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LOCATIE
Bavaria Brouwerij Café
Heuvel 5
5737 BX Lieshout
Tel. nr. 0499 42 55 85
info@bavariabrouwerijcafe.nl
www.bavariabrouwerijcafe.nl
Brabantse gastvrijheid in een bierige ambiance.
Het Bavaria Brouwerij Café is al sinds jaar en dag onderdeel van de Bavaria
brouwerij, gevestigd in Lieshout.

J.A.M.M. PRINSEN
SNEEUWGORSHOF 1
5672 EV NUENEN

Al in 1680 werd er op de Kerkdijk in Lieshout bier gebrouwen; deze kleine
brouwerij aan huis is nu uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke brouwerij
van Nederland: Bavaria.

W IJ

Bavaria is al 7 generaties in handen van de familie Swinkels en nog steeds een
echt familiebedrijf.
Het Bavaria Brouwerij Café is een café waar Brabants genieten met een goed
glas bier, gezelligheid en lekker eten centraal staat. Jong en oud, particulier en
zakelijk, iedereen is hier van harte welkom!

DANKEN ONDERSTAANDE

SPONSORS VOOR HUN BIJDRAGE
AAN DEZE DAG .

ET

NOS IN ARCADIA

W ETENSCHAPPELIJKE DAG
L IESHOUT
27 NOVEMBER 2015
PLATTEGROND

DE WETENSCHAPPELIJKE DAG
De wetenschappelijke dag zal plaatsvinden
op vrijdag 27 november 2015 in

PROGRAMMA

Sprekers: Richard Mastwijk, Alexander Tolmeijer, Charlotte
van den Wall Bake en Maaike Straathof

het Bavaria Brouwerij Café te Lieshout.

09.00
09.30
09.35

Het motto van de dag:

U en uw team

10.45
11.15

Spreker Richard Mastwijk
Kostprijsonderzoek NZa en wat nu?

12.30
14.00

Recentelijk hebben wij kennis genomen van de bevindingen van het onderzoek naar de kosten
en opbrengsten in de mondzorg. Het resultaat van dat onderzoek is dat de tarieven voor de
algemene tandheelkunde worden verlaagd met 5,5 procent, de orthodontie met 1,5 procent en de
implantologie met 19,5 procent. Waar is deze aanpassing op gebaseerd? Hoe zit het systeem van
de tariefberekening in elkaar? En last but not least: is het met deze aanpassing nu een keer klaar?
Deze vragen komen aan de orde in de presentatie van Richard Mastwijk. Daarnaast gaat hij in op
wat u kunt doen binnen uw eigen praktijk om de gevolgen van deze tariefaanpassing enigszins het
hoofd te bieden. Daarbij is inzicht in uw eigen cijfers in van het grootste belang. Meten is weten!
Leerdoelen: -

Weten wat de achtergronden zijn van het kostenonderzoek
Inzicht hebben in hoe het door u te hanteren tarief is opgebouwd
Weten hoe u inzicht krijgt in de cijfers van uw eigen praktijk
Oplossingsrichtingen hebben, om om te gaan met de gevolgen

15.15
15.45
17.00

Aan de hand van diverse voorbeelden van tandartsen in een praktijk met vier stoelen, laat Alexander u zien hoe divers en complex de praktijkvoering in zo’n situatie kan zijn.Vier stoelen met vier
tandartsen, of vier stoelen met één tandarts. Wat zijn de verschillen? En wat moet je allemaal doen
om te zorgen dat het goed en gecontroleerd gaat als je meer overlaat aan de assistentes? Meer
delegeren is zeker niet makkelijk, en vaak niet overzichtelijk. Levert het eigenlijk wel wat op?
Leerdoelen: - Begrijpen welke taken zich het meest lenen voor delegatie
- Inzicht hebben in welke extra inspanningen dit voor de praktijkhouder oplevert
- Inzicht hebben in welke extra inkomsten dit kan genereren.

Spreker Charlotte van den Wall Bake
Winst door inzicht in gedrag met DISC-model
DISC geeft mensen inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. Begrijp uzelf, collega’s, partners en patiënten beter. Hiermee kunt u beter aansluiten op ieders persoonlijke behoeften, conflicten voorkomen, verschillen beter waarderen en bouwen aan onderling vertrouwen.
Voorafgaand aan deze dag krijgt u online een analyse toegestuurd om in te vullen. Op basis van de
resultaten hiervan hoort u op de dag zelf al direct welke persoonlijkheidsstijl het beste bij u past,
hoe u uzelf ziet en hoe anderen u kunnen ervaren.

