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VOORWOORD

NVM-mondhygiënisten
bestaat 55 jaar en dat
gaan we vieren!
Elk jubileum heeft traditioneel zijn eigen naam en symboliek.
Na ons lustrum van 5 jaar terug, ‘Proud to be Goud’, gaan we
deze keer voor smaragd. Met een geschiedenis van 55 jaar en
de daarbij horende ontwikkeling van ons beroep, is de beroeps
uitoefening van de mondhygiënist niet in één thema te vatten.
Daarom is er gekozen voor een programma met verschillende
onderwerpen voor de lezingen; deze zijn net zo divers als onze
beroepsgroep! En natuurlijk sluiten we de dag af met een feest
zoals je van NVM-mondhygiënisten mag verwachten.
Kijkend naar de ontwikkelingen hébben we ook een reden om feest te vieren.
Want de vereniging die in 1967 met 5 leden is gestart, is uitgegroeid tot een
vereniging met 4.408 leden en studentleden. In 55 jaar is de mondhygiënist
ontwikkeld van een ondersteunend medewerker naar een zelfstandig
werkende mondzorgprofessional.
Ons beroep en deskundigheidsgebied zijn geregeld in de Wet BIG en de
opleidingstitel is beschermd. Mondhygiënisten kunnen zich vrij vestigen en
zijn niet meer afhankelijk van doorverwijzingen van een tandarts. In 1997
werden mondhygiënisten functioneel zelfstandig bevoegd en inmiddels is
een experiment gestart voor volledige zelfstandige bevoegdheid.

Lees verder >>>
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Deze ontwikkelingen konden plaatsvinden door het bestaan van
NVM-mondhygiënisten, onze beroepsvereniging die zich in de afgelopen
55 jaar hard heeft gemaakt voor het prachtige beroep mondhygiënist.
Zij realiseerde groei van de beroepsgroep
samen met de leden, verschillende partners
en stakeholders. En om die reden kunnen wij
werken zoals we dat vandaag de dag doen:
professioneel en autonoom.
Met elkaar vieren we de successen van 55 jaar
‘samen sterk’, met een inspirerend congres,
uitgebreide beursvoer en een knalfeest als
sluitstuk. Eén ding hebben we namelijk allen
gemeen: naast dat wij uitblinken in de preventieve mondzorg, weten wij wat feesten is!
Graag tot dan!
Met hartelijke groet,
Manon van Splunter-Schneider
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LU S T R U M LO G O

Lustrumlogo
ter ere van 55 jaar
NVM-mondhygiënisten
Dit jaar bestaat NVMmondhygiënisten 55 jaar.
Ons elfde lustrum alweer.
In termen van huwelijksjubilea
is dit een smaragdgroene
verjaardag. Je ziet de smaragd
dan ook terug in ons jubileumlogo:

Smaragd is de steen van de wijsheid en een symbool van waarheid, liefde
en eeuwige jeugd. Smaragd stimuleert inspiratie, openheid, oprechtheid,
positiviteit, een vooruitziende blik, genieten van het leven en gevoel van
eenheid. En dat is wat NVM-mondhygiënisten wil zijn: een actieve vereniging,
die alle mondhygiënisten verbindt. Die staat voor de mondhygiënist in
Nederland en die ‘eeuwig jong’ activiteiten ontplooit voor dit mooie beroep
en de beroepsuitoefening. Een vereniging die vooruitkijkt en inspeelt op
een continu veranderende omgeving. De betekenis van deze steen sluit
mooi aan bij de kernwaarden van onze vereniging: vooruitziend en
toekomstgericht, doelgericht, klantgericht, alert, oprecht, open en
maatschappelijk verantwoordelijk.
Vier dit lustrumjaar met ons mee: 55 jaar NVM-mondhygiënisten een kristalhelder verhaal.
En last but not least: Dank aan jullie allemaal – mondhygiënisten van Nederland – voor 55 jaar inzet om dit kristalheldere verhaal neer te kunnen zetten!

