
DentCoach brengt de mondzorg professional 
op een hoger niveau



Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in ons trainingsaanbod. 
Wij verzorgen trainingen voor het gehele tandheelkundige team.  

Ons doel is: 
Jou als mondzorgprofessional op een hoger niveau brengen.

Hoe bereiken we dat: 
De trainingen bij ons daar is over nagedacht. 

• Wij zoeken bij jou de verbinding en dat begint bij oprecht contact te hebben.

• Daarnaast is een training succesvol wanneer jij werkt vanuit je eigen 

 intrinsieke motivatie

• Je start met een training omdat je gelooft in jezelf en je werkt vanuit je eigen  

 kracht. Hierdoor vergroot jouw zelfvertrouwen

• Wij willen jou motiveren en je kennis en vaardigheden vergroten daardoor 

 bieden we praktijkgerichte werkvormen aan. 

• Wij geloven in leren vanuit de praktijk en leren in de praktijk.

• Wij ontwikkelen namelijk leermiddelen die gestoeld zijn op de praktijk.

• Met een creatieve mix stimuleren we het geleerde in de praktijk te brengen. 

• Wij willen graag dat jij als deelnemer zelf aan het werk gaat. Dat doen we dan 

 door het aanbieden van discussies, opdrachten en werkvormen. 

• We werken niet alleen met een powerpoint presentatie.

 Er is een afwisseling in theorie en praktijkvaardigheden.

• Na afloop van de training zal je merken dat je kennis maar ook je 

 praktijkvaardigheden zijn vergroot. 

• Dat is het doel wat wij willen bereiken, om jou als mondzorgprofessional op  

 een hoger niveau te brengen. 

Spreekt je dit aan, dan zien we je graag bij een van onze trainingen!
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Opleiding
Preventie
Assistent

Klassikaal

Gebruik van e-learning programma

 OPLEIDING PREVENTIE ASSISTENT

Tijdsduur 
5 maanden, 10 bijeenkomsten waarvan acht live en twee online, 
inclusief ingangstoets en examen

Locatie 
Emmeloord en Amersfoort

Gebruik van de app Dental Coach

Inschrijving in het register preventie assistenten

In Company mogelijk vanaf 4 personen, 
startdatum op elk gewenst moment

4

OPLEIDING PREVENTIE ASSISTENT

• Professionele docenten uit de praktijk. 

 Per 4 deelnemers 1 docent

• Doel: De preventie assistent mag onder begeleiding en in 

 opdracht van de tandarts preventieve taken uitvoeren bij patiënt 

 en waarbij een PPS-score is vastgesteld.

• Doelgroep: Tandartsassistenten met een afgeronde mbo niveau  

 4 opleiding en 1 jaar werkervaring

• Afwisselend programma met discussies, werkvormen 

 en opdrachten

• Volgen van workshops 

• Werken aan jouw: kennis, vaardigheden en professionele 

 houding
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TRAINING
ULTRASONE

GEBITSREINIGING
INCLUSIEF
POLIJSTEN

Prijs   
€425,- pp. Vrijgesteld van BTW

TRAINING ULTRASONE  GEBITSREINIGING INCLUSIEF POLIJSTEN

Tijdsduur 
1 lesdag, van 9.30-17.00 uur

Locatie 
Amersfoort

Doelgroep 
tandartsassistenten, preventie assistenten

Doel  
Het verwijderen van supragingivaal tandsteen door middel van 
ultrasone apparatuur. 

Het certificaat van deze training kan ingediend worden bij het register 
preventie assistenten om aan de registratie en bijscholing te voldoen.
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TRAINING ULTRASONE  GEBITSREINIGING INCLUSIEF POLIJSTEN

Inhoud van het programma

• De medische anamnese. Hoe zit het met de relatie medische 

 anamnese en mondgezondheid 

• Indicaties en contra-indicaties zowel medisch als tandheelkundig

• Gemodificeerde pengreep

• Diverse soorten ultrasone apparatuur

• Werking van de ultrasoon en techniek

• Ergonomie en uursposities

• Hoe pak je jouw behandeling aan, welke voorlichting geef je 

 hierbij aan je patiënt 

• Polijsten

• Diversiteit van polijstpasta’s en abrasiviteit

• Pre-klinisch en klinisch gedeelte. Fantoom en deelnemers oefenen

 bij elkaar. 
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TRAINING
LOKALE 

