Vrijdag 5 oktober 2018
ReeHorst, Ede

Mondzorg bij het kind IX

Gezondheidsvaardigheden in het gezin

“De laatste inzichten in wat écht werkt bij kinderen
en gezinnen!”

Op vrijdag 5 oktober vindt alweer de negende editie van het symposium ‘Mondzorg bij het
kind’ plaats! Dé dag waarop u wordt bijgepraat over ontwikkelingen in preventie bij kinderen en
gezinnen. Het centrale thema dit jaar is: gezondheidsvaardigheden.
Wist u dat 30 procent van alle Nederlanders niet over voldoende vaardigheden beschikt om
advies en informatie over (mond)gezondheid te begrijpen en toe te passen? Bijvoorbeeld omdat
iemand onze taal niet goed kan lezen, schrijven of spreken. Of omdat iemand geen vragen durft
te stellen. Dan kun je adviseren wat je wilt, maar veel daarvan zal niet aankomen of begrepen
worden.
Wat doe je wanneer je een kind in de stoel hebt waarvan de ouders onze taal nauwelijks spreken?
Of wanneer er complexe problemen in een gezin spelen waardoor geen energie overblijft om jouw
adviezen over poetsen, sugarstacks en eetmomenten ter harte te nemen? Dit en meer komt aan
de orde tijdens het symposium.
Met veel vaart en afwisseling nemen wij u mee langs vele thema’s. U maakt nader kennis
met het concept gezondheidsvaardigheden en met het inzetten van een voedings-challenge.
Ervaringsdeskundigen vertellen hoe u rekening kunt houden met een beperkte taalvaardigheid
bij ouders. U kunt een volgende stap zetten in het motiveren van patiënten. En we kijken naar de
rol
die vaders spelen: wat kan hun unieke bijdrage zijn
aan de mondgezondheid van hun kinderen en hoe
breng je hen in positie?
We zien ernaar uit u op 5 oktober te ontmoeten!

Jan Willem Roseboom, SCEM
Anita Seinen, SCEM

Programma
Dagvoorzitter: Jan Willem Roseboom
09.30 uur

Welkom door de voorzitter

09.45 uur

Gezondheidsvaardigheden en mondzorg in gezinnen
Wieke van Boxtel • docent-onderzoeker Innovaties in de preventieve zorg,
Hogeschool van Utrecht

10.30 uur

Het Uitblinkers project: Help ouders over Hobbels Heen?!
Dr. Madelon de Jong-Lenters • tandarts-pedontoloog, Uitblinkers
(kinderverwijspraktijk) en Denise Duijster • onderzoeker, ACTA

11.15 uur

Pauze

11.45 uur

Als taal een probleem is
Marjolijn van Leeuwen • onderzoeker/trainer, Pharos

12.15 uur

De voedings-challenge
Zo geef je een voedingsadvies waar ouders en kinderen van in beweging komen
Yvonne Kort • therapeut & mondhygiënist, Oergezonde Mond

12.45 uur

Lunchpauze

13.45 uur

Eropaf! Samenwerken met lokale gezondheidspartners, wat werkt?
Spreker genodigd

14.15 uur

Kraak de code
De volgende stap in Motiverende gespreksvoering (deel 1)
Dagmar Vriends • trainer, Siss trainingen

14.45 uur

Pauze

15.15 uur

Kraak de code
De volgende stap in Motiverende gespreksvoering (deel 2)
Dagmar Vriends • trainer, Siss trainingen

15.45 uur

Betrokken vaders, gezonde monden
Marius van Regteren • initiatiefnemer VDRS.nl en coach

16.15 uur

Afsluiting

Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomatiseerd. 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): € 189,Standaardbedrag: € 219,Bij 4 of meer tegelijk inschrijvende en betalende
deelnemers van dezelfde organisatie geldt een
korting van € 20,- per deelnemer.

Sprekers en dagvoorzitter
Wieke van Boxtel, MSc • hogeschooldocent
Mondzorgkunde, onderzoeker Lectoraat
Innovaties in de preventieve zorg, onderzoekslijn
Interprofessionele Preventie, HU Hogeschool
Utrecht/ Instituut Paramedische Studies, Utrecht

Doelgroep
Mondhygiënisten, (kinder)tandartsen
en preventieassistenten. Alle andere
geïnteresseerden, zoals tandheelkundig
assisterenden, zijn van harte welkom
Accreditatie
Aangevraagd bij KRM en KRT
Datum en locatie
Vrijdag 5 oktober 2018
ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede
(betaald parkeren)
Mede mogelijk gemaakt door

Dr. Denise Duijster • onderzoeker, ACTA, Amsterdam
Dr. Madelon de Jong-Lenters • tandartspedontoloog, Uitblinkers (kinderverwijspraktijk),
Leiden
Yvonne Kort • therapeut/mondhygiënist,
Oergezonde Mond, Woudrichem

Marius van Regteren • initiatiefnemer VDRS.nl en
coach, Nijmegen

Informatie
SCEM
Postbus 21, 4196 ZG Tricht

Jan Willem Roseboom (dagvoorzitter) •
spreker, coach en schrijver, De Family Factory/
programmamaker, SCEM, Culemborg

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

Dagmar Vriends • trainer, Siss trainingen, Den Haag

Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl
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Marjolijn van Leeuwen • onderzoeker/trainer,
Pharos, Utrecht

