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Activiteit VVT studieclub Limburg
Donderdag 26 januari 2017

om 20u30

Nieuwe restauratieve
materialen
Dhr. Behaeghel Tom
sponsoring:
DENTAID
sponsoring: KLTV
Dentaid -- G.S.K.
- Nobel Biocare
- Pfizer
- Offitel
Tiendschuur
sponsoring:
sponsoring:
Accreditering
aangevraagd
DG 7
sponsoring:Proscan
KLTV enDentaid
MDL
Herkenrode

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
bij Serge Wils ten laatste 18 januari 2017
(Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)

* inschrijven enkel via: website VVT.be, Inloggen,
Lokaal, Limburg, Activiteiten, studieclub lopende
maand, + catering eventueel aanvinken
Ja of Nee.
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Agenda
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Donderdag 26 januari 2017
STCL - Dhr. Behaeghel Tom
Nieuwe restauratieve materialen
Tiendschuur Herkenrode
Donderdag 9 februari 2017
Apollonia happening KLTV met jubilarissenviering.
Hangar 58, Bokrijk

Donderdag 26 januari 2017 om 22u15 (na de studieclub)
KLTV nodigt alle leden van KLTV uit op een gezellig samenzijn met
een hapje en een drankje.

Voorblad van 't Spyxke: compositiefoto door collega Paul Delwiche
van “De Maten”, het natuurreservaat op de
grens van Diepenbeek en Genk.
Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be
Secretariaat K.L.T.V.:
Slagmolenweg 64 3600 Genk 0485/765249
Lidgeld K.L.T.V.: 80 Euro
Bankrelatie: Bank J.Van Breda & Co 645-1192115-20
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
www.tandarts.be (voor tandartsen/lokaal/Limburg)
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Woord van de Voorzitter
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Beste collegae,
Inmiddels zijn we alweer enkele weken verder in
het nieuwe jaar. Een jaar met enkele veranderingen in onze studieclub, we nemen binnen ons
bestuur afscheid van Rina Janssen als secretaris
en bestuurslid. Zij wordt opgevolgd door Elfi Donners als nieuwe secretaris van de KLTV. Volgende
maand, op de Apolloniareceptie, draag ik mijn
voorzitterschap over aan collega Ronny Martens.
Zoals vorige maand reeds vermeld, dien je vanaf
nu telkens opnieuw in te schrijven voor elke
studieclub en zijn jaarinschrijvingen niet meer
mogelijk. We vinden het spijtig dat we deze maatregel hebben moeten treffen omwille van 10% van
de collegae, en het zijn niet altijd dezelfde, die
telkens weer nalaten tijdig af te melden. De inschrijvingen via de website hebben
ook als voordeel dat je kan aanvinken of je aanwezig zal zijn op de drink na de
voordracht. We gaan zo een beter overzicht hebben op het aantal deelnemers, wat
ook weer kostenbesparend is aangezien het tot nog toe natte vingerwerk was om
een juist aantal deelnemers te schatten. Er gaat vanaf nu veel minder eten in de
vuilbak belanden.
Bij het schrijven van deze tekst, we zijn nu eind december, ziet het er naar uit dat
2017 een jaar zonder akkoord wordt daar op de voorbije onderhandelingen de
voltallige tandartsenbank niet akkoord kon gaan met de teksten die ter goedkeuring
voorlagen. Indien er geen akkoord wordt afgesloten, zullen jullie hiervan door het
VVT op de hoogte gebracht worden samen met de uitleg wat hiervan de gevolgen
zullen zijn.
Denk er ook aan voor het einde van deze maand je KLTV- lidgeld te betalen. Hetzelfde geldt voor het VVT lidgeld wil je vanaf februari nog verder kunnen genieten
van je ledenvoordelen.
Tot slot wil ook iedereen bedanken die zijn (of haar) warm hart heeft laten zien
tijdens “de warmste week“ en onze actie ondersteund heeft ten voordele van Medora.
Collegiale groeten,
Serge

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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KLTV - LIDGELD 2017
Het KLTV-lidgeld kan nu gestort worden. Om organisatorische redenen
(studieclubs) wordt aangeraden over te schrijven vóór half januari 2017.
Eén jaar KLTV lid worden (of blijven)
kost 80,00 Euro

Overschrijving via de Bank van Breda:
IBAN: BE28-6451-1921-1520

Swift/BIC: JVBA BE22

met vermelding "Lidgeld 2017" en uw naam
Ook kan al ingeschreven en betaald worden voor de Apollonia
Happening van donderdag 9 februari 2017.
Deelnameprijs: 30,00 euro /pp.
Graag afzonderlijke overschrijving, zelfde rekeningnummer

met vermelding "receptie" en uw naam en eventueel naam
partner.

Warmste
week
We danken de collegae die hun bijdrage leverden
aan onze actie voor "De warmste week" van
Studio Brussel.
Er werd tot op heden (13/12/2016) een bedrag
van € 2.370,21 ten voordele van Medora
ingezameld.
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Studieclub donderdag 26 januari 2017 om 20h30

Nieuwe restauratieve materialen

Tiendschuur
Herkenrode, Hasselt

Accreditering aangevraagd DG 7

Spreker: Dhr. Tom Behaeghel
Korte inhoud:
De digitale wereld kent geen grenzen en ook binnen de tandheelkunde ontwikkelt deze zich aan een hoge snelheid.
Naast nieuwe technieken, zoals chairside tandheelkunde, digitaal afdrukken of
printen, worden er steeds nieuwere materialen op de markt gebracht.
Er wordt natuurlijk verwacht dat zowel tandarts en tandtechnici volledig op de
hoogte blijven van deze nieuwe materialen maar dat blijkt niet zo eenvoudig.
Het is logisch dat veel fabrikanten hun producten in een beter daglicht proberen
te stellen, maar vaak wordt de waarheid hierbij geweld aangedaan.
Nochtans, de verkeerde keuze in restauratief materiaal verlaagt de kwaliteit
van het werkstuk, zorgt onherroepelijk voor problemen en stress en geeft een
onbevredigend resultaat.
Daarom is het belangrijk dat men de eigenschappen van deze verschillende
materialen kent opdat men, met vertrouwen, in iedere situatie, voor iedere
patiënt het juiste materiaal kan kiezen.
Toen, ongeveer 13 jaar geleden, Zirkoniumdioxide op de markt kwam, werden er
vragen gesteld omtrent het verschil met het toegekende Procera en het oude VMK
Daarom had ik besloten een voordracht samen te stellen, met de toen beschikbare informatie, om zowel tandartsen als tandtechnici, een duidelijk overzicht
te bieden.
Tegenwoordig zijn er zoveel verschillende materialen bij gekomen, dat men het
bos door de bomen niet meer ziet. Daarom leek het mij zinvol deze voordracht
te actualiseren.
Tijdens deze voordracht, wordt er een overzicht gegeven van alle materiaal
classificaties (Bv. Lithiumdisilkaat, Hybride keramiek, Komposiet, ZirkoniKoninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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In onze prijslijst kiezen we zoals elk jaar, opnieuw voor duidelijkheid
en transparantie. Door gebruik te maken van nieuwe technieken
kunnen sommige stappen worden vereenvoudigd en dat kunt u
terugvinden in diverse “all-in” prijzen.
Onze alom gekende “
- Service” is niet te versmaden. Een
transportservice waar u per dag tot 2 x toe, én op heen- en
terugweg kunt rekenen. Dit zorgt voor een directe lijn tussen u en
ons labo. Door de digitale werkprocedure zijn sommige transporten
zelfs niet meer nodig.
Nieuwe producten zoals de hybride keramiek, de hernieuwde
abutments en de schalentechniek hebben voor verrassende
resultaten gezorgd. De respectievelijke folders kunt u telefonisch of
per mail aanvragen.

