snel en langdurig tegen slechte adem.  
Het inactiveert schadelijke bacteriën en neutraliseert  
geurveroorzakende verbindingen.5

GABA B.V. - Postbus 27, 1380 AA Weesp
Tel. +31 (0) 294 491 990 - dental@gaba-bv.nl - www.gaba-bv.nl

1 Van Strijp et al., (1999) Caries Res; 33:61-65.
2 Petersson, L.G., Kambara, M., (2004) Gerodontology 21, 85-92.
3 Madléna M., Dombi C., Gintner Z., Bánóczy J. Oral Diseases 10 (2004), 294-297.
4 Ganss et al., IAPD 2009 (Internal report)
5  Wigger-Alberti W, Gysen K, Axmann EM, Wilhelm KP. EuroPerio 6, June 4-6 2009,  

Stockholm, Sweden (abstract submitted)
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nvm studiePrijs

Om meer mondhygiënisten kennis te laten nemen 
van de vaak originele, interessante inhoud van 
 afstudeeropdrachten van studenten Mondzorgkunde 
riep de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten 
in 1996 samen met het Nederlands Tijdschrift voor 
Mondhygiëne (NTvM) en Procter & Gamble (Oral-B) 
de NVM Studieprijs in het leven.

Afgelopen jaar zijn er tien afstudeeropdrachten van studenten van de vier verschillende 
opleidingen Mondzorgkunde ingezonden voor de Studieprijs 2010. Deze zijn beoordeeld 
door een jury bestaande uit een lid van de vakgroep Onderzoek, een lid van de vakgroep 
Docenten, een jurylid namens de redactie van het NTvM en een jurylid namens de  sponsor. 
Tijdens de introductie van het congres geeft de jury u alvast een kijkje in de keuken van 
de inzendingen van de Studieprijs. De winnaar wordt bekend gemaakt aansluitend aan het 
congres van de NVM op vrijdag 16 april 2010. De hoofdprijs van de NVM Studieprijs voor 
de auteur(s) van de beste afstudeeropdracht bestaat uit een reis naar een internationaal 
congres ter waarde van maximaal 2500 euro!

Prof. dr. Gerard M. Schippers (1947) is psycholoog-psychotherapeut 
en bijzonder hoogleraar Verslavingsgedrag en Zorgevaluatie aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij is werkzaam bij Arkin (de Jellinek) 
en het Amsterdam Institute for Addiction Research (AIAR),  
het onderzoeksdeel Verslaving van de Divisie Psychiatrie van  
het Academisch Medisch Centrum. Zijn missie is de professiona-
lisering van de verslavingszorg met behulp van wetenschappelijk 
onderzoek. Hij publiceerde enkele boeken en meer dan  
120 artikelen in peer-reviewed journals en begeleidde meer 
dan 20 dissertaties. Zijn expertise ligt onder meer op het 
terrein van de motiverende methodieken, kortdurende 
gedragsmatige interventies, de cognitieve gedragstherapie, 
assessment van patiëntkenmerken en van routinematige 
uitkomstenmetingen in de verslavingszorg en de GGZ.  
Hij is voorzitter van het Partnership vroegsignalering 
Alcohol en lid van de Stuurgroep Resultaten Scoren, het 
landelijk kwaliteitsprogramma van de sector Verslaving.

motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering (Motivational interviewing; Miller & Rollnick, 2002)  
is een methodiek ter verheldering en verhoging van de motivatie tot gedragsver-
andering. De methodiek is ontwikkeld in de verslavingszorg, maar is op tal van 
gebieden in de algemene en geestelijke gezondheidszorg effectief gebleken ter 
verhoging van de bereidheid tot verandering van gewoontegedrag zoals leefstijl, 
medicatiegebruik, therapietrouw, doen van oefeningen en dergelijke. Motiverende 
gespreksvoering combineert een directieve en non-directieve gesprekstijl en is 
gebaseerd op onvoorwaardelijke acceptatie en constructieve zelfconfrontatie.  
Door empathie, provocatie, het constructief pareren van weerstand en het 
 versterken van zelfvertrouwen wordt verandertaal uitgelokt en cliënt gestimuleerd 
zelf argumenten voor verandering te presenteren, ambivalenties in de keuze wel 
of niet te veranderen op te sporen en de balans daarin te beïnvloeden. De lezing is 
geen volledige training, maar geeft een introductie in de technieken en de stijl van 
motiverende gespreksvoering. 

