
*Meer weten over de sprekers? Zie achterzijde

MET ACCREDITERING

UITNODIGING WORKSHOPS
 HYGIËNEMAATREGELEN, DESINFECTIE & STERILISATIE

 ERGONOMIE IN DE TANDHEELKUNDE

Donderdag

10 OKTOBER 2019
OOSTKAMP 
HOTEL VAN DER VALK 
Kapellestraat 146 - 8020 Oostkamp

PROGRAMMA:

10u-11.30u
“HYGIËNEMAATREGELEN, 

DESINFECTIE & STERILISATIE”
met koffiebreak

 Spreker: mevrouw Nicole Schelstraete*
 Aansluitend: vraag & antwoord

12u-13.30u
LUNCHPAUZE

13.30u-17u
 “ERGONOMIE IN 

DE TANDHEELKUNDE”
met koffiebreak

 Spreker: mevrouw Jacqueline Bos*
 Aansluitend: vraag & antwoord

HOE INSCHRIJVEN?  (Beperkt aantal plaatsen!)
 Via MEGABITEBOOTCAMP: 
megabitebootcamp@gmail.com 
Inschrijvingen eindigen op 30/06/19.

KEUZE UIT:

•  Programma 1 – voormiddag
  Tandartsen: € 100 / Assistenten: € 60

•  Programma 2 – namiddag
  Tandartsen: € 150 / Assistenten: € 100

• Dagprogramma: voormiddag & namiddag / lunch inbegrepen
  Tandartsen : € 250 / Assistenten: € 160

 Inschrijving pas definitief na storting op rekeningnummer: 
IBAN: BE46 6451 0417 8136 / BIC: JVBABE22

INSCHRIJVING:



PROGRAMMA 1  I  VOORMIDDAG

HYGIËNEMAATREGELEN, DESINFECTIE & STERILISATIE

PROGRAMMA 2  I  NAMIDDAG

ERGONOMIE IN DE TANDHEELKUNDE

Jacqueline Bos heeft al jarenlange ervaring als ergonomisch 
adviseur met specialisatie in de tandheelkundige ergonomie en is 
dus dé ideale ervaringsdeskundige.
De workshop is interactief en zal live aan onze HEKA-unit worden 
gedemonstreerd.

Wat staat er zeker op het programma?
• Fysieke belasting in de tandheelkunde.
• Richtlijnen tandheelkundige ergonomie.
• Tandarts en assistente samen aan de stoel.
• Hoe bereik je gezond en comfortabel werken?

Kortom: een wetenschappelijk onderbouwde cursus wordt u aangeboden, 
die sinds 2005 wordt gegeven in de tandheelkunde en garant staat voor een 
oplossings- en praktijkgerichte aanpak. Het uitgangspunt is uiteraard dat 
zowel u als het ganse behandelteam zelfstandig ergonomisch leert werken.

Voor meer info, check www.BBO-ergo.com 

Kwaliteit is de rode draad doorheen uw werk. Infectiepreventie 
hoort hier vast en zeker bij. Denk maar aan hygiëne in de 
behandelruimte en de unit, de sterilisatieruimte, de uitgevoerde 
(be)handelingen,…

Topics die zeker aan bod komen:
• Het belang van een degelijke anamnese.
• Tips en trics in de procedure rond desinfectie en sterilisatie tijdens het 

ganse proces.
• De ontsmetting van de behandelruimte, zowel naar water- en 

aspiratieleidingen als naar legvlakken toe.

Kwaliteit leveren betekent: wat kan ik doen om infectiepreventie te 
optimaliseren, waarbij tijdswinst, een aanvaardbare kostprijs en degelijke 
keuze aan doelgerichte toestellen en apparatuur een reële optie zijn?!
Tijdens deze workshop krijgt u hierop een duidelijk antwoord, waar u in uw 
eigen praktijk mee aan de slag kan.

SPREKER:
Nicole Schelstraete

 docent “bachelor in de mondzorg” 
Artevelde hogeschool, Gent

SPREKER:
Jacqueline Bos

www.heka-dental.dk


