Landelijke Dag voor de Preventieassistent 2022
Vrijdag 8 april, Jaarbeurs Utrecht
Programma
Dagvoorzitter: Marcellino Bogers, auteur van het boek “Humor als verpleegkundige interventie 2.0”

09.00 Ontvangst en bezoek informatiemarkt
09.30 Opening door dagvoorzitter
09.40 Zwarte gaten & witte vlekken - röntgenfoto's maken en lezen
● Marlies Elfrink, auteur / onderzoeker / kindertandarts, Mondzorgcentrum, Nijverdal
Waar moet je op letten bij het maken en beoordelen van röntgenfoto’s bij jeugdigen?

10.10 Gebitsslijtage ● Luuk Crins, tandarts, Care for Dental, Tiel
10.40 Koffiepauze, bezoek informatiemarkt
11.05 Laat mij het gebit van je kind zien, en ik weet hoe arm of rijk je bent ● Michelle van
Tongerloo, huisarts/straatarts/journalist, Rotterdam
Sinds het vervallen van de ziekenfondsverzekering zie je tegenwoordig weer aan het gebit tot welke
sociaal-economische klasse iemand behoort. Ook cultuurbepaalde eetgewoonten (veel
zoetigheden) zijn van invloed op het gebit. Een ongezond dieet zorgt ook voor slechter speeksel, en
daarmee een slechte mondgezondheid. Een kind met een slecht melkgebit eet slecht, slaapt slecht,
groeit slecht en zit niet lekker in zijn vel. Deze gezinnen hebben vaak andere zorgen dan een
(aanvullende) tandartsverzekering. Welke mogelijkheden biedt het basispakket en heeft u om
ouders en kinderen toch te helpen?

Verdiepende parallelsessies (max 100 personen)
11.05 – 11.20 uur: onderwerp nader in te vullen
11.20 – 12.10 uur: Trauma in het kindergebit ● Aukje Bouwman, endodontoloog,
Endodontologie Nijmegen / Universitair docent tandheelkunde, Radboud Universiteit,
Nijmegen

12.10 - 12.30 uur: onderwerp nader in te vullen
11.45 Omgaan met kinderen met autisme ● Gigi van de Loo, kinder- en jeugdpsychiater, Karakter
12.15 Pitches 3 genomineerden Preventieproject van het Jaar
12.30 Lunch, bezoek informatiemarkt, aantal demonstraties aan de stand,
lunchsessie (12.45 – 13.15 uur) in de plenaire zaal

13.45 Bekendmaking winnaar Preventieproject van het Jaar
Verdiepende parallelsessie (max 100 personen)
13.45 – 14.05 uur: onderwerp nader in te vullen
14.05 – 14.55 uur: Paro-preventie met als thema: Mondonderzoek
● Lieneke Steverink, mondhygiënist
Doet de tandarts in zijn eentje de controle? Of heb jij ook een rol in het mondonderzoek? Wat kan
jij al doen voordat de tandarts of mondhygiënist eraan te pas komt. Leer van elkaar wat je ziet en
hoe je het overlegmoment kunt vormgeven. Samen komen we tenslotte verder.

13.50 Virtual Reality Exposure Therapie (VRET) ● Emie Veldt, tandarts angstbegeleiding, SBT
Een kwart van de Nederlandse bevolking is bang om een tandarts te bezoeken, en een deel gaat
zelfs helemaal niet. De Virtual Reality Exposure Therapie (VRET) biedt een behandeling op maat
waarbij de patiënt wordt blootgesteld aan bestaande angsten. De VR-toepassing kan nu ter
aanvulling van een traject voor angstbehandeling toegepast worden en biedt mensen een
laagdrempelige kans om te oefenen.

14.30 Theepauze, bezoek informatiemarkt
14.50 Workshop ‘Teken je boodschap‘ ● Dagmar Vriends, eigenaar en trainer,
Siss trainingen
In deze maatschappij waarin we in verhoogd tempo leven en overspoeld raken door prikkels,
kunnen we de informatie nog maar moeilijk filteren. Een overkill aan verbale informatie,
langdradige notulen, saaie flip-overs of powerpoint presentaties zorgt ervoor dat we informatie
niet verwerken of vergeten. Er is meer voor nodig om de aandacht vast te houden, het brein te
stimuleren en te zorgen dat belangrijke informatie goed ontvangen wordt! Als je de impact van
jouw boodschap wilt vergroten, moet je ervoor zorgen dat je inspireert en het brein van de ander
activeert. Zo kun je ervoor zorgen dat wat er gezegd wordt op de juiste manier binnenkomt en veel
beter beklijft! Een hele simpele manier om dit effect te creëren is door jouw boodschap en/of die
van de ander te ondersteunen met tekeningen. Simpele, verhelderende tekeningen verhogen de
energie, trekken de aandacht en prikkelen het brein!

16.00 Cabaret – een ludieke afsluiting van de dag
16.10 Einde

