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Na de succesvolle eerste bijeenkomst organiseren 
wij met veel plezier de Landelijke Dag voor de 
Preventieassistente II. 

Mede op basis van evaluaties en suggesties voor 
onderwerpen hebben wij deze dag, waarin veel 
nieuwe aandachtsgebieden en aspecten van uw vak 
aan de orde komen, voor u samengesteld.

Het thema van dit jaar is ‘wie heeft u in de stoel?’. 
Immers, geen cliënt is hetzelfde of reageert 
hetzelfde! Leer en ervaar meer over de medische 
anamnese, veel voorkomende problemen aan de 
mond, motiveren tot mondhygiëne, myofunctionele 
therapie, materiaalgebruik, instructie aan mensen 
met een verstandelijke beperking en gelaatkunde.

Maar er is meer  
Stel zelf uw eigen programma samen en kies tijdens 
de pauzes uit interactieve presentaties of hands-on 
workshops. 

Daarnaast wordt u ruim de gelegenheid geboden om 
andere preventieassistenten te ontmoeten en om 
kennis en ervaringen uit te wisselen.

Graag tot ziens op 7 oktober 2011!

Monique de Wit

Deze bijeenkomst is tot stand gekomen na vele 
gesprekken met preventieassistenten, tandartsen  
en mondhygiënisten.  

“ Wie heeft u in de stoel?”



Programma

09.00 uur Registratie, ontvangst en informatiemarkt

Dagvoorzitter: Dieni Masman-Kappert

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter

10.15 uur Medische anamnese en medisch-tandheelkundige interactie 
 • Drs. Peter van Schendel

10.50 uur Over aften en andere narigheid 
 • Prof.dr. Isaäc van der Waal

11.25 uur Koffiepauze 

12.05 uur Betuttelend instrueren of bewust motiveren?
 • Dr. Yvonne Buunk-Werkhoven

12.40 uur Lunch met hands-on workshops en interactieve presentaties
  U heeft de keuze uit de thema’s
  - Xerostomie
  -  Praatjes vullen geen gaatjes.  

Preventieassistenten maken de stap naar het boren?
  -  Gevoelige tandhalzen zijn niet noodzakelijk.  

Wat is er te doen en hoe zorg ik voor een lachende patiënt?’

14.00 uur Behandeling van afwijkend mondgedrag
 • Jolanda van der Leede

14.20 uur Door de ragers het floss niet meer zien
 • Miranda Belder

14.55 uur Theepauze

15.25 uur Mondverzorging bij mensen met een handicap
 • Drs. Martine van Staveren

16.00 uur Onze mond vertelt over onze verlangens
 • Joyce van der Voort 

16.30 uur  Afsluiting Landelijke Dag voor de Preventieassistente II



Doelgroep  
(Aankomend) preventieassistenten 

Datum en locatie  
Vrijdag 7 oktober 2011
Congrescentrum Triavium
Van Rosenburgweg 2a
6537 TM Nijmegen

Dit symposium wordt mede mogelijk 
gemaakt door Dentaid, Edin, 
Myofunctional, Voco en Zendium

Informatie 
SCEM Conference Services 
Postbus 21, 4196 ZG Tricht 

telefoon 0345 - 57 66 42
fax 0345 - 57 17 81
e-mail scem@scem.nl

Voor meer bijeenkomsten:
www.scem.nl
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Inschrijven
U kunt zich voor deze bijeenkomst inschrijven via 
de agenda op www.scem.nl. 
Hier vindt u tevens alle informatie over betaling  
en inschrijfvoorwaarden.
 
Het inschrijfgeld bedraagt:
€ 125,- bij inschrijving én betaling
 t/m 16 september
€ 145,- bij inschrijving én betaling
 na 16 september

Sprekers
Mw. M. Belder • mondhygiënist, Kliniek voor 
Parodontologie, Amsterdam

Mw.dr. Y.A.B. Buunk-Werkhoven • sociaal en 
gezondheidspsycholoog/mondhygiënist,  
SPOH ARTS, Amsterdam

Mw. J. van der Leede • voormalig tandarts-/
preventieassistente, Myofunctional, Waalwijk 

Mw. D. Masman-Kappert (dagvoorzitter) • 
mondhygiënist, trainer / adviseur gezondheid, 
Midomo, Hapert

Drs. P. van Schendel • arts-docent, ACTA, 
Amsterdam

Mw.drs. M.J. van Staveren • tandarts 
gehandicaptenzorg, Medisch Centrum Alkmaar/ 
Hartekampgroep, Alkmaar

Mw. J. van der Voort • gelaatkundige, 
Spiritainment, Alphen aan den Rijn 

Prof.dr. I. van der Waal • afdeling mondziekten,
kaak- en aangezichtschirurgie, VU medisch
centrum / ACTA, Amsterdam 