ANESTHESIE

Prijs   
€925,- pp. Vrijgesteld van BTW

TRAINING LOKALE ANESTHESIE

Tijdsduur 
2 lesdagen

Locatie 
Amersfoort

Doelgroep 
Mondhygiënisten, tandartsassistenten

Doel  
Het toedienen van infiltratie- en geleidingsanesthesie
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TRAINING LOKALE ANESTHESIE

Inhoud van het programma

• De wet BIG die toestaat dat een voorbehouden handeling uitgevoerd mag  

 worden door een mondhygiënist en tandartsassistent

• EMRRA. Europees Medisch Risico Registrerende Anamnese

• Anatomie van bloedvaten en zenuwen die een belangrijke rol spelen bij 

 het toedienen van anesthesie

• Diverse soorten ultrasone apparatuur

• Indicaties en contra-indicaties met betrekking tot de medische anamnese

• Oppervlakteanesthesie

• Techniek van infiltratie anesthesie in de bovenkaak

• Techniek van geleidingsanesthesie in de onderkaak

• Pijn en prikkelgeleiding

• Lokale en systemische complicaties 

• Soorten anesthesie naalden, carpulespuiten en verdovingsvloeistoffen

• Bespreken van casuïstiek uit de praktijk
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TRAINING
INFECTIE

PREVENTIE

Prijs   
€149,- pp. Vrijgesteld van BTW

TRAINING INFECTIE PREVENTIE

Tijdsduur 
1 dagdeel, 4 uur

Locatie 
Amersfoort

Doelgroep 
Tandartsen. Mondhygiënisten, tandartsassistenten, 
preventie assistenten, omloop assistenten

Doel  
Het creëren van een veilige werkomgeving voor de behandelaar zodat 
kruisbesmetting en infecties worden tegengegaan
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TRAINING INFECTIE PREVENTIE

Inhoud van het programma

• Het testen van je kennis door middel van een interessante quiz

• Handendesinfectie. Werken met blacklight en ontdekken hoeveel 

 bacteriën er op je handen en kleding zitten

• Kijken naar de bacterieflora op werkbladen

• Kritische en niet kritische ruimte

• Weten wat Micro-organismen, besmettingsbronnen en 

 besmettingsrisico’s zijn

• RDS-methode. Betekenis en het toepassen ervan

• Prikaccidenten

• WIP-richtlijnen met betrekking tot hygiëne

• Het creëren van veilige werkomstandigheden

• De juiste instrumentarium-routing in de praktijk 

• Steriliteit, verpakken van instrumenten en voorzien van validatie

 De voorwaarden op het gebied van semi- kritische ingrepen
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Preventie assistenten kunnen het certificaat indienen bij het register 
preventie assistenten

In company mogelijk vanaf 4 personen



TRAINING
SLIJPEN

INSTRUMENTARIUM

Prijs   
€195,- pp. Vrijgesteld van BTW

TRAINING SLIJPEN VAN TANDHEELKUNDIG INSTRUMENTARIUM

Tijdsduur 
1 dag, 4 uur

Locatie 
Amersfoort

Doelgroep 
Tandartsen. Mondhygiënisten, tandartsassistenten, preventie assistenten, 
omloop assistenten.

Doel  
Bepalen of het instrument geslepen moet worden. Het zelfstandig slijpen 
van tandheelkundige instrumenten. Scalers en curettes. 

Preventie assistenten kunnen het certificaat indienen bij het 
register preventie assistenten.
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TRAINING SLIJPEN VAN TANDHEELKUNDIG 
INSTRUMENTARIUM

Inhoud van het programma

• Het testen van het instrumentarium. Scalers en curettes. 

• Welke materialen zijn er om te slijpen:  

 o Handmatig, 

 o Machinaal, 

 o Diamondcards, 

 o Bankschroef

• Reiniging van instrumentarium en apparatuur

• Het gebruik van de slijpkaart. 

• Het slijpen van scalers en curettes.
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TRAINING
REFRESHED

PREVENTIEASSISTENT

Prijs 
€425,- pp. Vrijgesteld van BTW

TRAINING REFRESHED PREVENTIEASSISTENT

Tijdsduur
1 dag, 8 uur

Locatie
Amersfoort

Doelgroep
Preventie assistenten met diploma preventie assistent 

Doel
Het opnieuw bekwaam zijn in het uitvoeren van een preventie 
behandeling 
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TRAINING REFRESHED PREVENTIEASSISTENT

Inhoud van het programma

• Het opfrissen van e instrumentatie technieken. 