Miller W.R. & Rollnick S. (2005; vertaling). Motiverende gespreksvoering.  
Gorinchem: Uitgeverij Ekklesia.

dagvoorzitter 
mw. drs. Y.a.b. buunk-werkhoven

Yvonne Buunk-Werkhoven (1967) is 
 mondhygiënist en sociaal psycholoog. Zij heeft in 
de parodontologie, in de algemene praktijk en in 
de forensische psychiatrie gewerkt.  
Als  hogeschooldocent is zij 14 jaar werkzaam 
geweest aan de Opleiding Mondzorgkunde van de 
 Hanzehogeschool Groningen (HG). Van 2005-
2009 heeft zij een promotie onderzoek uitgevoerd 
naar determinanten van mondhygiënegedrag 
in Nepal, Uruguay, Spanje en de Antillen, en in 
Nederland bij o.a. TBS patiënten en bij rekruten 
van de landmacht. Op 1 april 2010 zal zij aan de 
Rijksuniversiteit Groningen promoveren tot doctor 
in de Gedrags- en Maatschappijwetenschap-
pen. In 2006 ontving zij de wetenschappelijke 
prijs van de VMTI. Momenteel doceert zij bij de 
opleiding Toegepaste Psychologie (HG). Zij zit in 
de redactieraad van het NTvM en is als kaderlid 
zeer betrokken bij de Nederlandse Vereniging van 
Mondhygiënisten.

Prof. dr. g.m. schiPPers
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Prof. dr. Arie Dijkstra begon 
zijn loopbaan in 1980 als verpleegkundige 
in algemene en psychiatrische ziekenhuizen. Na negen jaar in de 
verpleging begon hij met de studie Geestelijke Gezondheidkunde aan de Universiteit van 
Maastricht die hij in 1993 afrondde. In 1998 promoveerde hij daar. Zijn promotieonderzoek ging 
over modellen en theorieën van gedragsverandering. Vanaf 1999 werkte hij aan de Universiteit 
 Leiden waar zijn werk met een KNAW-fellowship gedurende 5 jaar werd gehonoreerd. In 2003 
kreeg hij een aanstelling aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij in 2004 een VIDI NWO- 
stimuleringsimpuls voor 5 jaar ontving. Sinds 2008 is hij hoogleraar op het gebied van de Sociale 
Psychologie van Gezondheid en Ziekte.

naar een effectievere beïnvloeding van patiënten
Zolang patiënten doen wat de mondhygiënist zegt is er geen probleem. Maar een substantieel deel 
van de patiënten doet niet wat hen is voorgeschreven of geadviseerd. Ze poetsen niet goed, doen 
niet aan interdentale reiniging of voeren een noodzakelijke behandeling niet volgens voorschrift uit. 
Deze lage therapietrouw verprutst de effecten van goed doordachte evidence-based voorschriften 
en behandelingen. Waarom doen patiënten dat?

Het gedrag van de patiënt wordt gestuurd door psychologische wetmatigheden.  
Kennis van die psychologische wetmatigheden geeft inzicht in de drijfveren 
van  patiënten en geeft de mogelijkheid om de patiënt op effectieve wijze te 
 stimuleren therapietrouw te zijn. Een belangrijke wetmatigheid is dat gedrags-
verandering plaatsvindt in fasen. Het veranderingsfasenmodel onderscheidt vijf 
fasen.

In de ongemotiveerdheidsfase zijn patiënten niet van plan om de 
 voorschriften of adviezen op te volgen. Ze hebben daar zo hun eigen 
redenen voor en ze staan dan ook niet open voor informatie over hun 
behandeling. In de overwegingsfase beginnen ze met het nadenken over 
het opvolgen van de adviezen en voorschriften, maar ze stellen het nog 
uit, soms jarenlang. Mensen in voorbereidingsfase zijn van plan om 
 daadwerkelijk de adviezen en voorschriften op te gaan volgen.  
Ze zoeken naar een goed startpunt, vragen hulp en zijn goed 
 gemotiveerd. In de actiefase voeren patiënten het gewenste gedrag 
uit, maar het is nog onzeker en onervaren. Er is een kans op terugval. 

Tot slot is de patiënt in de volhoudfase “klaar”” met veranderen; de patiënt 
volgt de  voorschriften en adviezen op en het gedrag is routine geworden. Het in 

gesprekken  beïnvloeden van patiënten vereist kennis van deze veranderingsfasen.