Maurice, Hilde, Emiel, Edith
en het voltallige
-Euregio-team
wensen u en allen die u liefheeft
een vredevolle Kerst
en een creatief, energiek, deugddoend
en gezond 2017.
Voor meer info kunt u terecht op onderstaande coördinaten.
Tel.: 089/71.70.98
Fax: 089/72.29.76

e-mail: mdl@mdl-euregio.be

Maandblad van en www.affix-ts.com
voor de Limburgse tandartsen www.mdl-euregio.be
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umdioxide,) met de bedoeling een duidelijk beeld te scheppen, zonder alle
commerciële argumenten. Zo komt u op een neutrale manier te weten welke
materialen interessant zijn kunnen voor uw praktijk.

Personalia

De onderwerpen die aan bod komen zijn:
- De verschillende materiaalgroepen
't Spyxke: december 2014
- De Indicaties & contra-indicaties
- De preparatieregels
GEBOORTE:
- Het cementeren / Verkleven
- Klinische en wetenschappelijke
studies
° 02-11-2014
- Klinische voorbeelden
MELL
- Algemeen overzicht Kleindochtertje van collega TREES GERMIS
De lezing wordt ondersteund
met klinisch beeldmateriaal en tal van onafhan° 12-11-2014
kelijke wetenschappelijke
studies.
ANOUK
Kleindochtertje van collegae ANDRE PIERAERTS
en ANNIK PACQUE
Curriculum Vitae: BEHAEGHEL Tom
1999-2002: opleiding tandtechniek in het technisch instituut Anneessens
Met dank aan de standhouders
in Brussel opleiding tandtechniek in het tandtechnisch laboratorium BVBA
op 6 december in UHasselt
Behaeghel in Mechelen.
2002-2003: gevorderde taalopleiding, frans, duits en engels in het instituut
Dentaid
BeNeLux BV, Nobel Biocare Belgium, Denta NV,
Berlitz
International.
Arseus Dental Equipment,
MDL-Euregio,
Consumer
2003-2004:opleiding
als technische
raadgever bij deG.S.K.
firma Vita
Zahnfabrik
in Healthcare
Bad Sackingen inNV,
Duitsland.
DENTUS DMT bvba, Corilus NV,

MACOBE bvba, Elysee Dental, Septodont, Procter &
Gamble DCE BVBA, Dentsply Detrey+Implants, Omega
Pharma, Straumann, ADT, Saremco, ZARA, Castelbel,
Medident, Easier Dental, VOCO, Dental Hitec

ACCREDITERING 2016:
Wie al klaar is met zijn lijst van geaccrediteerde cursussen kan zijn
individueel aanwezigheidsblad voor 2016 al opsturen naar het RIZIV
De verzending dient verplicht aangetekend te gebeuren. Optioneel met
"bericht van ontvangst" (voor alle zekerheid).
TE KOOP:
Koninklijke
TandartsenVereniging
Naar aanleiding
vanLimburgse
het overlijden
van collega Gerard Vlaminck:
Kodak 2200 Intraoral X-ray -7System : 1.500 euro
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Inschrijven voor de studieclubs:
Ga naar de VVT website en log in. Onder “Lokaal“ ga je naar “Limburg“
hier klik je in de linker kolom op “Activiteite“ je vindt daar de inschrijvingsknop voor de lopende maand en kan je het inschrijvingsformulier
invullen nadat je op de titel van de voordracht geklikt hebt. Gelieve ook,
indien je op de receptie achteraf wenst aanwezig te zijn, in het vakje “Ik
schrijf me in voor de bijhorende catering“ ja te vermelden. Het drankje
vooraf wordt je sowieso aangeboden. Na je inschrijving ontvang je een
bevestigingsmail en komt er op de site de vermelding “U bent voor deze
activiteit ingeschreven“ in een groene balk te staan. Om terug uit te
schrijven, klik je op de titel en vind je onderaan de knop “uitschrijven“.
Let vooral goed op de datum waarvoor je ten laatste kan inschrijven.
Na deze datum worden de inschrijvingen automatisch afgesloten en is
inschrijven niet meer mogelijk. Daar er geen evaluatieformulieren meer
gedrukt dienen te worden, is de inschrijvingsperiode verlengd ten opzichte
van vroeger.
Gelieve ook steeds je VVT lidkaart of een klever met streepjescode
mee te brengen naar de studieclub om de registratie vlot te laten
verlopen.
Indien je van plan bent om naar alle studieclubs te komen, kan je nu
reeds inschrijven voor deze studieclubs. Op het adreslabel van ’t Spyxke
wordt niet meer vermeld of je al of niet ingeschreven bent. Bij twijfel
kan je altijd de VVT website raadplegen waar je kan terugvinden of je
ingeschreven bent.
We stellen het ook ten zeerste op prijs dat je ook nu nog het fatsoen hebt
om tijdig af te melden als je niet aanwezig kan zijn.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Professionele aankondigingen
1. Vergeet uw VVT-lidgeld 2017 niet te betalen voor 31 januari, want vanaf 1 februari
verliezen jullie anders de ledenvoordelen. De Algemene Vergadering VVT vindt
dit jaar plaats op woensdag 22 maart 2017 en jullie kunnen zoals voorheen de
volmacht sturen naar jullie VVT-bestuurders : Jos Hoffbauer, Marc Seijnhaeve
en Serge Wils.
2. Volgende maand verschijnt ook de uitslag van de studieclubenquête van november
2016. Hierbij werd ook gepeild naar een mogelijke uitstap in het najaar met mogelijkheid van twee peer-reviews. De meeste voorkeur ging naar een riviercruise
op de Douro, maar helaas is dit zo populair dat er voor een groep op dit ogenblik
GEEN plaats meer voorhanden is, dus we rekenen op 2018 !!!. Intussen heeft
zich via het reisbureau, dat ook voor LUTV en onze Toscanetrip organiseerde,
een interessante mogelijkheid voorgedaan naar New York-Washington, 6d. met
Vlaamse reisleider en twee peer reviews van zaterdag 30 september tot zondag
8 oktober 2017. Details volgen hier en op de website !!!
3. Op dit ogenblik is er geen akkoord tandartsen-ziekenfondsen meer. De onderhandelingen zijn opgeschort, omdat de voornaamste eis (ook van jullie in de enquête)
nl. de VOLLEDIGE index niet kon doorgevoerd worden zonder zwaar te snijden
in de basistandheelkunde. Op het ogenblik dat de rest van de bevolking wel
index (via spilindex) verkrijgt en extra looneisen mag formuleren, moet Maggie
stilaan weten wat ze aan ons heeft. Via het Verbond en jullie vertegenwoordigers
worden jullie tijdig op de hoogte gehouden over de stand van zaken.
4. Helaas opnieuw klachten dat collegae tijdens een (langere) vakantie geen vervanger voor acute nood aanduiden of afspreken. Mede door het tandartsentekort,
krijgen we zelfs de plichtsgetrouwe patiënt aan de klachtenbank. Zolang de
Overheid er nog geen oren naar heeft, mogen we ons gelukkig prijzen …. maar
wij willen die weekwacht toch ook niet ?

