GAAF.EDUCATION
OPLEIDINGSTRAJECT

IN HET KORT
Het opleidingstraject van gaaf.education geeft je alle tools om
het behandelconcept van gaaf.care eigen te maken.
Gedurende één jaar word je uitgebreid geschoold op het gebied
van esthetische en restauratieve tandheelkunde.
Uniek en kenmerkend aan het concept van gaaf.care, is dat het
een workflow is die je direct kunt toepassen in je dagelijkse
praktijk. Je wordt getraind om voorspelbaar,
tandweefselbesparend en duurzaam te werken, om zo
topkwaliteit te kunnen leveren. Aan het einde van het
opleidingstraject heb je de kennis en kunde om zelfstandig
uitgebreide en complexe tandheelkundige uitdagingen te
overzien. En bijbehorende restauratieve plannen op te stellen en
uit te voeren.

COMMUNICATIE IS KEY

KEURMERK

Duidelijk (leren) communiceren met de patiënt
is eveneens een belangrijk onderdeel van het
gaaf.care-concept. Dat geldt ook voor de
communicatie met je teamleden. Hier wordt
dan ook veel aandacht aan besteed tijdens de
opleiding. Doordat de groepen uit maximaal
acht cursisten bestaan, is er volop tijd en ruimte
om het lesmateriaal, de thuisopdrachten en de
eigen cases met elkaar te bespreken. Met als
gevolg dat je groeicurve vaak rap omhoog gaat!

Heb je de opleiding succesvol afgerond? Dan

EEN LEVEN LANG LEREN
Na het afronden van de opleiding blijf je
sowieso nog twee jaar aangesloten bij
gaaf.care. Hierna bestaat de mogelijkheid de
samenwerking voort te zetten met alle
voordelen die erbij horen. Denk daarbij aan
studiedagen, een jaarlijks symposium en een
congres. En uiteraard betekent de opleiding
een uitbreiding van je netwerk. Doordat
iedereen aangesloten blijft, ontstaat er als
vanzelf een tandheelkundig netwerk met
gelijkgestemde en gedreven collega’s
waarmee te allen tijde gespard kan worden.

kan je doorgroeien tot gaaf.tandarts en ontvang
je het bijbehorende keurmerk. Hierdoor kunnen
(potentiële) patiënten zien dat je werkt volgens
de principes van gaaf.care en hoge kwaliteit
levert. Door dit keurmerk zullen patiënten die op
zoek zijn naar een gaaf.care-tandarts, jou sneller
kunnen vinden

EIGEN KRACHT
Het opleidingstraject van gaaf.education biedt je
een totaalpakket qua esthetische en
restauratieve tandheelkunde, waarbij je intensief
samenwerkt met een volledig tandheelkundig
team. En dat alles in een prettige sfeer en met
heldere communicatie. Er wordt gewerkt met
eenvoudig te implementeren protocollen, die
direct bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Op
maandelijkse cursusdagen worden niet alleen
theorie en cases besproken, maar stel je ook
samen plannen op en word je gecoacht bij de
uitvoering daarvan. Daarin is zelfreflectie
essentieel: het draait erom vanuit je eigen kracht
te denken.

ONS OPLEIDINGSTRAJECT
GAAF.EDUCATION
Maandelijkse training gedurende een jaar
Theorie, casusbesprekingen en hands on
trainingen
Samen actief aan de slag met
behandelplanning & behandelingen
Intensieve samenwerking met keramist
Zelfreflectie: vanuit eigen kracht gaan denken,
eigen grenzen kennen
Interessante gastsprekers
gaaf.care membership voor 3 jaar
Max. 8 personen per groep, dus veel
persoonlijke aandacht voor iedere cursist
De opleiding is door de NVVRT officieel
erkend als opleidingsplek tot restauratief
tandarts

GAAF.CARE MEMBERSHIP
Actief netwerk van enthousiaste,
getalenteerde collega's
Toegang tot gaaf.colleges, studiedagen,
symposia en het gaaf.congres
Marketing tool
Volop mogelijkheiden tot ontwikkeling

DATA
De trainingen worden op donderdag en
vrijdag gehouden. Data worden specifiek met
de groep samengesteld en

KOSTEN

€9.000,-

gecommuniceerd, hierin bestaat enige
flexibiliteit.

MEER INFO?
www.gaaf.education | info@gaaf.care | +31 (0)6 51 691 404

