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OPTIMAAL INTEGRAAL
BY GAAF.EDUCATION

IN HET KORT
Om onze patiënten zo goed mogelijk te kunnen helpen is
samenwerking een must. De mooiste eindresultaten kunnen
we echter alleen bereiken door een goed en sterk team rond
ons heen te verzamelen en de samenwerking te optimaliseren.
Van tandarts tot specialist tot mondhygiënist tot assistent tot
tandtechnicus, iedere schakel is hierin van belang.
In onze 2-daagse training richten we ons op de samenwerking
tussen tandartsen, tandarts-specialisten, mondhygiënisten en
tandtechnici: Wie doet wat? Welke verwachtingen scheppen
we? En waar leg je je grenzen? Een training speciaal voor het
hele team, door het hele team.

STRONGER TOGETHER

KNOWLEGDE IS POWER

In de moderne tandheelkunde kunnen we niet
zonder elkaar. Als je je patiënten de beste zorg
wilt geven, zul je met enige regelmaat een
beroep doen op de expertise van collega's. Dit
geldt voor tandartsen, specialisten,
mondhygiënisten, maar ook als je werkzaam
bent in het tandtechnisch lab.
Deze training is dan ook bedoeld voor het
volledige integrale team. Weten wat de ander
nodig heeft en elkaars overwegingen nog beter
begrijpen, zodat we uiteindelijk samen de beste
zorg kunnen bieden. Want waarom moeilijk doen
als het samen kan?

In deze 2-daagse training zullen

OPTIMAAL INTEGRAAL
Wat doet iedereen binnen zijn eigen expertise?
Wat zijn de overwegingen bij de adviezen die we
onze patiënten geven? Wat willen we samen
voor elkaar krijgen? Om hier achter te komen
zullen we samen moeten spreken over ieders
visie, aanpak en behoefte. Alleen dan kunnen we
synergetisch te werk gaan binnen ons eigen
behandelteam en dat ook uiten naar patiënten:
daar staat Optimaal Integraal voor!

wetenschappelijke inzichten en overwegingen
de revue passeren. Daarnaast zullen we ons
richten op onze communicatieve skills, om onze
teamapproach te versterken. Door middel van
hands on workshops, demonstraties en een
interactieve aanpak zullen we alles zo tastbaar
en bruikbaar mogelijk maken. Zo kun jij alles
direct in de praktijk toepassen. Diagnose- en
indicatiestelling, teamapproach, Digital Smile
Design en functie, alles komt aan bod.
Dus ben jij tandarts, tandarts-specialist,
mondhygiënist, tandtechnicus of op een andere
wijze betrokken bij tandheelkundige
behandelingen? Wil jij nóg beter begrijpen wat
ieders aandeel is bij deze behandelingen?
De samenwerking binnen jouw team
optimaliseren, een gelijke visie ontwikkelen,
dezelfde taal spreken? Samen nog meer lol
hebben in ons vak, nog meer succes en nog
meer tevreden patiënten?
Dan is deze training er een die je niet wil missen!

HET PROGRAMMA
PROGRAMMA DAG 1
Team approach part I
Diagnose & Indicatie op elementsniveau
Composiet vs porselein
Fotografie
Functionele overwegingen

PROGRAMMA DAG 2
Diagnose & Indicatie op gebitsniveau
Faciale, dentale en functionele analyse
Digital Smile Design
Team approach part II

DATA
De trainingen worden op donderdag
gehouden. Kijk voor actuele data op
onze website!

ACCREDITATIE
Voor Optimaal Integraal ontvang je
punten die je in kunt dienen bij het
kwaliteitsregister

KOSTEN

€1.500,-

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

@GAAF.CARE