[6]

PUNTEN KRM

Punten KRM
Aan het NVM-Lustrumcongres zijn 5 Mondzorgpunten
toegekend. Op 23 september verzoeken wij je bij aanmelding
bij de inschrijfbalie de presentielijst te tekenen om je aan
wezigheid te bevestigen, voor de verwerking van de punten.
Er worden geen deelnamecertificaten uitgereikt. Mocht je wel een certificaat
wensen, dan kun je deze per e-mail aanvragen. Binnen een maand ontvang je
dan het betreffende certificaat.
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96%
BIJ

VAN DE GEBRUIKERS
WERD HET TANDVLEES
GEZONDER

In een langdurig klinisch onderzoek van
meer dan 24 weken transformeerde
Oral-B iO™, bij 96% van de gebruikers,
de gezondheid van het tandvlees.
Het aanbevelen van de juiste
tandenborstel kan uw patiënten
helpen de mondgezondheid
aanzienlijk te verbeteren.
Neem contact op met Oral-B voor meer informatie

Grender J et al. Am J Dent 2020;33:3-11

DAGVOORZITTERS

Dagvoorzitters
Manon van Splunter-Schneider en
Loes Velthoven-Verlinden
Manon van Splunter-Schneider en Loes Velthoven-Verlinden zijn
dagvoorzitters van het Lustrumcongres. Al jaren staan zij beiden op de
bres voor de mondhygiënist, Manon als voorzitter van de vereniging en
Loes als vice-voorzitter en bestuurslid op de portefeuille Onderwijs,
Scholing en Wetenschap.
Dit doen zij vanuit een enorme drive om op te komen voor de belangen van
de beroepsgroep, het vak verder te ontwikkelen en mondhygiënisten te
ondersteunen in hun werk. Tijdens het congres staan zij graag met jullie stil
bij wat in de afgelopen 55 jaar is bereikt door de vereniging en haar leden.
Zij zijn jullie gastvrouw en introduceren de sprekers van het veelzijdige,
vakinhoudelijke Lustrumprogramma.
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Musis Arnhem
Gevierde acteurs, de grootste maestro’s en de jongste talenten,
allen betraden het podium in Arnhem. Musis & Stadstheater is
al meer dan 100 jaar het kloppende culturele hart van de stad.
Tijdens het congres vinden de lezingen plaats in de oude Muzenzaal die
volledig in oude luister is hersteld. De Muzenzaal was onderdeel van het
eerste concertgebouw in Nederland en is heropend in januari 2018. De zaal
heeft een klassieke uitstraling met kroonluchters en een prachtig balkon.
Door de renovatie beschikt het gelukkig ook over hedendaags comfort,
moderne techniek en goed zicht op het podium. Tegenover de Muzenzaal
ligt de volledig vernieuwde en iconische Parkzaal met een glazen schuifpui
achter het podium waardoor je meteen op het Lauwersgrachtpark uit kijkt!
In en om deze prachtige zaal staan onze exposanten met hun producten en
nieuwe ontwikkelingen. Zij zien uit naar je komst.
Musis is een iconische plek met een indruk
wekkende geschiedenis, de uitgesproken
plek om ons Lustrum te vieren.
Adres: V
 elperbinnensingel 15, 6811 BP Arnhem
Parkeren: Musis Garage Arnhem |
Velperbinnensingel 2, 6811 BP Arnhem

Parkeren
Parkeergelegenheid in de Musis Garage
is beperkt. Bekijk hier de andere parkeer
garages in de buurt van Musis.

Openbaar vervoer
Het Musis is op 15 minuten loopafstand van Station Arnhem Centraal.
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Ontdek Arnhem!
In het teken van het 55-jarig bestaan van NVMmondhygiënisten kun je onder begeleiding van een gids
de rijke geschiedenis induiken van het indrukwekkende
Arnhem. Alle deelnemers zijn, bij vooraanmelding, welkom
bij de buitenactiviteiten. Ook als je alleen bij het congres
of het feest aansluit.
Laat je inspireren voordat we met elkaar een prachtig diner en schitterende
feestavond tegemoet gaan. De buitenactiviteiten starten om 18.30 uur en
eindigen om 20.00 uur, met als start- en eindpunt Musis Sacrum Arnhem.

