VPM-Regiotour 2019
Woensdag 6 november: Zwolle
Donderdag 21 november: Hoorn
Donderdag 28 november: Nijmegen
Woensdag 11 december: Breda

Een praktische workshop
met als thema: “Pubers,
Poetsen en Flossen”

Spreker

Ingrid van Essen
Pubercoach en jeugdtherapeut,
Young Identity Coaching

Aanvang workshop: 19.00 uur.
Aanvang ontvangst: 18.00 uur met soep en broodjes.
Inschrijving is mogelijk via de VPM-website:
www.promotiemondhygiene.nl.

Tegen een puber zeggen: “Het is belangrijk om twee keer per dag je tanden te
poetsen, zal minder effectief zijn dan de
boodschap: “Een mond met schone en
witte tanden zoent veel lekkerder!”
Ingrid van Essen is gespecialiseerd in
communiceren met pubers. Zij schreef
hierover meerdere boeken o.a. Pubermania en Schoolmania en in november
verschijnt haar nieuwe boek Communicatie
zonder frustratie. Vanuit haar coachingsen trainingspraktijk begeleidt en traint
zij jongeren, ouders en professionals die
met jongeren werken. Daarnaast is Ingrid

een veelgevraagd spreker op congressen.
Ingrid is moeder van vier pubers.
Aan de hand van de metafoor van de
puberijsberg neemt Ingrid je mee in de wereld van pubers en leer je de do’s en don’ts
van effectief communiceren met pubers
over hun gebit, het belang van poetsen,
energydrinks en flossen. Vragen die tijdens
de workshop worden besproken, zijn: hoe
motiveer ik een puber om goed voor zijn
gebit te zorgen, hoe bouw ik een relatie
op met een puber en wat moet ik weten
over het puberbrein om effectief te
communiceren.

Praktische informatie
Organisatie
De Vereniging Promotie Mondhygiëne
(VPM) is de brancheorganisatie van
fabrikanten en direct betrokkenen die
gezamenlijk het belang van de mondhygiëne centraal stellen. Leden van de
VPM zijn: Advanced Dental Diagnostics,
Hu-Friedy, Johnson & Johnson Consumer,
Mylan, Philips Oral Healthcare en TePe
Mondhygiëne Producten.

Verhinderd?
Uitsluitend annuleringen per e-mail
worden geaccepteerd.
Bij annulering tot twee weken voorafgaand aan de workshop van inschrijving
wordt € 12,50 aan administratiekosten
in rekening gebracht.
Binnen die periode kan geen restitutie
worden verleend. Vervanging van een
deelnemer is uiteraard altijd mogelijk.

Data en locaties
De VPM-Regiotour 2019 wordt op
4 avonden in Van der Valk Hotels te
Zwolle, Hoorn, Nijmegen/Lent en Breda
georganiseerd. Vanaf 18.00 uur bent u
welkom op deze gemakkelijk bereikbare
locaties, verdeeld over Nederland.
De locaties beschikken over ruim voldoende (gratis) parkeerplaatsen.

Accreditatie
Een aanvraag voor accreditatie van de
VPM-Regiotour 2019 is ingediend bij
het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM). Na afloop van de workshop
worden de punten bijgeschreven in het
register en ontvangt u een persoonlijk
certificaat.

Doelgroep
De VPM-Regiotour 2019 wordt georganiseerd voor mondhygiënisten, (preventie)assistenten en geïnteresseerden uit
andere (tandheelkundige) disciplines.
Prijs
De kosten voor deelname aan de
VPM-Regiotour bedragen € 69,50
(inclusief 21% btw; € 57,44 ex btw).
Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor een van
de VPM-Regiotouravonden via
www.promotiemondhygiene.nl.
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en separaat een factuur.

Exposanten
Leden van de VPM zijn aanwezig met
een stand. Tijdens de pauzes is er voldoende tijd de exposanten te bezoeken.
Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de VPM, Annemieke van
Dam, telefoon (0578) 62 09 41;
E-mail: vpm@promotiemondhygiene.nl

