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OPTIMAAL
De cursus Optimalisatie kronen en
bruggen gaat niet alleen om wetenschappelijk inzicht, maar gaat juist
in op wat er in de praktijk op dat
vlak gebeurt.
Donderdag 26 oktober, Gouda,
http://cyrtina.nl .

LEARNING DINNER
Hoe vertaal je de wetenschap naar
de praktijk? Het learning dinner Evidence Based Dentistry biedt handvatten hoe informatie uit wetenschappelijke artikelen en overige
media te interpreteren.
Woensdag 1 november, Vught,
https://implantcollege.eu/evidencebased-dentistry/.

ARBEIDSRECHT
Zodra je met personeel werkt, is basiskennis van het arbeidsrecht essentieel. De training Arbeidsrecht in
de medische praktijk leert de basisbeginselen en hoe deze in je prakitjk
toe te passen.
Donderdag 2 november, Utrecht,
www.pmacademie.nl/home.

FEIT OF FICTIE
Een brede lach
is bevorderlijk
voor je uitstraling

FICTIE
Je zou denken dat een brede lach à la Julia Roberts iemands uitstraling bevordert en vele deuren opent. Dat blijkt echter niet per definitie zo te zijn, wijst

GESPREKSVOERING

onderzoek van de universiteit van Minnesota uit. Als je te breed lacht, kan

Wat is de psychologische functie
van ‘de emotie’ en hoe beïnvloedt
deze het gedrag? Tijdens de cursus
Effectieve gespreksvoering wordt geleerd hoe tijdens een gesprek met
emoties om te gaan.
Vrijdag 3 november, Ellecom,
www.roovos.nl.

dat sociaal gezien in iemands nadeel werken. De onderzoekers in Minnesota
vroegen achthonderd vrijwilligers om te reageren op verschillende geanimeerde driedimensionale portretten van lachende mensen. De lachen varieerden in wijdte, zichtbaarheid van tanden en symmetrie. De verschillende
lachtypes kregen punten op basis van effectiviteit, oprechtheid, aangenaamheid en de vermoedde emotionele intentie. De lachen die het meest positief
werden beoordeeld, hadden een optimale balans van tanden, mondhoek en
de breedte van de mond. Ook symmetrische glimlachen werden positiever
beoordeeld. De best gewaardeerde lach is niet te breed en laat niet te veel

SPLINTTHERAPIE

tanden zien, zo luidde de conclusie.

Hoe maak je een goed passende,
splint die in één keer past en aangenaam draagt. Tijdens de cursus
Splinttherapie in de algemene praktijk maken de deelnemers een eigen
splint, zodat ze kunnen ervaren hoe
een goede splint voelt.
Vrijdag 3 november, Ede,
www.collegedoorcollegas.nl.

Zabeth van Veen van Imagomatch denkt dat de vorm van de tanden meer
betekent voor iemands uitstraling dan de breedte van diens lach. “Afgeronde
tanden staan vriendelijker dan korte vierkante tanden. Gebogen lijnen zijn
zachtaardig en toegankelijker dan rechte lijnen. Verder speelt de combinatie
van kaaklijn, lippen en vorm van de tanden een belangrijke rol, net als de
oprechtheid van de lach. Een vierkante, hoekige kaak kan iemand er domihet algemeen een zachtere uitstraling dan iemand met rechte smalle lippen.”
De conclusie dat een brede lach bevorderlijk is voor iemands uitstraling, is
volgens Van Veen dan ook wat te kort door de bocht. Die uitstraling is van
meerdere factoren afhankelijk.

Voor de volledige agenda:
www.ntdigitaal.nl
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nant uit laten zien en iemand met een cupidoboog in de lippen heeft over
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