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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APOLLONIA HAPPENING KLTV

Donderdag 9 februari 2017

Hangar 58
Bokrijk

Herkenrodeplein 5, 3600 Genk
Aanvang: 19h30
- Aantreden nieuwe KLTV voorzitter
- Presentatie KLTV jaarprogramma 2017
- Jubilarissen 5-15-25-35-45-50-65 jaar diploma
- Muzikale omlijsting: optreden van coverband Like Minded
met collega Gunter Meex

Kostprijs : 30 euro p.p.
		

(inschrijven voor 25 januari 2017)

Overschrijving via de Bank van Breda:
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
met vermelding "Happening" en uw naam en
eventueel naam partner.
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Hier volgt de lijst met de jubilarissen
op de KLTV Apollonia Nieuwjaarsreceptie
op donderdag 9 februari 2017.
(5, 15, 25, 35, 45, 50, 60 en 70 jaar diploma).
				
1947 (70 jaar): VANDERSANDEN Mathieu
1957 (60 jaar): GIELEN Maurice
1952 (55 jaar): BOUTS Albert, OOSTERBOSCH Roger, RENARD Paul
1967 (50 jaar): ALBRECHTS Roland, CLAESSENS Jose, OCHELEN Jean-Paul,
VANDEUR Piet
1972 (45 jaar): BAETEN Alex, GUTTERMANN Peter, KERKHOFS Luc,
MERTENS Theo, POELMANS Lucienne, ROTSAERT Jean-Paul,
SCHEPERS Maria, SMEYERS Dirk,VANHERLE Marc
1982 (35 jaar): BENSCH Linda, BEUSEN Marie-Louise, CARLIER Paul,
CASTELIJNS Martine, COLSOUL Luc, DE GROOTE Jean-Pierre,
DEFERME Bart, GILIS Dominique, JANS Brigitte, JANSSEN Anita,
JOOKEN Ragy, KUMS Mark, LAMBEETS Erwin, LEMMENS Raf,
MIEVIS Irena, NELLISSEN Frederic, NIESTEN Stany, NIJS Nadine,
NYSTEN Luc, PINTE Ludo, REMANS Denise, RUTTENS Lutgarde,
SMEERS Brigitte, SWINNEN Roland, TALLON John, TESTELMANS Olivia,
TIMMERMANS Luc, VAN BERWAER Kristine, VAN CAUWELAERT Eric,
VAN GENECHTEN Jozef, VANDEVOORT Frieda, VERMEULEN Joke
1992 (25 jaar): HEYENS Renilde, JANSEN Suzy, SCHOLTS Katrien,
VANSPAUWEN Kathleen
2002 (15 jaar): AELBERS Ann, ASSELMAN Inge, BOSCHMANS Geert,
BUDE Bianca, DERMAUW Liselotte, DUIJSTERS Liesbeth, HAENEN Ellen,
HANSON Sam, JACKERS Kathleen, JACOBS Christophe, JANS Stephan,
KELGTERMANS Glenn, LARMINIER Sophie, L’HERMIGNAUX Jeroen,
NUYTS Gunter, POESEN Frank, SCHRIJNEMAKERS Tine, SPAEY Yannick,
VANDENDAEL Anne, VANDENDAEL Lauranne, VANDERHOYDONCK Jasmin,
VERBRUGGEN Kristien, WINTERS Cindy
2012 (5 jaar): AGTEN Arnaud, BOLLEN Klara, FALTER Bart, JALON Eline,
LISMONT Yannick, MARRA Benjamin, ROOSEN An, SCHREURS Michaël,
TIMMERMANS Jeroen, VAN BEVEREN Katrien, VAN HOEYMISSEN Jan,
FERRER SERENA Carmen, GILABERT IRIARTE Nerea,
GOMEZHINOJO Alba, LLOPIS-DESCALS Ana
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Multi-unit Abutment

Bespaar tijd, meer efficiëntie

Multi-unit Abutment Plus voor conische connectie implantaten.
Bespaar tijd, zowel aan de stoel als in het labo, door de ingebouwde “snap” of klik” functie, die de clinicus een
makkelijke en snelle werk procedure biedt bij het ombouwen en proberen van de prothese. Door het gebruik van
de nieuwe tijdelijke Titanium snap coping Multi-unit Abutment, kan de prothese meerdere keren op en af
worden geklikt op het Multi-unit Abutment Plus, zonder gebruik te moeten maken van de meegeleverde
klinische TorqTite schroeven. Andere voordelen zijn:
•
•
•
•
•

Stabiele situatie van de gingiva
Hoger patiëntencomfort
Angulatie correctie mogelijk (17° en 30°)
Prothetisch werkvlak op soft tissue level
Betere toegang en reiniging

Meer informatie op nobelbiocare.com/mua of via het nummer: 02/467.41.90.

Scan de code voor
video’s en meer!

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

© Nobel Biocare BeNeLux, 2016. All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from the context in a certain case, trademarks of Nobel
Biocare. Disclaimer: Some products may not be regulatory cleared/released for sale in all markets. Please contact the local Nobel Biocare sales office for current product assortment and availability.
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Collega Dany Vandevoort, voorzitter van
Rotary Club Hasselt, was zeer tevreden dat hij
2500 euro kon schenken aan de ‘Medora Health
Foundation’ vertegenwoordigd door collega
Anita Lenaerts en dit voor haar projecten en
educatieve acties in Nepal !!!