• Wat is een goede houding? Denkend aan de juiste ergonomie.

• Parallel sonderen in combinatie met de DPSI-score.

• We werken casussen uit om te kijken “hoe kom je tot een juist behandelplan”  

 Welke patiënt heb ik voor me.

• Hoe zit het met de relatie medische anamnese en mondgezondheid.

• Hoe pak je jouw preventie behandeling aan, welke voorlichting geef je hier 

 bij.

• Wat houdt het mondonderzoek in en hoe voer je dat bekwaam uit.
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TRAINING
SEALEN

&
COFFERDAM

Prijs 
€375,- pp. Vrijgesteld van BTW 

TRAINING SEALEN & COFFERDAM

Tijdsduur
1 lesdag, van 9.30-16.00 uur 

Locatie
Amersfoort

Doelgroep

Tandartsassistenten, preventie assistenten, mondhygiënisten 

Doel
Het afdichten van de fissuren als preventieve maatregel 
om cariës te voorkomen
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TRAINING SEALEN & COFFERDAM

Inhoud van het programma

Theorie:
• Diverse manieren van droogleggen
• Doorbraak van gebitselementen
• Wip- Richtlijnen
• Voeding en erosie
• Materialenkennis over sealants
• Ergonomie

Praktijk: 
•  Deelnemers behandelen op gebitsmodellen
• Polijsten van gebitselementen
• Het aanbrengen van Cofferdam
• Plaatsen van OptraGate en OptraDam
• De werkwijze en de stappen voor het aanbrengen van een sealant
• Het eventueel afwerken van een sealant
• Occlusie check
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TRAINING
REANIMATIE

Prijs 
€620,-  excl. 21% btw

TRAINING REANIMATIE

Tijdsduur
De training duurt 3 uur. Om kennis en vaardigheden actueel te houden 
dient er jaarlijks een herhaling plaats te vinden. Het is mogelijk om in de 
avond uren of op zaterdag deze training te volgen. 

Locatie
Incompany. Per praktijk van maximaal 12 deelnemers.

Doel
Het doel van de training is de kennis en vaardigheden van uw 
medewerkers aangaande reanimatie te actualiseren, zodat zij 
verantwoord kunnen reanimeren, al dan niet met gebruik van een AED.
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TRAINING REANIMATIE

Inhoud van het programma

• Eerste hulp kunnen bieden bij reanimatie

• Oefenen in het benaderen van een slachtoffer en het stellen van de  

 juiste diagnose

• Weten in welke situatie en hoe een AED-apparaat moet worden   

 toegepast

 Aanleren van theoretische kennis aangaande het fibrilleren en het 

 defibrilleren

• Hulp kunnen bieden bij een hartstilstand

• Hoe te handelen als de AED geen stroomstoot adviseert.

• Het verzorgen van wonden

• Wat te doen bij:

  • flauwte, hyperventilatie

  • verslikking

  • epilepsie, suikerziekte

• Realisatie doelstellingen: zijn alle onderwerpen en vragen behandeld?

Methodiek
Het zwaartepunt van de training leggen wij op de praktijkoefeningen.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd met 2 KRT punten. 
De prijs voor inschrijving bedraagt €75,- per praktijk.
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SUPRAGINGIVAAL 
TANDSTEEN 

VERWIJDEREN IN HET 
ONDERFRONT

Prijs 
€795,-  excl. 21% btw

TRAINING SUPRAGINGIVAAL TANDSTEEN 
VERWIJDEREN IN HET ONDERFRONT

Tijdsduur
2 lesdagen

Locatie
Amersfoort

Doel
De tandartsassistent verwijdert “zelfstandig” onder begeleiding 
van de tandarts tandsteen in het onderfront.

Doelgroep

Tandartsassistenten, preventie assistenten, mondhygiënisten 
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TRAINING SUPRAGINGIVAAL TANDSTEEN 
VERWIJDEREN IN HET ONDERFRONT

Inhoud van het programma

• Wet BIG
• Wip Richtlijnen
• Anatomie van het parodontium
• Verschillen tussen een gezond parodontium en gingivitis
• Ergonomie
• Slijpen van instrumentarium
• Mondhygiëne instructie en preventie. Hoe geef ik een gerichte goede instructie?
• Manueel met de scaler(H6/H7)
• Ultrasoon scaler
• Het polijsten van gebitselementen

Methodiek
In de ochtend zal er theorie gegeven worden. De middag zal bestaan uit praktijk-
vaardigheden. De deelnemer oefent Preklinisch (fantoom) en klinisch (cursisten 
op elkaar) bij elkaar.