Richard Mastwijk

Sinds de Wet BIG (1997) kan in de tandartsenpraktijk gewerkt worden met het
concept van taakdelegatie.Veel praktijken zijn hiermee aan de slag gegaan vanuit het
perspectief van efficiëntie waarbij de beschikbare capaciteit optimaal wordt benut.
Maar geldt dit na bijna 20 jaar nog steeds? En is het voldoende om ook in de komende
jaren volgens hetzelfde principe te werken?

Charlotte
van den Wall Bake

Leerdoelen: - de huidige wijze van taakdelegatie in uw praktijk kunnen toetsen aan
nieuwe inzichten
- taakdelegatie in een breder perspectief kunnen zetten
- taakdelegatie als strategie kunnen beoordelen om de organisatie doelstellingen te behalen

Aan het eind van de dag wordt een oorkonde uitgereikt.
Uw deelname wordt doorgegeven aan het Q-keurmerk en
levert 6 punten op.
Voor registratie in het KRT zult u zelf moeten zorgdragen.

Richard Mastwijk (1959), financieel planner, is vanaf 1978 werkzaam als
adviseur in de gezondheidsmarkt. Eerst als belastingadviseur bij Coopers &
Lybrand (rechtsvoorganger van het huidige PWC) en daarna als financieel
adviseur en partner van Kuijkhoven Adviesgroep. Daarna is hij verbonden
geweest aan Barneveld Schevers (later VvAA) als senior consultant. In die
rol heeft hij zich toegelegd op meer complexe vraagstukken binnen de zorg,
publiceert hij in diverse bladen en verzorgt lezingen. Daarnaast geeft hij
cursussen en voorlichting over ondernemerschap. Binnen Van Helder legt
Richard zich toe op consultancy voor de mondzorg. Hij verzorgt diverse
presentaties en schrijft iedere twee weken een column in het Nederlands
Tandartsenblad.

Charlotte van den Wall Bake (1970) begeleidt mens en (medische)
teams bij personele en teamvraagstukken. Als ervaren (team)coach en
trainer ligt haar ervaring met name bij vraagstukken op het gebied van
interpersoonlijke communicatie, gedrag en samenwerken.
Charlotte biedt geen pasklare oplossingen, maar leert haar klanten ontdekken hoe ze zélf aan de slag kunnen. Het resultaat hiervan is dat mensen,
teams en organisaties in beweging komen én blijven, met direct merkbare
positieve consequenties.
De ontwikkeling van individu en organisatie staat sinds 1992 centraal in
haar werk. Na jarenlang als HR adviseur en manager gewerkt te hebben
heeft Charlotte sinds 2003 haar eigen bedrijf waarbij ze mens en teams
begeleidt bij persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zij handelt op basis
van kennis en jarenlange ervaring en vanuit haar gevoel.
Als ervaren organisatieadviseur en praktijkmanager is Maaike Straathof
in 2008 gestart met &P Praktijkmanagement waarmee zij zich expliciet richt
op coaching, training en advies met betrekking tot het praktijkmanagement
bij huisarts- en tandartspraktijken.
Maaike is daarnaast actief bij het PraktijkManagers Netwerk van MedischOndernemen en docent bij de opleiding Praktijkmanager van Edin. Als
praktijktrainer van Catan School of Excellence begeleidt ze de cursisten
van de Masterclass Tandheelkunde op locatie in de eigen praktijk.

In de bijdrage van Maaike Straathof wordt gekeken naar de toekomst en hoe taakdelegatie kan bijdragen aan de ontwikkeling van de praktijk richting 2020.