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Vooreerst wensen wij u een gezond en gelukkig 2017 toe te wensen!!
Wij willen u ook bedanken voor de goede samenwerking in 2016 en hopen
dat wij ook in dit nieuwe jaar met inspiratie, plezier, trots en dankbaarheid
als trouwe partner kunnen samenwerken.
In dat kader stellen we al enkele data ter beschikking voor 2017 met
interessante workshops en voordrachten waarop Kerudent+ hoopt u opnieuw
te mogen verwelkomen.
 23/01: Workshop ‘Keramische restauraties’ (volzet!)* 13u – 17u30
(kleven aan zirconia, restaureren van chipping,…)
*Omwille van het grote succes (workshop van 15/12/’16 was
ook meteen volzet) bekijken we de mogelijkheid om een derde
en eventueel een vierde workshop te organiseren (max. 8
deelnemers). Van zodra deze data bekend zijn worden ze aan u
meegedeeld via de vertrouwde kanalen.
 01/06: Voordracht ‘Peri-implantitis voorkomen’19u – 23u
 09/10: Workshop ‘fotografie 2.0’13u – 18u
 23/11: Voordracht ‘Digitaal samenwerken met Kerudent+’19u – 23u
Indien u interesse heeft in 1 of meerdere van deze workshops/voordrachten,
gelieve dan contact met ons op te nemen via mail ( info@kerudent.be ) of
telefonisch op het nummer 011/27 03 84.
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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GEZOCHT:
Verwijspraktijk Cox zoekt kindertandarts(e), hoge kwaliteitseisen, goede
verloning.
Meer info: www.tandcentrumcox.be
Algemeen tandarts gevraagd voor onze moderne groepspraktijk met
assistentie in Genk.
Graag CV versturen naar anne.kleynjans@dentius.be
http://genk.tandendokters.be
Groepspraktijk MONDZORG MELDERT in Lummen (2 alg. tand. en 1 spec.
aanwezig) is op zoek naar een 3e alg. tand. De praktijk is zeer recentelijk
(feb 2016) volledig vernieuwd! Voorkeur voor pedo/endo is een pluspunt
maar geen must, goed gevoel voor humor is echter wel een must. Dagen
en uren overeen te komen. Mooie verloning en agenda ingevuld volgens
jouw gewenst tempo! Info: 0499/35.64.79. of wendy.filip@gmail.com
Invident zoekt een tandarts voor de uitbreiding van de groepspraktijk in
Tongeren.
Dagen en uren otk. Wij bieden u een goede verloning en een modern
kader met assistentie in onze gedeconventioneerde praktijk.
Tel: 012/231122 Vital Vranken
Tandartsenpraktijk Identity Maasmechelen zoekt part-time tandarts; sfeer
perfect, topverloning mogelijk. Contact : Tel. 089/762815.
Robert Toklowicz.
Moderne groepspraktijk te Maaseik zoekt een enthousiaste collega voor 2/3
dagen per week. bianca.bude@tandarts.be. 089/565369
Tandartsenpraktijk SMILEKLINIEK te Heusden-Zolder en Bocholt
zoekt 2 algemeen tandartsen en 2 orthodontisten voor verdere uitbreiding
van haar team.
Wij werken in 2 hypermoderne praktijken met secretariaat en assistentie.
Dagen en uren zijn te bepalen.
Interesse? Contacteer ons op 011/53.81.39 of info@smilekliniek.be
Jonge en recente groepspraktijk zoekt, vanaf 2016, 3de alg. tandarts voor
langdurige samenwerking.
Uren en startdatum o.t.k. Regio N-Limburg.
Mail: info@tandartspraktijkkies.be - Tel: 011/759526

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in Opglabbeek
en Maasmechelen zoekt voor aanvulling van haar team :
- een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie.
Dagen en uren vrij te bepalen.
Alle moderne apparatuur en assistentie aanwezig.
Opgevulde agenda’s volgens je eigen werkritme gegarandeerd.
Zeer aangename werksfeer in een ultramodern kader.
Contacteer ons vrijblijvend op 089/857025 of info@esthedentalplus.be
Tandarts gevraagd aan de Maaskant ! (vlak bij Maastricht!)
Einde loopbaan of pas afgestudeerd? maakt niet uit! Geen administratieve
rompslomp meer! Vervoeg onze groepspraktijk te Rekem-Lanaken.
Dagen en uren door U zelf te bepalen. DOEN !
Geïnteresseerd ? LTH.EVC@gmail.com of GSM 0477 138 676
Tandartsenpraktijk DENTILICIOUS Heusden-Zolder zoekt gemotiveerde tandarts
(M/V), ervaring niet vereist, voor samenwerking in een gloednieuwe, volledig
geautomatiseerde en gedigitaliseerde praktijk met de modernste apparatuur
(fulltime mogelijk). Goede verloning. Contact: Frieda Achten 011/573903
Tandartsengroep Beutels Lummen zoekt een tandarts man/vrouw met bewezen
ervaring. Iemand die de brede waaier van tandheelkunde beheerst. Werken
in een vernieuwde praktijk met de nieuwste apparatuur,
met assistentie en receptioniste. Wij bieden u een aangename verloning.
Een praktijk voor algemene tandheelkunde, pedodontie, endo, implantologie,
en reconstructieve tandheelkunde, en prothese.
Meer info : zie onze website: www.beutels.be
Wenst U samen te werken met ons huidig team, in een familiale en ontspannen
sfeer, aarzel niet en neem dan gerust contact op met ons tel. 011/57.13.38
of via E-mail : tandartsen@beutels.be
Collega tandarts voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.:089/85.67.65 of 0494/44.14.90
Jonge groepspraktijk met assistentie te Herk-de-Stad zoekt toffe collega om
haar team te versterken.
Meer info via katrijn@arcadent.net of 013 30 54 50 (Katrijn Gevers)

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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De wetenschap
van gevoelige
tanden
Er is nu een belangrijk product om u
te helpen de strijd aan te gaan met
gevoelige tanden
Nieuwe Sensodyne Repair & Protect past de
unieke mogelijkheden van NovaMin® toe in een
fluoridetandpasta voor dagelijks gebruik. NovaMin®
vormt een herstellende hydroxyapatiet-achtige laag
over blootliggend dentine en in de tubuli1-5 waarmee
uw patiënten bij tweemaal daags poetsen langdurig
worden beschermd tegen de pijn bij gevoelige
tanden6-8