De stadswandelingen
De Eusebius Experience
De Eusebius vertelt de geschiedenis van bijna
twaalf eeuwen Arnhem. De kerk herrees
tijdens de periode van wederopbouw en gaf
de stad en zijn inwoners hun trots terug. Op
grote hoogte kun je heel Arnhem zien vanaf
balkons helemaal gemaakt van glas.

Stadswandeling
Deze vier kilometer lange stadswandeling
neemt je mee langs de indrukwekkende
historische gebouwen en plekken die Arnhem rijk is.

Spijkerkwartier
Het Spijkerkwartier was ooit een roemruchte Arnhemse wijk waar de prostitutie de sfeer bepaalde. Als je nu door het Spijkerkwartier loopt, zie je daar
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niets meer van terug. De prostitutie verdween en de rode ramen maakten
plaats voor een wijk waar statige huizen, restaurants en groen de boventoon
voeren.

De 7 Straatjes
De 7 Straatjes van het Stegenkwartier is
een verborgen juweeltje met authentieke
winkels met mode, sieraden, cadeaus,
kookgerei en patisserieproducten.

De Slag om Arnhem
Verdiep je bij, onder andere, de musea
Airborne at the Bridge en Airborne Museum
at Hartenstein in de indrukwekkende
geschiedenis van de regio Arnhem.

Vrijetijdsbesteding
Natuurlijk heb je ook de mogelijkheid om zelf wat te ondernemen.
Let wel: Musis wordt tussen 18.30 en 20.00 uur getransformeerd tot
diner- en feestzaal. Het is dus niet mogelijk om op deze locatie te blijven.
Mocht je niet van één van de buitenactiviteiten gebruik willen maken,
dan kun je ook terecht bij het restaurant van Musis voor een borrel óf je
kunt uitpuffen in het aansluitende Musispark.
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WIN!
10
Sparkly
knuffels

Ga op de foto met
XXL Sparkly!
Ontdek alles over onze nieuwe
poetspreventieplannen voor kinderen
en volwassenen op onze stand.

EXPO

EXPO
sponsoren en standhouders
Op 23 september kun je tijdens de inloop en de pauzes een
uitgebreide expo bezoeken. De aangemelde standhouders zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BioXtra
Caresse Cosmetics BV
Cavex
Colgate
Consumendix
Corim Dental
Curaden AG
Dentaid
Dental Coach
Dental INFO
Dentalair
DentalCens
E-Dental
EMS Electro Medical
Systems GMBH
Fresh Tandartsen
Hu-Friedy
KRM
Lactona BV
Lamaison

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loser&Co
NVM-mondhygiënisten
NVM-educatie
NVM-inkoop
Oracoat
Oral-B
Philips
Sensodyne
Simplex(-M)
smiles.world
StraightDental
Sunstar Benelux BV
TEPE Benelux
Vertimart
Yakult
Young Innovations
Europe GmbH

Daarnaast wordt het lustrumevenement uiteraard mede mogelijk
gemaakt door de hoofdsponsoren van NVM-mondhygiënisten:
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LEZING 1

Route 55 |

Dagmar Else-Slot 			

Traditioneel hoort bij een lustrum een overzicht. Aan de hand van
de afgelopen 55 jaar wordt er teruggeblikt op belangrijke aspecten
voor mondhygiënisten in Nederland, de vereniging en de wetenschappelijke
mondzorg literatuur. Met kennis uit het verleden kunnen we immers verder
naar een mooie toekomst. Wat zijn de klassiekers in de mondzorg? Wat zijn
belangrijke lessen? Wat ligt er in het verschiet? Van kristallen bol, via logica
tot futurologie of te wel, de leer van het op de toekomstgericht denken.
Op naar Rebekka!