Van de deelnemer wordt verwacht dat er huiswerk en praktijkopdrachten uitgevoerd worden.

Na afloop van dag 2 zal er een schriftelijke toets afgelegd worden.
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BASISTRAINING
RÖNTGEN 

Prijs 
€195,- pp. Vrijgesteld van BTW

BASIS TRAINING RÖNTGEN

Tijdsduur
1 dagdeel, 4 uur

Locatie
Amersfoort

Doelgroep
Intern opgeleide tandartsassistenten

Doel
Het aanleren van kennis en praktijkvaardigheden volgens de richtlijn radiol-
ogie

Incompany mogelijk vanaf 6 personen
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BASIS TRAINING RÖNTGEN

Leerdoelen
Kennis omtrent: 

·          Eigenschappen van straling. 

·          Gevaren van straling. 

·          Bescherming tegen straling. 

·          Stralingshygiëne in de praktijk.

·          Basale anatomie en röntgenanatomie.

·          Benodigde materialen, apparatuur en opname technieken.

·          Herkennen van fouten in opname en filmverwerking. 

Praktijkvaardigheden: 

·          Gebruik van instel apparatuur. 

· Plaatsen van film of sensor m.b.v. instel apparatuur en richten van   

 röntgentoestel

           voor bitewing en solo-opnames. 

·          Plaatsen en voorbereiden van de patiënt voor een panoramische 

 opname.OPT. 

·          Het bedienen van de apparatuur. 

·          Gemaakte opname opslaan in de computer en registreren in het 

 patiëntendossier. 
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ONLINE
COMMUNICATIE

TRAINING
MET HET TEAM

Prijs 
€150,-  vrijgesteld van btw

ONLINE COMMUNICATIE TRAINING MET HET TEAM

Tijdsduur
2 uur

Locatie
Online

Doel
Het toepassen van communicatietools bewust te worden van hoe wij zelf 
communiceren en tevens de signalen opvangen van wat de ander naar ons 
zend. Hoe zetten we dat om in positief gedrag.

Doelgroep

Tandartsassistenten, preventie assistenten, mondhygiënisten 
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ONLINE COMMUNICATIE TRAINING 
MET HET TEAM 

Onderwerpen

·         Effect van gedrag

·         Groepsdynamiek

·         Feedback geven en ontvangen

·         Complimenten geven en ontvangen

·         De kracht van aandacht

·         Gesprekstechnieken

·         De verschillende niveaus van luisteren

·         Het stellen van open, gesloten en verdiepende vragen

·         Aanspreken op gedrag

·         Gesprekstechnieken

·         De verschillende niveaus van luisteren

·         Het stellen van open, gesloten en verdiepende vragen

·         Reflecteren
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ONLINE 
COMMUNICATIE

TRAINING MET DE 
PATIËNT

Prijs 
€150,-  vrijgesteld van btw

ONLINE COMMUNICATIE TRAINING MET DE PATIËNT

Tijdsduur
2 uur

Locatie
Online

Doel
Het toepassen van communicatietools bewust te worden van hoe wij zelf 
communiceren en tevens de signalen opvangen van wat de ander naar ons 
zend. Hoe zetten we dat om in positief gedrag.

Doelgroep

Tandartsassistenten, preventie assistenten, mondhygiënisten 
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ONLINE COMMUNICATIE TRAINING MET DE PATIËNT 

Onderwerpen

·         Motivational Interviewing

·         Omgaan met lastige patiënten

·         Omgaan met klachten

·         (Ver)oordelen

·         Mindset

·         Gastvrijheid

·         Gesprekstechnieken

·         De verschillende niveaus van luisteren

·         Het stellen van open, gesloten en verdiepende vragen

·         Reflecteren
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ONLINE
TRAINING
INFECTIE

PREVENTIE

Prijs   
€85,- pp. Vrijgesteld van BTW

TRAINING INFECTIE PREVENTIE

Tijdsduur 
2 uur

Locatie 
Online

Doelgroep 
Mondhygiënisten, tandartsassistenten, preventie assistenten.

