
ZEELAND ZOEKT JOU!
30 JUNI:  Combineer wetenschap met de 

mogelijkheid voor een nieuwe toekomst

“Wonen en werken in Zeeland,
een unieke combinatie!“
Mauk Dröge, tandarts en praktijkeigenaar

“Na een drukke dag vanuit de praktijk
direct door naar het strand”
Anna Dieleman, tandarts en praktijkeigenaar



ZEELAND ZOEKT JOU!
Combineer wetenschap met de mogelijkheid voor een nieuwe toekomst

Heb je er ooit aan gedacht om als tandarts of als mondhygiënist in Zeeland te gaan werken en 

wonen? Zeeland heeft hierin een hoop te bieden. Er zijn volop carrière kansen; zowel in 

loondienstverband als voor praktijkeigenaren.

 

Ontvlucht daarom de files van de randstad en vestig je in een provincie waar nog volop ruimte 

is om landelijk te wonen. Kinderen kunnen in Zeeland nog opgroeien in een gemoedelijke sfeer 

zonder de hectiek en de verkeersdrukte van de grote steden. Na de drukke werkzaamheden 

in de praktijk is het ook fijn om te ontspannen of te sporten in de mooie en rustgevende natuur.

Tijdens deze dag laten we je, naast de wetenschap, graag de voordelen van het werken in 

Zeeland zien. Naast de lezingen van de sprekers van Elysee Dental zal de Rabobank je 

informeren over de mogelijkheden van praktijkoverdracht en de toekomst van de tandarts.

Vind je de lezingen interessant maar heb je niet het idee om in Zeeland te gaan werken? Geen 

probleem je bent van harte welkom om het programma te volgen. 

Corine Nelis

Praktijkmanager Dental Talent

SOCIAAL PROGRAMMA
Natuurlijk kan je niet een dag in Zeeland geweest zijn zonder iets van deze provincie gezien te 

hebben. Nadat je de mogelijkheid hebt gehad om de workshops te bezoeken vertrekken we 

voor een rondvaart door de grachten van de hoofdstad van Zeeland; Middelburg. Tijdens deze 

mooie vaart, waarbij je meer leert over deze stad en haar rijke historie, serveren wij een hapje 

en een drankje.

Na de rondvaart sluiten we de dag af met een barbecue op het strand bij strandpaviljoen 

BLUV. Tijdens de rondvaart en de barbecue is er voldoende gelegenheid om nader kennis  

te maken met eventuele toekomstige collega’s.

Combineer werk en privé  

Tegen een speciale prijs geeft Hotel Zuiderduin je de mogelijkheid om deze dag te combineren 

met een weekend Zeeland met je partner en/of gezin.

LOCATIE
De nascholing en workshops worden gegeven in Hotel Zuiderduin, De Bucksweg 2,  

Westkapelle. De barbecue wordt gehouden bij strandpaviljoen BLUV, Duinovergang 

Aardappeldal B, Westkapelle.

KOSTEN
De kosten van het gehele programma bedragen € 199,- per persoon. 

Studenten ontvangen €50,- korting.

INSCHRIJVEN
Voor informatie over deze dag of om je in te schrijven kan je contact opnemen met  

Corine Nelis bereikbaar via telefoonnummer: 06-523 734 96 of via email: cnelis@dentaltalent.nl 

Ook is het mogelijk om je in te schrijven via de inschrijfmodule op de website van  

Elysee Dental: www.elysee-dental.nl

Bij annuleringen na 5 mei vindt er geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.



LEZINGEN
Welkomstwoord

Initiatiefneemster Corine Nelis vertelt samen met Jules van Leijden, directeur Bedrijven van de 

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland, wat er nu zo bijzonder is om in Zeeland te werken. 

Welke mogelijkheden biedt Zeeland je maar vooral wat zijn de voordelen van een verhuizing 

naar Zeeland voor je gezin.

DSD: Uw patiënt een digitaal voorbeeld geven zonder tijdrovende procedure?

Het Digital Smile Design (DSD) concept is een unieke mogelijkheid om uw patiënt op een 

visuele wijze een voorbeeld te geven van het eindresultaat. De meeste tandartsen zien echter 

op tegen het tijdrovend proces dat deze behandeling, tot nu toe, met zich meebrengt. Elysee 

Dental heeft de oplossing! 

Wij hebben een uniek concept ontwikkeld waarbij we de planning en de productie voor je 

verzorgen, zodat je je volledig kunt richten op de behandeling van uw patiënt. 

Piet van den Hoed, technicus met specialisme DSD, vertelt tijdens deze lezing exact hoe de 

procedure bij Elysee Dental werkt en welke tijdsbesparing deze procedure voor je betekent. 

Ook geeft Piet je enkele tips en tricks hoe je het beste de foto’s kunt nemen die nodig zijn om 

het optimale resultaat met elkaar te halen.

Waarom Monolitisch werken?