Leerdoelen:
1. Kennis krijgen van de klassiekers
in de mondzorg
2. Inzicht krijgen in geleerde lessen
3. Inzicht krijgen in de visie voor de (nabije en
verdere) toekomst van de mondzorg

Prof. Dr. D. E. Slot
Dagmar Else Slot is in Utrecht middels een 3-jarige
opleiding opgeleid tot mondhygiënist en heeft daarnaast een onderwijskundige achtergrond, is klinisch
epidemioloog en heeft een MBA afgerond. Zij is in 2020 benoemd bij ACTA als
hoogleraar ‘Preventie in de Mondzorg’ en voelt zij zich zeer verbonden met de
dagelijkse klinische mondzorg praktijk en de mondhygiënist in het bijzonder.
Zij verdeelt momenteel haar tijd tussen sectie Parodontologie van
ACTA, de mondzorgpraktijk, de master HGZO en het International
Journal of Dental Hygiene.
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Hospitality in de
mondzorg | Vera van Kampen
De opzet van de trainingen van Hospitality in de Zorg is gebaseerd op het
onderzoek van hoogleraar Andrea Evers, gezondheidspsycholoog aan de
Universiteit van Leiden. Evers toont aan dat bewuste en onbewuste verwachtingen de werking van medicijnen en behandelingen, zowel positief als
negatief, kunnen beïnvloeden. De communicatie met de patiënt over zijn/
haar ziekte speelt een belangrijke rol in het genezingsproces. Dit betekent
dat alle communicatie richting de patiënt de positieve verwachtingen van de
behandeling moet versterken. Empathie is dus meer dan alleen klantvriendelijk zijn. De communicatie van elke schakel in de praktijk is onlosmakelijk
verbonden met de behandeling en met de genezing van de patiënt. Hierbij is
een eerste indruk altijd belangrijk, want die wordt onthouden en opgeslagen.
In de lezing staat de ‘patiëntreis’ van behandelen in de
mondzorgpraktijk centraal. Je krijgt door nagespeelde
voorbeelden inzicht in eigen gedrag en communicatie
en krijgt handvatten om deze patiëntreis in de praktijk
te verbeteren.

Leerdoelen:
1. Het belang van gezonde communicatie in de zorg
2. De eerste indruk
3. Omgaan met heftige emoties
4. Nee verkopen, afspraken afzeggen of verzetten

Vera van Kampen
Vera van Kampen van Hospitality in de Zorg traint al jaren zorgmedewerkers
met de dagelijkse praktijk als uitgangspunt. In het cliëntencontact krijgen
zorgmedewerkers dagelijks te maken met emoties als angst, hoop, teleurstel-
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ling en verdriet. Helaas krijgen zij ook regelmatig te maken met boosheid
en frustratie. Hospitality in de Zorg traint en coacht medewerkers zodat zij
met plezier deze emoties in goede banen kunnen leiden. Vera’s lezing zal
ondersteund worden door input van een trainer/acteur mee.
Haar naam is Ink van der Horst.
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Paro-endo-problematiek |
drs. Daniëlle Boonzaaijer
Het paro-endo probleem is een mystieke, op zichzelf staande aandoening.
Tenminste, dat wordt wel gedacht. Met meer kennis van de verschillen en
overeenkomsten tussen parodontale en endodontische problemen, zien we
dat het vaak wel wat weg heeft van het ‘kip of het ei’ verhaal: wat was er nu
eigenlijk eerst? En de volgende vraag: maakt dat wat uit voor de behandeling?
Hoe ontstaat een paro-endo probleem, hoe herken je het en wat kan je er aan
doen? Deze vragen staan centraal in de lezing. Op interactieve wijze behandelen we de antwoorden hierop met behulp van casuïstiek, diagnostische
hulpmiddelen en mogelijkheden op gebied van de endodontologie.