Doel  
Het creëren van een veilige werkomgeving voor de behandelaar zodat 
kruisbesmettingen worden tegengegaan

Deze training geldt als bijscholing voor het register preventie 
assistenten.
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ONLINE TRAINING INFECTIE PREVENTIE

Inhoud van het programma

• Micro-organismen 

• Persoonlijke-/ praktijkhygiëne 

• Kritische en niet kritische ruimte  

• Handdesinfectie en handhygiëne 

• Infectiepreventie en chirurgie 

• RDS-methode 

• Chemische desinfectie
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ONLINE
TRAINING

MONDZORG
OUDEREN

Prijs   
€185,- pp. Vrijgesteld van BTW

MONDZORG BIJ OUDERENANESTHESIE

Tijdsduur 
3 uur

Locatie 
Online

Doelgroep 
Mondhygiënisten, preventie assistenten.

Doel  
Het creëren van een veilige werkomgeving voor de behandelaar 
zodat kruisbesmettingen worden tegengegaan
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ONLINE TRAINING MONDZORG BIJ OUDEREN

Inhoud van het programma

·          De medische anamnese

· Afnemen van een uitgebreide medische anamnese, psychisch, 

 sociaal en tandheelkundig

·          Veel voorkomende mondaandoeningen met daaruit de

 voortkomende functie beperkingen en de gevolgen

·          De mondgezondheid in kaart brengen

           

 Behandelmethodes:

·          Oorzaken (etiologie), aard, beloop, gevolgen, mogelijke 

 behandeling(en) en onderlinge samenhang van de meest    

 voorkomende specifieke somatische en psychische aandoeningen 

 bij kwetsbare ouderen. 

·          Medicaties in relatie tot de mond en de gevolgen daarvan.

·          De door ouderen meest gebruikte geneesmiddelen en de 

 mogelijke bijwerkingen/interacties.  
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ONLINE
TRAINING

UPDATE RÖNTGEN

Prijs 
€ 85,- pp. Vrijgesteld van BTW

ONLINE TRAINING UPDATE RÖNTGEN

Tijdsduur
2 uur

Locatie
Online

Doelgroep
Mondhygiënist en preventie assistent

Doel
Het opfrissen van kennis en vaardigheden volgens de richtlijn 
radiologie
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ONLINE TRAINING UPDATE RÖNTGEN 

Inhoud van het programma
Leerdoelen

•  De eigenschappen van straling
•  De gevaren van straling
•  De bescherming tegen straling
•  Gezondheid effecten
• Basale anatomie en röntgenanatomie
•  Benodigde materialen, apparatuur en opname technieken 
• Het herkennen van fouten in opname en beeldverwerking 
 dmv een quiz
•  Het gebruik van de apparatuur
•  Röntgen relevante wet en regelgeving

De bescherming tegen straling
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Contactgegevens:

DENTCOACH
Heideweg 43

3768 BA Soest
T: 06-422 236 39
KVK: 53779444

www.dentcoach.nl
info@dentcoach.nl

DentCoach: Trainingen met kwaliteit! 

Missie en Visie

Onze Visie

Wij streven naar uw persoonlijke ontwikkeling als mondzorgprofessional. Daarom staan 

we garant voor kwaliteit, duurzaamheid en continue verbetering van onze diensten. Wij 

bieden tijdens de trainingen veel individuele aandacht, en we werken in kleine groepen. 

De scholing is niet uitsluitend theoretische kennis maar vooral praktijkvaardigheden 

komen aan bod. De basis is een goede samenwerking tussen u en ons als team. 

DentCoach biedt aan wat u mag verwachten van een training, coaching en of opleiding. 

Daardoor bieden wij u de best mogelijke zorg continu strevend naar perfectie. 

De ervaring van het leerproces waardoor u geprikkeld wordt en met nog meer plezier uw 

vak gaat uitvoeren en direct in de praktijk kan gaan toepassen.

Wij zullen ons maximaal inzetten om u op een hoger niveau te brengen!

Onze Missie

Zet je professionele liefde aan en werk vanuit je 

hart. Dat is wat DentCoach wil uitstralen profes-

sionaliteit en het bieden van hoge kwaliteit bij 

een training, coaching en of opleiding. Dat bereik 

je niet alleen maar dat doe je door samen te wer-

ken met andere enthousiaste professionals. 

Docenten vanuit de praktijk. Dit door met elkaar 

te overleggen, te sparren en evalueren.

Dit is de basis voor mijzelf als voor het team van 

docenten waarmee ik samen werk. Iedere do-

cent met zijn eigen specialisme en vaardigheden. 

Daardoor brengt DentCoach de mondzorgprofes-

sional op een hoger niveau.

Saskia ten Brinke - Owner DentCoach
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