De afgelopen twee jaar is het gebruik van monolitische materialen meer en meer toegenomen 

in de tandheelkunde. Waarom zou je voor monolitisch werk kiezen? Wanneer pas je deze 

mogelijkheid toe? Deze vragen zal Patrick Oosterwijk, Director Scientific Relatons bij Elysee 

Dental, beantwoorden tijdens zijn presentatie. Daarnaast geeft Patrick inzicht in de indicatie 

stelling en het cementeren en prepareren van monolitische materialen.

Tandtechniek anno 2017

De laatste jaren heeft bij Elysee Dental de ontwikkeling van nieuwe behandeltechnieken niet stil

gestaan. Een digitaal werkproces zonder modellen, Real time implantaatplanning, MonoZir® 

Ultra, MTX® abutment en gefreesde steggen zijn slechts enkele voorbeelden van nieuwe 

mogelijkheden die wij je bieden. Uitgebreide mogelijkheden die je als tandarts de kans geven 

om uw behandelingen met een beter resultaat of sneller uit te voeren. Tijdens deze presentatie 

geeft Xavier Deleersnijder, productmanager bij de Modern Dental Group, je een overzicht van 

de mogelijkheden maar beantwoordt hij vooral de vraag: Waar en wanneer pas ik dit toe en 

welk materiaal gebruik ik wanneer?

Marleen Jansen: Praktijkoverdracht en de toekomst van de tandarts

Medio 2016 presenteerden Rabobank en NIVEL een onderzoek over praktijkoverdracht in de 

eerstelijn, waaronder de tandartsen. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek, waarin 

zowel kopers en verkopers zijn bevraagd over de onderwerpen vestigingspunt, samenwerking 

en goodwill, worden gedeeld. Belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle verkoop van uw 

praktijk blijft een praktijk met een toekomstigbestendige strategie. De visie van de Rabobank 

op deze strategie zal het begin van haar presentatie vormen. Voor meer informatie:  

www.rabobank.nl/gezondheidszorg
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PROGRAMMA 30 JUNI
09.30 u. Ontvangst 

10.00 u Welkomstwoord Corine Nelis en Jules van Leijden

10.15 u.  Lezing Piet van den Hoed: 

DSD: Uw patiënt een digitaal voorbeeld geven zonder tijdrovende procedure?

11.00 u. Lezing Patrick Oosterwijk: Waarom Monolitisch werken?

12.00 u. Lunch

13.00 u. Lezing Xavier Deleersnijder: Tandtechniek anno 2017

13.45 u. Lezing Marleen Jansen: Praktijkoverdracht en de toekomst van de tandarts

14.30 u. Koffi e pauze

14.45 u. Workshops en informatie

16.30 u. Rondvaart door de grachten van Middelburg

18.30 u. Barbecue

ORGANISATIE:

Sponsoren:

WORKSHOPS
Na de lezingen heb je volop de gelegenheid om deel te nemen aan de workshops die de 

Rabobank en Sjoerd Kuiken verzorgen. Daarnaast is er ook de gelegenheid om je te laten 

informeren over het digitale proces en de actuele werkgelegenheid in Zeeland.

Workshop Rabobank: Een eigen praktijk in 10 stappen

Als tandarts of mondhygiëniste is het ondernemerschap in een eigen praktijk of een toetreding 

tot een samenwerkingsverband mogelijk de volgende stap in uw carrière. Voor het zover is valt 

er heel wat te onderzoeken, te kiezen en te regelen. Als ondernemer in de zorg krijg je te 

maken met heel specifi eke uitdagingen. Een goede voorbereiding is essentieel. 

Workshop agendaplanning en praktijkbezetting

De bestaande capaciteit van een praktijk wordt lang niet altijd volledig benut. Daarnaast kan 

een effi ciëntere agendaplanning zorgen voor een hoger rendement. Echter, elke praktijk is 

uniek en elke tandarts heeft zijn of haar voorkeuren. Er is dan ook niet een standaard 

oplossing. Doel van de workshop van Sjoerd Kuiken is tandartsen kritisch te laten kijken naar 

de eigen praktijk en zich bewust te maken van de verbeter mogelijkheden omtrent 

agendaplanning en praktijkbezetting.

Enthousiast geworden om in Zeeland aan de slag te gaan? 

Thea de Leeuw van More Dental is deze middag aanwezig om met je direct de actuele baan- 

en praktijkovername mogelijkheden te bespreken. Daarnaast is het ook mogelijk om al direct 

een mogelijke samenwerking of overname te bespreken met aanwezige praktijkeigenaren.

Het digitale proces bij Elysee Dental

Olivier Vallaeys, CAD/CAM specialist bij Elysee Dental, vertelt je exact hoe de Trios® 3 Pod 

Mono scanner werkt, welke voordelen het je brengt en hoe je een digitale workfl ow kunt 

opzetten. Uiteraard kan je de scanner zelf ook testen.

Digitaal kleurbepalen

Het menselijke oog kent zijn beperking als het gaat om het bepalen van kleur van 

gebitselementen. Tijdens deze workshop kan je kennis maken met de SpectroShade™. 

Een hulpmiddel waarmee je op “objectieve wijze” met het tandtechnisch laboratorium kunt 

communiceren als het om tandkleur en vorm gaat.

KRT punten zijn 
aangevraagd.

KRM punten zijn
aangevraagd.


