UITNODIGING

Diverse
professionele
sprekers, actieve
demonstraties en
open gesprek:
“samenwerking
mondhygiënist en
tandarts”
9 november 2019
09:30 uur – 16:30 uur
Grotestraat 82
5151 JG DRUNEN
Doelgroep: tandartsen &
mondhygiënisten

Uitgebreide informatie en
aanmelden:
https://dansedentalcare.nl/
beleef-het-mee-met-ddc/

www.dansedentalcare.nl
info@dansedentalcare.nl
06-49893998

Organisatie in handen van
Danse Dental Care

DANSE DENTAL CARE

Incl. lunchbuffet en
afsluitende netwerkborrel
€ 49,95 excl. btw p.p.

Beleef het mee
met DDC
Tandarts en
Mondhygiënist onder
één dak

9 november 2019
Drunen NB

Deze hele dag wordt vakkundig en
amusant geleid door dagvoorzitter
Wilma van Dartel

Emmet-Techniek :
“Twee vingers- één oplossing”
Zacht – snel – effectief

Ontspannen patiënten door de Relaxmaker
Veel patiënten zijn nerveus en gespannen voor en
tijdens de behandeling van de tandarts of
mondhygiënist. Om de behandeling voor de patiënt
en behandelaar soepel te laten verlopen is de
Relaxmaker ontwikkelt. De Relaxmaker is een
videobril met player voorzien van ontspannende
natuurbeelden.
Marlies Lenselink vertelt in haar lezing alles over
de wetenschappelijke achtergronden, de
ontwikkeling, het gebruik en de ervaringen van de
Relaxmaker in o.a. de praktijk van de tandarts en
de mondhygiënist.
Test en ervaar het zelf tijdens de live
demonstraties.

Wilma van Dartel is Kwetsbaar Krachtig en bekend van
tv-programma Geloof en een Hoop Liefde, LINDA 163 en
de nieuwste editie van Zaken Vrouwen Brabant. Als
‘powervrouw’ staat ze regelmatig op het podium als
dagvoorzitter, presentator of als spreker met een
betekenisvolle boodschap: ‘hoe zet je je kwetsbaarheid
om naar je sterke kracht.’

Programma in het kort :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

09:30 uur Inloop
10:00 uur Opening door Wilma van Dartel
10:05 uur Welkom door Astrid de Ruijter-Danse,
Danse Dental Care
10:15 uur Marlies Lenselink, Relaxmaker
11:00 uur Open gesprek “samenwerking tandarts
en mondhygiënist”
12:00 uur Lunchbuffet
13:00 uur Energizer door Wilma van Dartel
13:10 uur Hans van Wetten, Bruxisme, EmmetTechniek
14:10 uur Groepspresentatie Relax Maker
Groepspresentatie Emmet-Techniek
14:40 uur Gelegenheid om vragen te stellen
14:50 uur Dankwoord Astrid, Danse Dental Care
14:55 uur Slotwoord bijeenkomst door Wilma van
Dartel
15:00 uur Netwerkborrel met mogelijkheid tot
persoonlijke demonstraties en
productkennis.
16:30 uur Afsluiting

Hans van Wetten vertelt in zijn lezing over zijn
centrum die de oorzaak van het
bruxisme / tandenknarsen aanpakt en verhelpt.
Door eigen onderzoek heeft hij ontdekt dat
ongeveer 40% van zijn cliënten een vorm van
tandenknarsen of kaakklemmen heeft. In zijn
Tandenkarsen Centrum verhelpt hij de symptomen
vanuit de oorzaak van de klachten. Door de
behandeling vanuit de segmentale verschijnselen in
te zetten zijn de klachten vaak al na 3 tot 4
behandelingen veel minder en/of verholpen.
Tijdens de lezing wordt u uitgelegd, aan de hand
van een demonstratie, waar de oorzaak van
tandenknarsen vandaan komt en hoe deze te
behandelen is. Ook krijgt u meer inzicht in de
problematiek en klachten van tandenknarsen en
kaakklemmen.
Verder staat de vraag centraal op welke manieren
er samenwerking tot stand gebracht kan worden
tussen de tandartsenzorg, alternatieve geneeswijze,
c.q. lichamelijk aanpak.
Er is tijdens de lezing ruimte voor duidelijke uitleg
over de techniek, afgewisseld met demonstraties.