INSCHRIJVING
Ondergetekende schrijft zich in voor de
wetenschappelijke dag van Et Nos In Arcadia
op 27 november 2015 te Lieshout.
De kosten voor deze dag bedragen €275,- per persoon. En €225,per introducee (zijnde een niet-tandarts)
Gaarne overmaken op bankrekening NL98ABNA 045.40.08.945
tnv Et Nos In Arcadia ovv Wetenschappelijke Dag.
De voorintekening op deze wetenschappelijke dag wordt definitief
op het moment van betaling. De volgorde van betaling bepaalt de
volgorde op de lijst van kandidaat deelnemers (max. 120 tandartsen). Op basis van de genoemde volgorde wordt bevestiging
van inschrijving ± 3-4 weken van te voren toegestuurd.
Voorletters + Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode:

Alexander Tolmeijer studeerde Tandheelkunde en Rechten en is
inmiddels 20 jaar succesvol in zijn eigen tandartspraktijk. Daarnaast is hij
ondernemer en oprichter van een internetgroothandel in tandheelkundige
gebruiksmaterialen.
Alexander is tot juni 2014 penningmeester en vice voorzitter geweest van
het KNMT, waar hij de verantwoordelijkheid heeft gehad voor omvangrijke
Alexander Tolmeijer
trajecten en inzet van veranderingen binnen de branche. Momenteel is hij
adviseur van het KNMT en heeft hij zitting in het Europees bestuur van
tandartsen. Tevens is hij penningmeester van de VvAA.
Sinds 1 september 2014 is hij samen met Elsbeth Nijhoff gestart met Dentiva. Dentiva
richt zich op ‘Management analyse en ondersteuning voor de tandartspraktijk’. Met een
onvoorstelbaar groot inzicht in de bedrijfsvoering binnen tandartsenpaktijken is Alexander een waardevol gesprekspartner. U kunt rekenen op maximaal begrip en erkenning
van de problematiek binnen elke praktijk.

Leerdoelen: - met behulp van het DISC model leert u gedrag te herkennen en in te spelen op
verschillende types binnen het team
- efficiënter en prettiger communiceren door afstemming op uw gesprekpartner
- weten wat het effect van uw gedrag is op uw omgeving
- inzicht hebben in het effect van uw omgeving in uw gedrag

Spreker Maaike Straathof
Taakdelegatie 2016

ontvangst en koffie/thee
opening door de voorzitter van Et Nos in Arcadia
Kostprijsonderzoek NZa en wat nu?
Richard Mastwijk
koffie/thee
Delegeren van 1 naar 4 stoelen
Alexander Tolmeijer
Lunch met kroket
Winst door inzicht in gedrag: DISC model
Charlotte van den Wall Bake
thee
Taakdelegatie 2016 - Maaike Straathof
Discussie en afsluiting
Aansluitend borrel

Curriculum Vitae:

Spreker Alexander Tolmeijer
Delegeren van 1 naar 4 stoelen
Praktijkvormen worden gemiddeld genomen steeds meer divers.Vroeger was niet alles beter, maar
vaak wel overzichtelijker. Een stoel en een tandarts met een of twee assistentes.
Zowel de communicatielijn naar de patiënt, als onderling was eenvoudig, maar niet altijd makkelijk.
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Maaike Straathof

Woonplaats:
Emailadres:
Tel. praktijk:
BIG registratienummer :
Introducee Ja / Nee
Naam:
Functie:
Handtekening:

Bankrekening NL98ABNA 045.40.08.945 tnv Et Nos In Arcadia ovv Wetenschappelijke Dag. De voorintekening op deze wetenschappelijke dag wordt definitief op het
moment van betaling. De volgorde van betaling bepaalt de volgorde op de lijst van
kandidaat deelnemers (max. 120 tandartsen). Op basis van de genoemde volgorde
wordt bevestiging van inschrijving ± 3-4 weken van te voren toegestuurd.

ET NOS IN ARCADIA
Et Nos In Arcadia is een tandartsensociëteit, die voortkomt uit en nog
steeds verbonden is aan het Tandartsen
Hockeyteam Eindhoven en Omstreken,
kortweg THEO genoemd. In de statuten
van de sociëteit is bepaald dat tenminste
éénmaal per jaar een wetenschappelijke
dag zal worden georganiseerd.
De sociëteit richt zich daarbij op haar

Toelichting op de aanwezige sprekers,
hun CV’s en hun samenvattingen kunt
u vinden op onze website waar u zich
tevens kunt inschrijven.

www.etnosinarcadia.nl

(doorhalen wat niet van toepassing is)

leden en die van THEO, alsmede op
alle leden van daaraan gerelateerde
Iqual- en/of andere studiegroepen.
In totaal zijn dit zo´n 60 tandartsen.
Voor deze wetenschappelijke dag zal
dit aantal worden aangevuld tot een
maximum van 120 tandartsen.