Als men de lage therapietrouw wil beïnvloeden dan dient rekening gehouden te worden met 
de psychologische wetmatigheden die het gedrag van patiënten sturen. Alleen dan kunnen 
 beïnvloedingspogingen effectief zijn

Prof. dr. a. dijkstra De nieuwe Sonicare FlexCare+
Motiveert beter poetsen.

(1) Holt J, Sturm D. Master A, Jenkins W, Schmitt P, Hefti A. A randomized, parallel-design study to compare the effects of the Sonicare FlexCare and the Oral-B P40 manual 
toothbrush on plaque and gingivitis. Comp Cont Dent Educ. 2007:28. (2) Milleman J, Putt M, Jenkins W, Jinling W, Strate J. data on file, 2009.

Met FlexCare+ motiveert u uw patiënten om de gezondheid van hun tandvlees te verbeteren.
Waarschijnlijk de beste reden ooit om Sonicare aan te bevelen. Poetsen met de nieuwe
FlexCare+ geeft uw patiënten elke keer dat ze hun tanden poetsen een schoon, verkwikkend
gevoel – en de motivatie die ze nodig hebben om goede resultaten te bereiken.

• Gezonder tandvlees in slechts 2 weken1

• Patiënten poetsen 3 volle minuten met de FlexCare+ in de Gum-Care-stand2

• Helpt beter bloedend tandvlees te verminderen dan een handtandenborstel1

• De nieuwe Gum Care stand biedt twee minuten totale gebitsreiniging plus één minuut zachte
reiniging om extra aandacht te geven aan moeilijk bereikbare plaatsen langs de tandvleesrand.

Neem contact op met het Dental 
ServiceTeam om FlexCare+ uit te 
proberen op telefoonnummer 
020-5040612 
www.sonicare.nl

Opzetborstels in twee
maten, voor een volledige
en nauwkeurige reiniging
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Vier acteurs en een facilitator improviseren een voorstelling aan de hand van 
verhalen uit het publiek. Rondom het thema ‘gedrag en gedragsverandering’ 
in de mondhygiëne spelen zij een hele serie scènes gebaseerd op de verhalen, 
 ervaringen en uitspraken uit uw praktijk.

De facilitator ontlokt het publiek verhalen en verhaaltjes, de acteurs spiegelen deze 
zodat het verhaal herkenbaar is, maar ook biedt hun spel: kleur, gevoel, humor, 
een nieuw inzicht aan het vertelde. Er ontstaan nieuwe uitgangspunten. De ene 
scene lokt de ander reactie uit en zo wordt het thema op een verrassende manier 
verkend, uitgesproken en verbeeld. Wat zal er dit keer gebeuren?

spiegeltheatergroep
De spiegeltheatergroep van Kim Coppes heeft een enorme ervaring in 
organisaties en bedrijfsleven en zet patronen uit de werkpraktijk scherp 
neer. Kim Coppes is trainer, interviewer en dagvoorzitter en maakt al vele 
jaren bedrijfstheater programma’s van hoge kwaliteit. Ze werkt samen met 
een groep acteurs van niveau. Op 16 april 2010 spelen Loes Wouterson, 
Catalijn Willemsen, Arjan Kindermans en Edwin van Koeverden. 
www.kimcoppes.nl

Praktijkvoorbeelden aanleveren
Heeft u een alledaags, misschien hilarisch, bijzonder of typisch 
voorbeeld van gedrag en/of gedragsverandering vanuit de praktijk? 
Mail deze dan voorafgaand aan het congres, onder vermelding van 
‘Voorbeeld voor NVM congres’ naar: 
bureau@mondhygienisten.nl.  

Dr. Marc Cleiren (1961) is psycholoog en werkzaam als trainer, docent 
en therapeut. Naast zijn eigen praktijk Authentis is hij als universitair 
docent verbonden aan de Universiteit Leiden waar hij cursussen 
ontwikkelt voor de opleiding Psychologie en colleges verzorgt. Sinds 
1996 verzorgt hij trainers- en coaching opleidingen aan de sectie 
Klinische & Gezondheids Psychologie. Hij is daarnaast als  gastdocent 
verbonden aan de Opleiding Strategisch Management van de 
 Universiteit Utrecht.

