
KICK-OFF! 
zaterdag 16 november 2019

Va
n der Valk Hotel Antwerpen (Luitenant Lippenslaan 66 2140 Antwerpen)8U30:  ONTVANGST

9U - 10U30:  MIRANDA BELDER: ZORG VOOR NAZORG!

Als de initiële parodontale behandeling (eventueel gevolgd door chirurgie) succesvol 
is afgerond, is er sprake van infectie-controle. Het doel van de parodontale nazorg 
is het handhaven van de bereikte infectie-controle. 

Het succes van de nazorg hangt enerzijds af van de gestructureerde werkwijze die 
je als behandelaar hanteert en anderzijds van de compliance van de patiënt. Elke 
nazorgzitting maak je als behandelaar een risicoanalyse die de intervalzitting van 
volgende behandeling zal bepalen. Als je de motivatie van de patiënt zou kunnen 
inschatten, zou dit dan een voorspeller kunnen zijn van therapeutisch succes?

11U - 12U30:  DAGMAR SLOT: QUIZ “POETSEN EN PASTA!”

Dagelijks tweemaal poetsen met tandenborstel en tandpasta is het algemene 
advies. Het lijkt zó eenvoudig, maar blijkt zó lastig. Slechts zelden blijkt de handeling 
optimaal te worden uitgevoerd. Er zijn verschillende borstels en pasta’s op de 
markt, maar wat zijn de claims en effecten. Zit daar ook een signifi cant verschil in? 
Wat zijn nu de adviezen en feiten die het effect zouden kunnen vergroten? U kunt 
uw eigen kennis tot uiting brengen in de quiz!

14U - 15U30:  CYNTHIA GHYSELS: BALANS BEGINT BIJ JEZELF

Over work-lifebalance is al veel gezegd en geschreven. De alledaagse race tegen 
de tijd lijkt een spelbreker waar geen vat op te krijgen is. Drukte en verwachtingen 
maken moe en zorgen voor een gevoel van geleefd te worden. Vertragen om 
energie bij te tanken en tot rust te komen, lukt af en toe. Het verlangen om het 
anders of beter aan te pakken is er. Alleen is de vraag: hoe bouw ik aan een balans 
in mijn leven die ik kan aanhouden? 

Deze workshop laat je ervaren wat de essentie is van een bewust en zinvol leven, 
een leven waarin jij balans ervaart in wat er voor jou toe doet en hoe je dat praktisch 
en concreet kan vertalen in je werk én je leven.

Je wordt je bewust van ‘waarom’ je doet wat je doet en hoe je dat in de realiteit van elke dag mogelijk maakt. 
Je leert hoe je omgaat met de tijd die ter beschikking is en hoe je effectieve tijd creeërt. Last but not least 
ontdek je hoe je energie aan jezelf levert en die op peil houdt. 

‘Balans begint bij jezelf’ is een prikkelende sessie waarin je individueel en in groep aan het werk gaat met 
de balans die je in je leven wilt. Je mag inhoud, diepgang, heel wat praktische tips en boeiende interactie 
verwachten. Je ontvangt bij aanvang van de workshop een hand-out met alle oefeningen.

Inschrijven

Tarieven

Programma

Inschrijven kan via mail naar joyce@bb-m.be en dit TOT EN MET 2 NOVEMBER.
In de mail vermeld je naam, voornaam en eventueel lidnummer om van de kortingsprijs 
te genieten.
Inschrijving is pas geldig na overschrijving van het correcte bedrag naar rekeningnummer 
BE73 1431 0835 4660 met de vermelding
‘Naam Voornaam- Congres 16/11- lid:…….’

LET OP: DE PLAATSEN ZIJN BEPERKT!

BBM-lid Niet BBM-lid

Studenten mondzorg € 25 € 50

Mondhygiënist € 75 € 125

Tandarts of andere € 150 (BBM-sympathisant) € 180

Accreditering voor tandartsen is aangevraagd (zonder garantie). 
Mondhygiënisten en studenten mondzorg krijgen attest van aanwezigheid.


