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Met de Verkiezing
Preventieassistent van het Jaar!

Vrijdag 13 januari 2017
Congrescentrum ReeHorst, Ede



De 7e editie van de Landelijke Dag voor de
Preventieassistent belooft weer een boeiende dag 
te worden. Ging de vorige editie over vaardigheden 
zoals samenwerken, motiveren en communiceren, 
deze keer staan we stil bij hoe dit toe te passen bij 
zowel de jongere als de oudere patiënt.

Vanuit diverse invalshoeken komt de behandeling en 
benadering van deze twee patiëntengroepen voor het 
voetlicht. Hoe krijg je gedragsveranderingen in gezin-
nen voor elkaar? We weten hoe je gebitten gaaf kunt 
houden, maar hoe monitor je dit in de praktijk en hoe 
begeleid je ouder en kind hierbij?

Aangezien de mens steeds ouder wordt, krijg je ook 
in je dagelijkse praktijk steeds meer met de oudere 
patiënt te maken. Wat kan je als preventieassistent 
betekenen voor deze patiëntencategorie? Uiteraard is 
het van belang dat de wereld buiten de praktijk weet 
waar je binnenin de praktijk mee bezig bent. Social 
media kan hierbij een belangrijke rol spelen, maar 
hoe doe je dat?

Tijdens de pauzes is er ruim de tijd om met je collega’s
bij te praten en om de diverse stands te bezoeken.
Zo word je weer volledig op de hoogte gebracht van de
verschillende producten op het gebied van preventie.

Ook dit jaar wordt door een vakjury de Preventie-
assistent van het Jaar gekozen. Het is immers belang-
rijk om die preventieassistenten die hun beroep naar 
een hoger plan tillen in het zonnetje te zetten! 

Kortom, een mooi programma! Daarom begroeten wij 
u graag op vrijdag 13 januari 2017!

Judith Baldi-Ekelhoff

“ Wegwijs in groen en grijs - 
preventieve mondzorg aan 
kinderen en ouderen”



Programma

Dagvoorzitter: Judith Baldi-Ekelhoff

09.00 uur Registratie, ontvangst en bezoek informatiemarkt

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter 

10.10 uur Werken aan gedragsverandering in gezinnen 
 • Jan Willem Roseboom 

11.10 uur Gewoon Gaaf! 
 • Ellen Zwart

11.30 uur Koffiepauze 

11.55 uur Aan de slag met de puntentelling van Gewoon Gaaf!
 • Ellen Zwart

12.25 uur Verkiezing ‘Preventieassistent van het Jaar 2017’

12.40 uur Lunchpauze

13.45 uur De preventieassistent als goede (sprookjes)fee
 • Anneke van der Plaats

14.15 uur Mondzorg in het verpleeghuis: wat doe je als preventieassistent? 
 • Gert-Jan van der Putten

14.45 uur Theepauze

15.05 uur Oud en Fragiel.....is gezonde voeding dan nog zinvol?
 • Lisbeth Mathus-Vliegen 

15.35 uur Social media: kansen voor de mondzorg
 • Saskia Timmer

16.05 uur  Afsluiting door de dagvoorzitter
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Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomati-
seerd. Het online inschrijfformulier vindt u op de 
subpagina van deze bijeenkomst in de Agenda op 
www.scem.nl. Hier vindt u tevens alle informatie 
over de inschrijfvoorwaarden.

Het inschrijfgeld bedraagt bij vroegboeken en 
betalen (tot 3 weken van tevoren): € 160,-
Standaardbedrag: € 190,-

Verkiezing Preventieassistent van het Jaar
Ook dit jaar zullen we weer een preventieassistent 
van het jaar kiezen met een aangepaste en com-
pactere aanpak. Ben jij, of ken jij iemand die
in aanmerking komt voor deze titel, ga naar
www.scem.nl voor meer info en het aanmeld-
formulier.

Voorzitter en sprekers
Mevr. J. Baldi-Ekelhoff (voorzitter) • kwaliteits-
coördinator / coördinator mondhygiënisten,
afd. mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, 
UMC Groningen
Mevr.prof.dr. L. Mathus-Vliegen • hoogleraar 
klinische voeding / maag-darm-leverarts, 
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Mevr.dr. J.J. van der Plaats • sociaal geriater met 
specialisatie hersenkunde / mede-auteur van
‘De wondere wereld van dementie’ en
‘Het demente brein’ / oprichter van het 
BreinCollectief, Utrecht
Dr. G.J. van der Putten • specialist ouderen- 
geneeskunde, Amaris Gooizicht, Hilversum; 
senior onderzoeker Radboudumc, Sectie Orale 
Functieleer, Nijmegen; lid Onderwijscommissie 
Opleiding Tandarts-Geriatrie Stichting Bijzondere 
Tandheelkunde, Amsterdam
J.W. Roseboom • senior adviseur, trainer en coach, 
ZET, Culemborg
Mevr. S. Timmer • directeur, Changing Healthcare /
managing consultant, Redmax, Nijmegen
Mevr. E. Zwart • mondhygiënist en communicatie-
trainer / voormalig mondhygiënist, Heiloo

Doelgroep  
Preventieassistenten en 
Preventieassistenten i.o. 

Datum en locatie  
Vrijdag 13 januari 2017
Congrescentrum ReeHorst
Bennekomseweg 24
6716 LM Ede (betaald parkeren)

Deze bijeenkomst wordt mede 
mogelijk gemaakt door:

Informatie 
SCEM
Postbus 21, 4196 ZG Tricht 

telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem

Voor meer bijeenkomsten:
www.scem.nl