Leerdoelen:
1. Algemene kenmerken van endodontische problemen kunnen herkennen
2. Kennis vergroten van verschillen en overeenkomsten tussen een
parodontaal en een endodontisch probleem
3. De hulpmiddelen kennen die helpen bij de
diagnostiek van een (paro-)endo probleem

Drs. Daniëlle Boonzaaijer
Daniëlle Boonzaaijer (afgestudeerd in 2001 aan
ACTA) werd in 2003 mede-eigenaar van een groepspraktijk in Almere. Na de postdoctorale opleiding
endodontologie (ACTA, 2007-2010), werkte ze als
tandarts-endodontoloog bij EndoClinics Almere.
Sinds 2017 is zij werkzaam als directeur Tandheelkundige Kwaliteit en Veiligheid bij Topmondzorg. In
2011 werd zij lid van het bestuur van de NVvE, daar
was zij van 2014 tot 2018 voorzitter. Sinds 2016 is Daniëlle bestuurslid van
het KiMo. Zij werkt tevens aan een promotie-traject over werkplezier bij
endodontische behandelingen aan de RUG.
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Spoelen met 0,12% CHX + 0,05% CPC voorafgaand aan een
tandheelkundige behandeling geeft een reductie van de bacteriële1
en virale2 belasting in speeksel in de mond.

SHOP

1)
2)

Veksler Alberto E. et al. Reduction of salivary bacteria by pre-procedural rinses with chlorhexidine 0,12%.
Journal Periodontology 1991
Muñoz-Basagoiti J, Perez-Zsolt D, León R, Blanc V, Raïch-Regué D, Cano-Sarabia M, Trinité B, Pradenas E, Blanco J,
Gispert J, Clotet B, Izquierdo-Useros N. Cetylpyridinium Chloride mouthwash to reduce shedding of infectious
SARS-CoV-2: A double-blind ramdomized clinical trial. A. Alemany et al, first published June 21, 2022,
https://doi.org/10.1177/00220345221102310

Lichtschip 15 • 3991 CP Houten • TEL: +31 (0)30 6343154
info@dentaid.nl • www.dentaid.nl

LEZING 4

De frustraties van furcaties.
Zijn ze de afgelopen 55 jaar
minder geworden? |
drs. Wouter van Wesemael
In deze lezing neemt Wouter je mee in de ontwikkelingen van de furcatie
problematiek en de behandeling daarvan in de afgelopen 55 jaar. Weten
we inmiddels meer over de oorzaak of oorzaken van het ontstaan van deze
problemen? En kunnen we ze tegenwoordig ook beter en betrouwbaarder
behandelen? Twee vragen die de rode draad van deze lezing vormen.
Het antwoord op deze vragen zal met wetenschappelijke onderbouwing
worden gegeven. Maar daarnaast vooral ook ondersteund worden met
klinische praktijkvoorbeelden. Dit geeft je inzicht in wat je zelf kunt doen
en wanneer bijvoorbeeld chirurgie mogelijk wel zinvol is en wanneer niet.
Zo zullen we onze frustraties over furcaties delen: gedeelde smart is halve
smart. Maar misschien ook: gedeelde vreugde is dubbele vreugde.

Leerdoelen:
1. Zoek naar de oorzaak voor je begint te behandelen
2. Daarbij zijn röntgenfoto’s eigenlijk altijd
noodzakelijk
3. Welke chirurgische (on)mogelijkheden zijn er

Drs. Wouter van Wesemael, MBA
Wouter is militair en tandarts (afgestudeerd in
2007 aan ACTA) en startte na zijn afstuderen als
tandarts zijn carrière op de Centrale Ziekenboeg
op de Marinehaven in Den Helder.
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In 2011 rondde hij de opleiding Parodontologie aan ACTA af. Sindsdien werkt
hij als parodontoloog in het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht en werkt
als docent aan ACTA. Hij is in 2008 en 2012 op uitzending geweest. Dit voorjaar
rondde hij een MBA in Healthcare Management af. Sinds begin april is hij
plaatsvervangend commandant van het Centraal Militair Hospitaal en
combineert hij dit met werken aan de stoel.
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LEZING 5

Shared decision making:
kansen en valkuilen |
Marlou de Kuiper, MSc
In deze interactieve lezing zul je antwoord krijgen op de volgende vragen: Is
shared decision making het antwoord op al onze problemen? Is het altijd van
toepassing? Zo nee, wanneer dan niet? Kan iedereen het zomaar doen of is
daar meer voor nodig? En zo ja, wat dan? Welke beelden van het begrip zijn
bepalend voor de werkelijkheid? Welke uitdagingen, risico’s en valkuilen
komen we tegen?

