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Editorial 

De 32e Standbydag

N
a een aantal jaren de Jaarbeurs in Utrecht is er gekozen voor 
een andere locatie voor de Standbydag, namelijk ’t Spant in 
Bussum. Niet alleen een nieuwe locatie, ook is er deels een 
nieuwe opzet van de Standbydag. Preventie- en tandartsassis-

tenten zijn over het algemeen doeners. Dus wat ons betreft moeten 
wij jullie niet de gehele dag passief achterover laten leunen op een 
stoel. Nee, je moet assistenten ook wat laten doen. Jullie vinden 
het waarschijnlijk niet erg om naar Fred van Leer te kijken en te 
luisteren naar zijn tips voor jouw gaderobekast, want wij willen er 
natuurlijk ook verzorgd uitzien. 

Workshops
Henriette Boven, senior portfoliomanager events bij Bohn Stafleu 
van Loghum en ondergetekende hebben ervoor gekozen om tijdens 
het middagprogramma jullie de keuze te geven uit een aantal 
workshops. Ja, ook van Fred van Leer. De overige workshops zijn 
beroepsgerelateerd; hoe is het met jouw ademgeur gesteld? Test je 
eigen ademgeur. Hoe bepaal je de juiste kleur van een kroon en heb 
jij al de tools in huis op goede digitale afdrukken te maken? Ook de 
infectiepreventie mag niet ontbreken bij deze workshops. Tijdens 
deze workshop zal onder andere aandacht worden besteed aan de 
waterkwaliteit. Hier besteden we met z’n allen behoorlijk wat tijd 
aan op een werkdag. Kortom voor elk wat wils. O ja, de 32e Stand-
bydag is op zaterdag 3 november a.s.  
 
Kijk voor meer informatie op www.standbydag.nl

Graag tot ziens op de Standbydag, 
Maria de Vries
Hoofdredacteur