In Nederland en de VS publiceerde hij boeken en 
 wetenschappelijke artikelen op het gebied van verlies verwerking, 
en verrichtte hij onderzoek op het gebied van zingeving en  
stressvolle levensgebeurtenissen. Hij geeft lezingen en verzorgt  
professionele vorming in binnen-, en  buitenland. Hij is 
 wetenschappelijk adviseur en bestuurslid van het Pulsar 
Instituut en maakt deel uit van het netwerk van Pulsar 
 Professionals.

Met open mond
Als professional wordt meestal van ons verwacht dat we oog hebben voor één 
ding: ‘het probleem’, het zorgen dat we dit oplossen, adviseren, begeleiden. Is 
dat nou inspirerend, word jij er door geïnspireerd? Dat hangt er van af hoe je 
in je werk staat. Maar al te gemakkelijk kan je dagelijks werk veranderen in een 
dag-in-dag uit repeterend mechaniek van een weliswaar deskundige, maar weinig 
afwisselende routine.

In deze lezing gaat Marc Cleiren in op je vermogen om met frisse zin in je leven 
en werk te staan. We zullen kijken naar wat je zelf kan doen om de kracht aan te 
spreken in je dagelijkse leven in het niet te laten bepalen door de klacht of de sleur 
van de dag. 
 
Wat kun je doen om niet alleen naast, maar ook in je werk geïnspireerd te zijn? 
Het geheim is dat alles begint bij jou zelf en je vermogen om je eigen kwaliteit en 
inspiratie aan te spreken. Het is belangrijk te beseffen dat jij zelf het belangrijkste 
gereedschap bent als het gaat om je werk. De relatie met je patiënt of cliënt wordt 
voor een groot deel bepaald door hoe jij op dat moment in je vel zit. 

De Pulsar Psychologie, ontwikkeld in Nederland, biedt een onderbouwde, 
 praktische kijk op dit vlak. Tijdens de lezing komen een aantal praktische manieren 
aan bod om je eigen motief beter te leren kennen en wakker en geïnspireerd te 
zijn door de dag heen. Hierdoor word jij ook inspirerend voor de mensen die je 
ontmoet. 

dr. m.P.h.d. cleiren sPiegeltheater: 

gedrag en gedragsverandering
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Neem tijdig maatregelen voor
een gezond gebit in de toekomst
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Helpt het kindergebit beschermen tegen tanderosie en cariës
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schouwburg en congrescentrum het Park
westerdijk 4
1621 le hoorn

Vanaf amsterdam A7 Richting Zaandam/Purmerend/Leeuwarden
2e afslag Hoorn (afrit 8)
Bij stoplichten rechtsaf (Grote Waal, Centrum)

Vanaf leeuwarden A7 Richting Amsterdam
2e afslag Hoorn (afrit 8)
Bij stoplichten rechtsaf (Grote Waal, Centrum )

Vanaf enkhuizen N302 Richting Hoorn
Aan het einde van de Westfrisiaweg neemt u de A7 richting Amsterdam.
1e afslag Hoorn (afrit 8)
Bij stoplichten rechtsaf (Grote Waal, Centrum)

Vanaf enkhuizen via de Provincialeweg N506 Richting Hoorn
U volgt de weg richting Centrum
Bij de stoplichten linksaf (Grote Waal, Centrum)
 

Over het spoor de weg vervolgen
Bij de stoplichten rechtdoor 
Aan uw linkerhand kunt u uw auto parkeren
Bij de kruising ziet u de schouwburg (aan het water)

vanaf centraal station hoorn
U loopt het station uit en steekt de weg over (langs een plantsoen). U loopt 
rechtdoor, langs het VVV-kantoor, over de Veemarkt. Aan het eind van deze 
weg steekt u over en gaat u rechtsaf, het Breed op. U ziet de schouw-
burg recht voor u. Het is circa 8 minuten lopen vanaf het station naar de 
Schouwburg.

Parkeergelegenheid
De parkeergarage onder Schouwburg en Congrescentrum het Park is een 
openbare parkeergarage (120 plekken). Parkeren is € 5,00 per dag. Aan de 
kassa, garderobe en in de foyers worden uitrijdkaarten verkocht. Ook in 
de directe omgeving van de schouwburg is voldoende parkeergelegenheid 
(parkeerterrein Pelmolenpad en Vale Hen) (uurtarief). U kunt ook goed 
parkeren bij het Transferium achter het Centraal Station. Dit is maximaal 10 
minuten lopen vanaf de Schouwburg, kosten € 2,- per dag.

routebeschrijving en Parkeren

van amsterdam 
naar hoorn met de 
trein: 30 minuten
auto: 40 minuten
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inschrijfformulier alv en voorjaarscongres
‘motiveer de ander, inspireer jezelf. 
gedrag en gedragsverandering’

datum: vrijdag 16 april 2010   locatie: het Park hoorn

Mw./Dhr.   Voorletters   

Adres       

Postcode / Woonplaats       

Tel. Privé  Tel. Werk      

Lidnummer NVM  E-mail      

Geregistreerd in:      KRM          StKP          n.v.t.