Leerdoel:
1. Shared decision making is een kans om de mondzorg nog meer in te richten
als een samenwerking met verschillende partijen

Marlou de Kuiper, MSc
Marlou de Kuiper is opleider en manager, auteur
en spreker, ontwerper en innovator met veel
ervaring en deskundigheid in Zorg en Welzijn en
onderwijs in binnen- en buitenland.
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HET LEVEN IS TE KORT VOOR

GEVOELIGE
TANDEN
NIEUWE FORMULE

Sensodyne Repair & Protect is
geschikt voor mensen die baat
hebben bij verlichting van overgevoeligheid van het dentine,
door het herstellen van blootliggende dentine tubuli.1-6
• Fluoride tandpasta waarvan
ook klinisch is bewezen dat het
helpt beschermen bij overgevoeligheid van het dentine bij
tweemaal daags gebruik.2-6
• Inclusief NovaMin technologie
om een beschermende laag te
vormen over het blootliggend
dentine.1-5

1. Earl JS. Physical and Chemical Characterization
of Dentin Surface Following Treatment with Novamin
Technology. J Clin Dent. 2011;22:62-67. 2. Burwell
A, Jennings D, Muscle D, et al. NovaMin and dentin
hypersensitivity-in vitro evidence of efficacy. J Clin
Dent. 2010;21(3):66-71. 3. Greenspan DC. NovaMin
and tooth sensitivity--an overview. J Clin Dent.
2010;21(3):61–5. 4. Layer TM. Development of a
fluoridated, daily-use toothpaste containing NovaMin
technology for the treatment of dentin hypersensitivity.
J Clin Dent.2011;22(3):59-61. 5. LaTorre G, Greenspan D.
The role of ionic release from NovaMin (calcium sodium
phosphosilicate) in tubule occlusion: an exploratory in vitro
study using radio-labeled isotopes. J Clin Dent 2010; 21:72-76.
6. Gendreau L, Barlow AP and Mason SC. Overview of
the clinical evidence for the use of NovaMin in providing
relief from the pain of dentin hypersensitivity. J Clin Dent.
2011;22(3):90-5.
© 2022 GSK group of companies. All rights reserved.
GlaxoSmithKline B.V. Trademarks owned or licensed by GSK.
PM-NL-SENO-21-00037.
Information for DHCP only. Sensodyne Repair & Protect is een
medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Bestel Sensodyne
samples nu via:

www.dentalintouch.nl

INSCHRIJVEN

Inschrijven
Inschrijven voor het NVM-Lustrumcongres
‘55 jaar NVM-mondhygiënisten - een kristalhelder verhaal’,
vrijdag 23 september 2022 via www.nvmcongres.nl

Tarieven:
NVM-lid: 		
65+/AOW-gerechtigd:
Student-lid:
Geen NVM-lid:

€ 265,€ 120,€ 120,€ 365,-

Feestavond met diner:
Los ticket:

€80,-

Combi-tickets (congresdag + feest + diner):
NVM-lid:		
65+/AOW-gerechtigd:
Student-lid:
Geen NVM-lid:

€ 325,€160,€160,€450,-
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E N T E R TA I N M E N T