Specialist bij gevoelige tanden

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a. • Site Apollo, Avenue Pascal 2-4-6, 1300 Wavre • www.gskdental.be
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Referenties: 1. Burwell A et al. J Clin Dent 2010; 21(Spec Iss): 66–71. 2. LaTorre G, Greenspan DC. J Clin Dent 2010; in press. 3. Efflant SE et al. J Mater Sci Mater Med 2002;
26(6):557−565. 4. Clark AE et al. J Dent Res 2002; 81 (Spec Iss A): 2182. 5. GSK-data on file. 6. Du MQ et al. Am J Dent 2008; 21(4): 210−214. 7. Pradeep AR et al. J Periodontol
2010; 81(8): 1167−1113. 8. Salian S et al. J Clin Dent 2010; in press. Sensodyne® en de ringen zijn geregistreerde handelsmerken van de GlaxoSmithKline groep.
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Winter meeting NIVVT 3 december 2016
Tikkende tijdbom in de samenleving!
Zorgbehoevende bejaarde met
NOG natuurlijke dentitie
1. Prof L De Visschere opent de meeting met volgende quote: ·“Als je kijkt door
de bril van wie een beperking heeft, zie je het failliet van onze maatschappij”
We krijgen een situatieschets
van kwetsbare ouderen. De toenemende complexiteit van het
restgebit vergt goede mondhygiëne. Deze is zwaar onvoldoende,
vooral voor de natuurlijke tanden
Aan de hand van een casus toonde
hij het belang van anamnese en
communicatie.
Communicatie is luisteren naar
de patiënt én de nodige tijd
nemen om met hem te praten!!!
Enkele belangrijke punten:
• Verwijder de biofilm 2x per dag
• Tongpoetsen
• Ten gepaste tijde, de tandenborstel vervangen, al gaat het om twee tanden
• Tandpasta Inslikken is niet dodelijk
• Interdentaal poetsen.
• Eerst de binnenzijde poetsen (heeft de meeste plaque).
• Gebitsprothese
○ niet met tandpasta poetsen!
○ Eerst poetsen, eventueel reinigingstabletten (is bijkomend middel)
• Zo lang mogelijk blijven poetsen, ook palliatieve patiënten (uitz: zware mucositis bij chemo)
Voor wie dagelijks poetst is een mondspoelmiddel niet echt nodig.
Vermijd het woordje “nog” zoveel mogelijk tijdens het gesprek.
Als er zich en probleem voordoet, hoef je het niet onmiddellijk op te lossen.
De patiënt staat altijd centraal
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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2. Prof Joke Duyck
Het nieuwe screeningsinstrument BELRAI (meetinstrument
voor zorgafhankelijkheid), ·integreert de mondzorg in de
algemene zorg voor kwetsbare ouderen doordat er een
mondgezondheidsluik in verwerkt is.
Op deze manier kan er zeer efficiënt gecommuniceerd
worden tussen de verschillende zorgverleners.
Inter RAI, Suite of Instruments
• De huisarts en de verpleegkundigen moeten InterRai
invullen
• Zo wordt de informatie gecentraliseerd en worden
continue herhalingen vermeden
• Dit krikt het niveau van zorg en kwaliteit op.
• De informatie wordt internationaal gecentraliseerd: http:// www.interrai.org.
• Er is een relatie tussen mondhygiëne en algemene gezondheid
BelRAI – HC (home care) moet om het half jaar afgenomen worden (update)
Risc Factors For Malnutrition: er is een verband tussen heel wat factoren en
ondervoeding, de patiënt kan kauwproblemen ondervinden, heeft een droge mond,
afgebroken tanden en zo meer.
3. Tandarts Geriater Dr. Claar Van Der Maarel-Wierink
Hulpmiddelen en protocollen voor mondzorg bij ouderen: de ouderen worden in
3 groepen verdeeld
• Vitale ouderen
• Kwetsbare ouderen met
één of meer tekorten in
één of meer domeinen
van het menselijk functioneren. (lichamelijk,
psychisch, sociaal m.a.w.
de geriatrische TRIAS)
veel ouderen met wortelcariës zouden preventief
hun tanden moeten poetsen
met aangepaste tandpasta
(5.000 PPM fluoride, niet
verkrijgbaar in Nederland).
3 maandelijkse controle.
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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• Geriatrische ouderen:
○ +80 jaar
○ Multimorbiditeit
○ Multifarmacie
○ Geriatrische reuzen…
▪ Psychische aandoeningen
▪ Gestoorde
• Mobiliteit
• Stabiliteit
• Communicatie
▪ incontinentie
Het mondzorgplan is zeer belangrijk, de patiënten worden geconfronteerd met
aandoeningen bv artritis (moeilijk poetsen) daardoor moet de tandenborstel aangepast worden.
Het telefoonnummer van een derde dient in het dossier opgenomen te worden, zo
kunnen dezen (bv kinderen of buur) hulp bieden.
4. Tandarts Suzanne Delwel
Omgang met dementerende ouderen
Risicofactoren voor dementie:
• Hoge leeftijd
• Lager opleidingsniveau
• Genetische factoren
• Vasculaire factoren
• Hersenschade (vb. TIA)
Soorten dementie
• Dementie
• Alzheimer
• Lewy Body en Parkinson
• Fronto-temporale dementie
Mondgezondheid bij dementie
• Afname zelfzorg
• Vaker mondproblemen
• Moeite met het dragen van een prothese
• Afname van de acceptatie van de mondzorg
• Invloed van de medicatie
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Voor het behoud van de mondgezondheid is teamwork zeer belangrijk.
Hiervoor bestaan er dan ook adviezen: afspraken, omgeving, communicatie.
Anxiolytica kunnen ademnood veroorzaken, opletten dus!
Voor verschillende gevallen zijn er specifieke poetskaarten.
Conclusie:
• Signaleer de afname van zelfzorg en tandarts bezoek
• Opletten met de subtypen dementie
• Observeer en ondersteun de mondverzorging
• Stel de patiënt centraal en betrek de familie
• Controleer de mond regelmatig
• Behandel in een vroeg stadium
• En, neem de tijd!!
5. Tandarts Christine Van Meir
Pleit voor een betere opleiding van mondzorg bij huisartsen en verpleegkundigen
Pilootproject voor thuiszorg en woonzorgcentra
• Opleiding van verpleegkundigen
○ Module mondzorg
○ Leren poetsen bij patiënten
○ Leren poetsen van de prothese
• Huisartsen motiveren om de mond
ook nader te bekijken en niet vanaf
de keel beginnen
• Tandartsen vinden die willen werken
in een woonzorgcentrum.
Goede voornemens
• Tandheelkundige zorg voor de kwetsbare oudere.
• Brief meegeven aan de patiënt om, bij de inschrijving in een tehuis, te melden
dat hij nog bij de reguliere tandarts langsgaat
6. Tandarts Suzanne Delwel
Orofaciale pijn bij ouderen met dementie
We kregen uitleg over het project OPS-NVI (Orofaciale Pijnschaal voor Non
Verbale Individuen)
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Tandheelkundige deel
• Pijnobservatie
○ Bij rust
○ Bij eten
○ Bij drinken
• Mondonderzoek
• Pijn aangeven (als de patiënt die kan communiceren)
Conclusie: we zien steeds meer ouderen met een eigen dentitie.
Het is dan ook zeer belangrijk dat we diegenen kunnen helpen die pijn verbaal
niet meer kunnen aangeven
Samengevat kunnen we melden dat er nog wat werk op de plank ligt om ouderen
een kwalitatieve mondzorg toe te dienen. Huisartsen en verpleegkundigen spelen
daar een erg belangrijke rol in en sensibilisering in die richting is noodzakelijk.
pb