Schrijft zich in voor deelname aan:
 Algemene Ledenvergadering NVM   (gratis)
 ALV + congres mondhygiënist lid NVM €  168,00
 Congres mondhygiënist lid NVM €  168,00 
 Congres mondhygiënist lid NVM 65+ €  84,00
 Congres mondhygiënist niet lid NVM  €  262,00
 Congres student lid NVM € 84,00
 Congres student niet-lid NVM €  110,00
 Congres anders nl                                                      €  262,00  
 Bij inschrijving vóór 8 maart krijgt u een korting van €   15,00  

Totaal €               

Ondergetekende verleent éénmalige machtiging aan de congresorganisatie van de BV 
Diensten NVM gevestigd te Nieuwegein om het verschuldigde bedrag van onderstaande 
bank- c.q. girorekening af te schrijven.

Bankrekeningnummer  Girorekeningnummer    
Ten name van      
Adres       
Postcode Woonplaats     

Datum  Handtekening    

Inschrijfformulier versturen naar congresorganisatie NVM (zie z.o.z.)

De congreskosten zijn inclusief BTW. Na aanmelding ontvangt u een deelnamebewijs. Deze dient tevens als 
 betalingsbewijs ten behoeve van uw financiële administratie. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Bij annulering, schriftelijk tot 30 dagen voor de congresdatum bent u € 25,- administratiekosten verschuldigd.  
Bij annulering na die tijd bent u het volledige bedrag verschuldigd. 

Inschrijfkaarten die na 9 april 2010 door de NVM worden ontvangen, kunnen niet meer in behandeling 
 worden  genomen. Wilt u zich na 9 april 2010 nog inschrijven voor het congres? Dit kan op 16 april 2010 
bij de  registratiebalie. U betaalt dan een toeslag van € 30,- op de inschrijfkosten.

www.famed.nl
plotterweg 26-28 3821 BB Amersfoort  033 45 34 444



sPonsors en standhouders

Het bestuur van de NVM bedankt haar sponsoren. 
Dankzij hun medewerking is het mogelijk om dit evenement te organiseren.

standhouders
Tijdens de pauzes kunt u een uitgebreide informatiemarkt bezoeken. 
Aangemelde standhouders tot 28 januari 2010:

A&G Enterprises
Braun Oral B
DFA
Famed
GABA 
Glaxo Smith Kline

Ivoren Kruis
Johnson&Johnson
Laboral 
Oral Company Int. BV
Pharmeon BV
Philips

Sara Lee H&BC Nederland bv
Tepe Mondhygiëne Producten BV
Toothfriendly
Utrecht Dental
Yakult Nederland BV

‘instrumentarium’

TOTAALLEVERANCIER 
VOOR DE MONDHYGIËNEPRAKTIJK 

Veluwezoom 16 1327 AG Almere tel 036 53 58 601 fax 036 53 58 609 info@henryschein.nl www.henryschein.nl 
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Programma

vanaf 08.30 uur   ontvangst

09.00 – 10.15 uur   algemene ledenvergadering

10.15 – 11.00 uur  koffiepauze

11.00 – 11.30 uur  introductie 
    dagvoorzitter en spreekruimte 
    nvm studieprijs 2010

11.30 – 12.30 uur  Prof. dr. g.m. schippers
    motiverende gespreksvoering

12.30 -  14.00 uur  lunchpauze

14.00 – 14.45 uur  Prof. dr. a. dijkstra
    naar een effectievere 
    beïnvloeding van patiënten

14.45 – 15.30 uur  dr. m.P.h.d. cleiren
    met open mond

15.30 – 16.15 uur  theepauze

16.15 – 17.00 uur  spiegeltheater: 
    gedrag en gedragsverandering

17.00 – 17.15 uur  uitreiking 
    nvm studieprijs 2010

17.15 – 18.15 uur  Borrel

platina sponsor goud sponsor zilver sponsor brons sponsor