Feestavond
vrijdag 23 september
55 jaar NVM-mondhygiënisten: een kristalhelder verhaal. Dat
moet worden gevierd! 55 jaar staat ook voor de smaragdsteen,
dus schitter, fonkel & shine. Deze schitterende feestavond
start om 20.00 uur in Musis Sacrum in Arnhem met een
heerlijk dinerbuffet.
Maud Wilms
Om alvast in de feeststemming te komen, sluiten we de congresdag met zíjn
allen zingend en swingend af. We smeren onze stembanden om bij te praten
tijdens de borrel en maken onze spieren alvast los voor het feest.
Maud werd tijdens een landelijke talentenfinale tweede. In datzelfde jaar
deed zij mee aan de Soundmixshow als Ilse DeLange. In de finale werd zij
vijfde! Verder won zij ‘NCRV’s Volgspot’ op radio 2 en talentenjacht ‘De Kans’
met mijn eigen werk. Nam zij twee albums op met eigen werk.
Speelde veel en overal. Kwam op TV en in de krant.
Speelde in de voorprogramma’s van Beth Hart,
Shane Alexander en Norland Wind.
Ook werd zij twee jaar op rij door de Pop
ronde geselecteerd om mee te reizen met
dit rondtrekkende festival. Zij won als
eerste vrouw de Jo Erens Prijs.
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Frank in Person
“Ervaar de briljante Frank Sinatra belevenis met Frank In Person…
en geen playback!”
Laat je tijdens de feestavond verrassen door zijn optreden. Zijn warme
stemgeluid èn perfecte timing zijn ongeëvenaard! Frank (ja, hij heet ècht
Frank!) brengt een indrukwekkend eerbetoon aan Frank Sinatra, inclusief ‘the
looks and the moves’. Als je Frank hoort en ziet zingen, zal je ervan overtuigd
zijn dat Ol’ Blue Eyes herrezen is… The Style…, The Voice…, he’s BACK!
Frank in Person is opgegroeid in een artistieke familie en werkte later als
fotograaf en DJ/producer. Het lag voor de hand dat hij Iets creatiefs ging doen
in z’n verdere professionele leven. Al had hij nooit kunnen bedenken dat hij
een zangcarrière zou starten, al wist ie wel dat hij kon zingen. Eind 2004 is
hij daarmee gestart en hij werd meteen ontdekt door Erwin Sjoerdsma van
AT Productions.

Swinging Collective met DJ Edgar
Tijdens het dinerbuffet verzorgt DJ Edgar gezellige achtergrond muziek
zodat je gezellig met je collega’s en anderen kunt bijkletsen.
Daarna barst het feest los met Swinging Collective met een optreden dat
je niet snel zult vergeten. Swinging Collective is een uitgekiende mix van
live band met DJ bestaande uit DJ Edgar, zangeres/MC Hurts,
percussionist Adriaan en saxofonist Joshua.
De show van het Swinging Collective bestaat
uit een aanstekelijke mix van hedendaagse
top-40, dance, funk, soul, pop en latin.
Dresscode:
Alle muziek gaat non-stop door.
groen & glitter!
De live muzikanten spelen afwisselend
We gaan
mee met de DJ en uiteraard ook samen.
Klik hier voor meer informatie
schitteren,
over Swinging Collective.

fonkelen en
shinen!
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‘55 jaar NVMmondhygiënisten een kristalhelder verhaal’
09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee, bezoek beursvloer
10.00 uur Swingende opening
10.07 uur Opening en welkom door dagvoorzitters Manon van Splunter-Schneider
en Loes Velthoven-Verlinden
10.15

uur

Lezing ‘Route 55’ door Prof. Dr. Dagmar Else Slot

11.10 uur Lezing ‘Hospitality in de mondzorg’ door Vera van Kampen
12.05 uur Lunchpauze & bezoeken beursvloer
13.30 uur Lezing ‘Paro-endo problematiek’ door drs. Daniëlle Boonzaaijer
14.25 uur Lezing ‘De frustraties van furcaties. Zijn ze de afgelopen 55 jaar minder
geworden?’ door drs. Wouter van Wesemael, BMA
15.20

uur

Pauze & bezoeken beursvloer

16.00 uur Lezing ‘Shared decision making: kansen en valkuilen’ door
Marlou de Kuiper, MSc
16.55 uur Swingende afsluiting
17.15 uur Afsluiting door dagvoorzitters Manon van Splunter-Schneider en
Loes Velthoven-Verlinden
17.30

uur

Borrel

18.30 uur Buitenprogramma: ontdek Arnhem!
20.00 uur Diner en feestavond met entertainmentprogramma
23.30 uur Einde
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