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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SMART DEAL

Modern Dental 3D scanner

€16.900

(excl. BTW)

(incl. laptop t.w.v. € 2.600)
Jaarlijkse kosten: € 1.600 vanaf het tweede jaar

FORMA®

INTRAORALE SCANBODIES
1x scanbody

€ 39,-

• Scan binnen 20 seconden
Autoclaveerbare
box

• Patiëntenbeleving
en comfort
(incl.
6x scanbodies)
• Poedervrij scannen
€
309,-

(excl. BTW)

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

Elysee Dental (BE) | Minderbroederstraat 12Q | B -3000 Leuven | T + 32 (0)16 270 040 | info@elysee-dental.be | www.elysee-dental.be
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KLTV activiteiten 2017
Donderdag 9 februari

Apollonia Happening

Zaterdag 21 oktober

Apollonia Banket

(Hangar 58)

Activiteiten VVT 2017 studieclub Limburg
Don. 26 januari

STCL

Behaeghel Tom
Nieuwe restauratieve materialen

Tiendschuur
Herkenrode

Don. 23 februari

STCL

Henquet Emile / Dr. Johan Orye
Topics uit de implantologie :
technieken en inzichten anno 2017

Hangar 58

Don. 23 maart

STCL

Ackx Koen en Daneels Luc
Endodontische overpeinzingen

Hangar 58

Don. 27 april

STCL

Eddy De Valck
Recente ontwikkelingen in de
forensische odontologie

Hangar 58

Don. 28 september STCL

Dr. Bart Falter
Wijsheidstanden: met verstand kiezen! Hangar 58
Dr. Jan Jacobs
Letsels in en rond de mond
Hangar 58

Don. 26 oktober

Katrien Mesotten
Orthodontie

STCL

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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NIVVT cursussen LIMBURG 2017
Dond 9 februari
Restauratieve behandeling van ernstige slijtage :
N. Postema
Stiemerheide Genk

40 AE DG 4

9.30-17.30

Dond 23 februari
Creëren van een verbluffend resultaat met composiet(workshop) :
S. Meeze
Stiemerheide Genk
40AE DG 4 9.00-17.00
Zat 11 maart
Beetregisteren met succes : de edentate Patiënt :
M.H. Nolens
Syntra Hasselt

20 AE DG 7 9.30-13.00

Dinsd. 21 maart
Direct composiet veneer systems review : indicaties & klinisch toepassingen.
M. Tudts/E.Oliveira
Stiemerheide Genk
40 AE DG 4 9.00-17.00
Dond 30 maart
Meer dan 45 jaar vreugde en leed bij het vervaardigen van losse prothese :
N. Postema
Stiemerheide Genk
30 AE DB 7 11.00-17.30
Dond 27 april
Leren werken met de multi-layering techniek : workshop POSTERIOR :
B. Beekmans + M .Ilik
Stiemerheide Genk
40 AE DG 4 9.00-17.00
Vrijd 28 april
Leren werken met de multi-layering techniek : workshop ANTERIOR :
B. Beekmans + M. Ilik
Stiemerheide Genk
40 AE DG 4 9.00-17.00
Dond 4 mei
Kort maar krachtig : het korte implantaat in al zijn facetten :
A. Temmerman + T. De Wit Stiemerheide Genk
40 AE (20 AE DG 6 en
		
20AE DG 7) 9.00 -17.00
Dond 18/Vrijd 19 en Zat 20 mei
VVT - CONGRES
CASINO CURSAAL OOSTENDE
Dond 1 juni
Implantaat onderdelen & attachmenten + overzicht merken en torquewaarden :
P. Ordies Stiemerheide
Genk
20 AE DG 7 9.00-12.30
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Dond 1 juni
implantaat onderdelen & attachmenten + overzicht merken +torquewaarden :
P. Ordies Stiemerheide
Genk
20 AE DG 7 14.00-17.30
Dinsd 13 juni
Rubberdam als start van een succesvolle endo en conserverende behandeling :
G. Aesaert Stiemerheide Genk
20 AE DG 4 9.00-12.30
Dinsd. 13 juni
Rubberdam als start van een succesvolle endo en conserverende behandeling :
G. Aesaert Stiemerheide Genk
20 AE DG 4 14.00-17.30
Dinsd. 26 september
Soms loopt het fout, ook in de moderne THK :
T. De Wit & F. Hendrickx Stiemerheide Genk
		

20AE (10 AE DG 4 en
10 AE DG 7) 9.00-12.30

Dinsd. 26 september
Soms loopt het fout, ook in de moderne THK :
T. De Wit & F. Hendrickx Stiemerheide Genk
		

20 AE (10 AE 4 en
10 AE DG 7) 14.00 -17.30

Zaterdag 7 oktober
Beetregistratie met succes : de partieël betande patiënt :
M.H. Nolens
Syntra Hasselt
20 AE 7

9.30-13.00

Dinsd. 17 oktober
Smile design workflow for dummies : the basics :
M. Tudts /E. Oliveira
Stiemerheide Genk
40 AE DG 7 9.00-17.00
Dond. 9 november
Cementation in modern dentistry (theorie en Workshop) :
M. Fleitman 		
30 AE DG 7

9.00-17.30

Dinsd. 14 november
Lokale anesthesie in de THK :
C. Politis
Stiemerheide Genk

40 AE DG 1 9.00-17.00

Dond. 16 november
Leren omgaan met nomenclatuur:
M.Seijnhaeve
Stiemerheide Genk

40 AE DG 2

Zaterdag 2 december
Wintermeeting

UHasselt campus Diepenbeek 30 AE

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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LOUPEBRILLEN

Bel ons

voor een a
fs

praak

011 22 21

Het maatpak voor uw ogen!
•
•
•
•
•
•

31

TTL-technologie (Through The Lense)
Verschillende vergrotingen (2.3, 2.8 en 3.8)
Op uw maat gemaakt, met ingebouwde werkafstand
Clip met leescorrectie (indien nodig)
LED verlichting met 3 standen, LI-ION batterij met
een capaciteit van 8u
Anti-polimerisatieﬁlter

voor de trouwe lezers
van ‘t Spyxke:

FILTER AANGEBODEN*
(twv. €52)
bij aankoop van een loupebril
met LED verlichting

* Geldig t/m 31/12/2016

Koninklijke12Limburgse
TandartsenVereniging
Macobe bvba | Koorstraat
| 3510 Hasselt
| 011 22 21 31 | info@macobe.com

-29www.macobe.com
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WACHTDIENST VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer 0903/39.969
Lijst wachtdienst februari 2017
Zaterdag, 4 Februari 2017 : 9 tot 18 uur
Kums M.
Tsertanidou V.
Kuznetsov K.
De Meulenaere L.
Rosias S.
Vanhollebeke E.
Vermeir S.

