ACCREDITERING VOOR TANDARTSEN
IS GOEDGEKEURD

Belgische Beroepsvereniging voor Mondhygiënisten vzw
Lichterstraat 138 - 2870 Puurs
Ondernemingsnummer 0725.918.504

nodigen u uit:

PREVENTIEF VANUIT EEN
ANDER PERSPECTIEF
1 DAG, 3 BOEIENDE SESSIES
DONDERDAG 8/10/2020
LOCATIE:
Hotel Van Der Valk Mechelen
Rode-Kruisplein 1-4
2800 Mechelen

PROGRAMMA 1

VOORMIDDAG

9u - 10.30u Radioprotectie in het KB Medische blootstellingen
10 AE in deelgebied 3
		 en in de dagelijkse praktijk (FANC)
11u - 12.30u Infectiepreventie in de tandartspraktijk, desinfectie- en
		 sterilisatieruimte: een kwaliteitsnorm 10 AE in deelgebied 2
Tarieven: Tandartsen: € 150,00 / Mondhygiënisten: € 100,00 / Assistenten: € 80,00
12.30u - 13.30u

Lunchpauze

PROGRAMMA 2

NAMIDDAG

13.30u - 17u
		
Aansluitend:
Tarieven: Tandartsen:

Gezond bewegen in de mondzorgkundige praktijk
(workshop met Jacqueline Bos)
20 AE in deelgebied 2
Netwerkreceptie
€ 150,00 / Mondhygiënisten: € 125,00 / Assistenten: € 100,00

DAGPROGRAMMA - VOORMIDDAG & NAMIDDAG (lunch inbegrepen)
Tarieven: Tandartsen: € 300,00 / Mondhygiënisten: € 225,00 / Assistenten: € 180,00
*Meer weten
over de sprekers?
Zie achterzijde.

HOE INSCHRIJVEN?
Uitsluitend per e-mail naar joyce@bb-m.be met vermelding naam/naam praktijk voor facturatie.
Aansluitend krijgt u een factuur met vermelding van alle betalingsmodaliteiten.
BBM-leden krijgen een korting van € 25,00 per programma, vermelden lidnummer bij inschrijving aub.
Aantal plaatsen beperkt!

PROGRAMMA 1
VOORMIDDAG
Sessie 1

Radioprotectie in het KB Medische
blootstellingen en in de
dagelijkse praktijk (FANC)

Met de publicatie van het KB Medische blootstellingen krijgen we in België een nieuw regelgevend kader
rond het gebruik van ioniserende straling binnen de medische context, zo ook binnen de tandheelkunde.
Deze lezing geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Naast het regelgevend kader geeft deze
lezing ook een kijk op wat stralingsbescherming in de dagdagelijkse praktijk betekent.

Spreker:
Dr. Sc. Katrien Van Slambrouck

Katrien Van Slambrouck is expert en coördinator medische röntgentoepassingen binnen de dienst bescherming van de gezondheid van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Daarnaast is ze
ook de secretaris van de Werkgroep Medische Toepassingen van de Heads of the European Radiological
Protection Competent Authorities (HERCA).
Wat staat er zeker op het programma?
 Samenvatting van het wettelijke kader rond het gebruik van röntgenstraling
 Stralingsbescherming in de praktijk

Sessie 2

Spreker: Nicole Schelstraete
docent “bachelor in de mondzorg” Artevelde hogeschool, Gent

Infectiepreventie in de tandartspraktijk,
desinfectie- en sterilisatieruimte: een
kwaliteitsnorm

Infectiepreventie heeft met kwaliteit te maken, met streven naar een klinische omgeving waar aandacht
wordt besteed aan infectiebeheersing, zowel in de praktijkkamer als in de desinfectie- en sterilisatieruimte.
Behandelaars en assistenten hebben als team hier een belangrijke en aanvullende taak.
Terwijl de assistent(e) zich focust op instrumentarium, materiaal en behandelruimte, dienen de handelingen
van zowel behandelaar als assistent(e) volgens een protocol te verlopen om de vooropgestelde doelstelling,
verminderen van kruisinfecties, te halen. Hoge werkdruk, een tekort aan ondersteunend personeel,
instrumentarium of ontoereikende infrastructuur, kan deze kwaliteitsnorm in gevaar brengen.
Met deze voordracht worden, naast algemene preventieve maatregelen, ook het organisatorisch aspect
in- en buiten de praktijkkamer belicht evenals de optimalisatie van de sterilisatiecyclus.
Wat staat er zeker op het programma?
 Algemene richtlijnen
 Organisatie in de praktijkkamer
 Organisatie & stappenplan in de desinfectie- en sterilisatieruimte

PROGRAMMA 2
NAMIDDAG
Workshop

Gezond bewegen in de
mondzorgkundige praktijk

Als je informatie zoekt over ergonomisch werken in de tandheelkunde verzand je al snel in een wirwar
aan informatie en bronnen die elkaar tegenspreken. Deze presentatie voorziet in wetenschappelijke
onderbouwde informatie vanuit het vakgebied ergonomie.
Met welke vormen van fysieke belasting heb je te maken in de mondzorgkunde?
En wat vertellen de richtlijnen ons over gezond werken bij deze vormen van fysieke belasting?

Spreker: Jacqueline Bos

Naast theorie worden een aantal basale ergonomische maatregelen uitgelegd en gedemonstreerd aan
de unit. De presentatie is interactief, de deelnemers mogen alle vragen die er leven bespreekbaar maken
tijdens de sessie.
Wat staat er zeker op het programma?
 Fysieke belasting in de tandheelkunde
 Richtlijnen tandheelkundige ergonomie
 Goed zitten aan de tandartsunit in de praktijk:
Wat heb je hiervoor nodig?
Hoe bereik je een gezonde & comfortabele manier van werken?
Voor meer info, check www.BBO-ergo.com