Onderwijslaan 15
Ophovenstr. 21/2
Volksstraat 71
Wiekstraat 146
Bilzensteenweg 10a
Bosveldstraat 1
Stijn Streuvelsstraat 17

3910 Neerpelt
3680 Maaseik
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3730 Hoeselt
3870 Heers
3583 Paal-Beringen

011/645810
089/364736
011/757815
089/363129
089/416256
011/484029
011/422914

3920 Lommel
3631 Boorsem-Maasmechelen
3500 Hasselt
3660 Opglabbeek
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3580 Beringen

011/545956
089/765574
011/274536
089/857025
012/231122
011/686802
011/431204

3971 Heppen-Leopoldsburg
3630 Maasmechelen
3500 Hasselt
3530 Houthalen
3700 Diets-Heur Tongeren
3806 Velm-St.Truiden
3540 Herk-de-Stad

011/345891
089/762815
011/222497
089/383369
012/241445
011/685524
013/305450

3941 Eksel
3620 Lanaken
3500 Hasselt
3520 Zonhoven
3700 Tongeren
3570 Alken
3560 Meldert-Lummen

011/667267
089/716150
011/227749
011/816327
012/236675
011/591109
013/328832

Zondag, 5 Februari 2017 : 9 tot 18 uur
Willems S.
Sleypen D.
Timmermans Jan
Donners E.
Vranken V.
Vannitsen M.
Meesen K.

Karrestraat 81
Grotestraat 46
Hassaluth dreef 10a B1
Weg naar Opoeteren 60b1
Maastrichtersteenweg 218
Tongersesteenweg 10
Kolmen 48

Zaterdag, 11 Februari 2017 : 9 tot 18 uur
Willems D.
Buysse J.
Lemmens R.
Aerts G.
Gomand E.
Vandormael Y.
Vanhoof A.

Oudstrijdersstraat 24
Herderstraat 78
Toekomststraat 28a
Kastanjestraat 26
Heurstraat 86
Velmerlaan 57
Markt 14

Zondag, 12 Februari 2017 : 9 tot 18 uur
Lenssen E.
Nijsten E.
L'Hermignaux J.
Baeten J.
Govaerts M.
Wauters J.
Stevens W.

Kerkplein 1
Bessemerstraat 336
Helbeekplein 6 bus 2
Heuvenstraat 31
Hazelereik 18
Steenweg 345a
Gijzevennestraat 52

Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 - Paro : 070 / 222125
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Zaterdag, 18 Februari 2017 : 9 tot 18 uur
Cornelissen R.
Spreuwers So.
Vandevoort D.
Colebunders V.
Hertenweg L.
Arnauts M.
Weltens T.

Stad 15 b1
Smeetsstraat 1
Diestersteenweg 109
Noordlaan 24
Munsterbilzenstraat 11
Wilderenlaan 15
Dr.Vanderhoeydonckstr. 68

3930 Hamont
3640 Kinrooi
3510 Kermt-Hasselt
3690 Zutendaal
3740 Munsterbilzen-Bilzen
3803 Wilderen-St.Truiden
3560 Lummen

011/621533
089/701424
011/252705
089/621280
089/414461
011/767378
013/522186

3920 Lommel
3650 Lanklaar-Dilsen
3512 Stevoort-Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3800 Zepperen-St.Truiden
3583 Beringen

011/551472
089/757628
011/315523
089/303848
012/238068
011/726235
011/422914

3990 Kl.Brogel-Peer
3680 Opoeteren-Maaseik
3512 Stevoort-Hasselt
3600 Genk
3740 Bilzen
3840 Hoepertingen-Borgloon
3945 Ham

011/610096
089/865454
011/314830
089/362332
089/511726
012/741776
011/345819

3920 Lommel
3640 Kinrooi
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3740 Bilzen
3830 Wellen
3560 Lummen

011/551472
089/702600
011/321445
089/356725
089/491411
012/742183
011/571338

Zondag, 19 Februari 2017 : 9 tot 18 uur
Vanhoorebeeck B.
Vermeulen J.
Bartholomevis K.
Leroux A.
Jans A.
Bellens B.
Smeets J.

Stationsstraat 106
Koppelstraat 6
Oppenstraat 6
Koerweg 90
Piepelpoel 17
Terwouwenstraat 22
Beverlosesteenweg 50

Zaterdag, 25 Februari 2017 : 9 tot 18 uur
Vervecken R.
Curvers B.
Cox L.
Smeets L.
Tan H.
Velkeneers N.
Vangenechten J.

P.Breugellaan 25
Gruitrodelaan 13
Hasseltse Dreef 103
Reinpadstraat 160
Mooi Uitzichtlaan 35
Kasteelstraat 23b
Heppensesteenweg 2

Zondag, 26 Februari 2017 : 9 tot 18 uur
Adriansens S.
Teuwen L.
Market M.
Van Dijck A.
Kellens D.
Oudebrouckx L.
Beutels M.

Stationstraat 106
Weertersteenweg 136
Royerheidestraat 83
Weg naar As 36
Biesenweg 44
Tulpenlaan 2
Genebosstraat 109

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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WACHTDIENST ORTHODONTIE
Weekend 4 – 5 februari 2017
Weekend 11 – 12 februari 2017
Weekend 18 – 19 februari 2017
Weekend 25 – 26 februari 2017

februari 2017

070 / 222088

Vanderstraeten Olga
Vandevenne Rika
Berben Cornelia
Aerts Johan		

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE

0475586064
0495528108
0487292585
0475782831

februari 2017

070 / 222125
Boschmans Geert
Gijbels Frieda
Soers Cathérine
Thevissen Eric

Weekend 4 – 5 februari 2017		
Weekend 11 – 12 februari 2017		
Weekend 18 – 19 februari 2017
Weekend 25 – 26 februari 2017

ADRESWIJZIGINGEN,
IN- en UITSCHRIJVEN voor ACTIVITEITEN KLTV
Centralisatie via de VVT-website of het nieuwe e-mailadres:
studieclublimburg@tandarts.be

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Activiteit VVT studieclub Limburg
Donderdag 23 februari 2017

om 20u30

Topics uit de
implantologie
Dr. Emile Henquet en Dr. Johan Orye
sponsoring:
DENTAID
sponsoring:
Dentaid -- G.S.K.
- Nobel Biocare
- Pfizer
- Offitel
Hangar
58
sponsoring:
KLTV
sponsoring:
Accreditering
aangevraagd
DG 6
sponsoring:Proscan
KLTV enDentaid
MDL

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub ten
laatste op 19 februari 2017 via de VVT website,
(lokaal/Limburg/activiteiten).
Na afsluiten van de inschrijvingen afmelden via
studieclublimburg@tandarts.be
of via sms 0494 75 17 19
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

-1-

Agenda

't Spyxke: februari 2017
Donderdag 23 februari 2017
STCL - Dr. Emile Henquet en Dr. Johan Orye
Topics uit de implantologie
Hangar 58

Donderdag 23 februari 2017 om 22u15 (na de studieclub)
KLTV nodigt alle leden van KLTV uit op een gezellig samenzijn met
een hapje en een drankje.

Voorblad van 't Spyxke: compositiefoto door collega Paul Delwiche
			
van “De Maten”, het natuurreservaat op de
			
grens van Diepenbeek en Genk.
Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be
Secretariaat K.L.T.V.:
Slagmolenweg 64 3600 Genk 0485/765249
Lidgeld K.L.T.V.: 80 Euro
Bankrelatie: Bank J.Van Breda & Co 645-1192115-20
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
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Beste collegae,
als kersverse voorzitter wil ik nog iedereen de
beste wensen overbrengen voor 2017 en Serge
bedanken die de laatste 4 jaar het reilen en zeilen
van KLTV in goede banen heeft geleid.
Ik start duidelijk niet onder het beste gesternte
want blijkbaar zal er bij het verschijnen van deze
editie van het Spyxke nog steeds geen akkoord
zijn. De onderhandelingen gaan dus verder en
onze vertegenwoordigers zijn vastberaden.
De laatste studieclub met de nieuwe modaliteiten om aan te melden verliep zeer vlot. In
de toekomst zal er overgegaan worden tot het
inscannen van de lidkaart VVT, dus hier is de boodschap : steeds lidkaart VVT
bij de hand bij het binnenkomen. Voor de inschrijvingen voor de studieclubs
verwijs ik naar blz. 8 van het Spyxke van januari waar helemaal uit de doeken
gedaan werd hoe de inschrijving moet gebeuren. Ook belangrijk hierbij is
steeds de recentste editie van het Spyxke te raadplegen i.v.m. de locatie zodat
hier geen misverstanden kunnen ontstaan. Uitschrijven voor een studieclub
doe je op dezelfde pagina als waar je ingeschreven hebt, maar enkel zolang de
inschrijvingen niet afgesloten zijn. Daarna (de laatste week voor de studieclub)
kan dat enkel via studieclublimburg@tandarts.be of via sms 0494 75 17 19 en
liefst niet door een mail te sturen naar één van de bestuursleden.
Graag zou ik hier ook nog eens een oproep willen doen aan de jongere collega’s
om stilaan ook de weg naar het bestuur te vinden en om mee te willen werken aan
onze organisaties. Dit is nodig want de gemiddelde leeftijd van de bestuursleden
is de laatste jaren niet gedaald en de vertegenwoordigers in allerlei organisaties
gaan dit ook niet eeuwig blijven doen.

Collegiale groeten,
Ronny MARTENS
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GEBOORTE:
		

NICOLAS

° 02-01-2017
Kleinzoontje van collega RINA JANSSEN

OVERLIJDEN:

Etienne BARTHELS

° 29-07-1949 � 17-01-2017
Broer van collega BRIGITTE BARTHELS

Raymond JOOKEN

° 19-01-1928 � 21-01-2017
Vader van collega RAGY JOOKEN

Danielle HURBIN

° 18-04-1962 � 28-01-2017
Echtgenote van Dhr. Werner Bervoets, zaakvoerder van
MACOBE, onze trouwe sponsor.

Victor GOYENS

° 07-11-1928 � 29-01-2017
Schoonvader van collega BRIGITTE JANS

ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN
voor ACTIVITEITEN KLTV, FAMILIALE
MEDEDELINGEN.
Via e-mailadres: kltv@skynet.be
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Studieclub donderdag 23 februari 2017 om 20h30

Topics uit de implantologie

Hangar 58

Accreditering aangevraagd DG 6

Spreker: Dr. Emile Henquet en Dr. Johan Orye
Korte inhoud:
Tijdens deze gemeenschappelijke voordracht zullen we de chirurgische aspecten
en ontwikkelingen bespreken uit de dentale implantologie.
De bedoeling is om meerdere topics kort aan te kaarten en stil te staan bij de
klinische relevantie voor de algemene praktijk.
Onderwerpen die de revue passeren zijn:
- de soft tissue interface met biologische concepten
- belastbaarheid van implantaten
- materiaaltechnische aspecten van het dentaal implantaat
- korte implantaten versus botopbouw
- nieuwe evoluties in augmentatieprocedures
- wat bij falingen? Alarmtekens en garantiebeleid
- perioperatief medicamenteus beleid
- nieuwe evoluties binnen de 3D gestuurde implantologie
Curriculum Vitae: HENQUET Emile
Dr. Henquet behaalde zijn diploma arts aan de KU Leuven in 2001 en
tandarts in 2004. Voor zijn opleiding tot MKA chirurg was hij werkzaam in
het UZ Leuven, Virga Jesse ziekenhuis te Hasselt en Rijnstate ziekenhuis te
Arnhem. Hij behaalde zijn erkenning in 2008.
Van 2008 tot 2010 was hij consulent in het UZ Leuven voor orthognatische
heelkunde en (pre)implantologie.
Als lesgever voor de Simplant Academy gaf hij meerdere internationale
cursussen over 3D gestuurde implantologie.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

-5-

't Spyxke: februari 2017

met passie voor tanden en techniek:
de juiste partner”

VIP bezoek Dentsply Sirona

Naam:
Adres:
Telefoon:
Datum en tijdstip
Aantal personen:

06/04/2017 om 13:30 u

Wij nodigen u van harte uit voor een exclusief VIP bezoek aan de
High Tech productiefaciliteit van SimPlant® en ATLANTIS™
Suprastructures op donderdag 06/04/2017 in Hasselt.
Programma:
13:30u
Welkom en introductie
13:45u
Digital Implant Solutions
SimPlant® & Atlantis™ abutments
14:15u
ATLANTIS™ Suprastructures presentatie deel I
Global Clinical Education & KOL Management
(Paul Delee)
14:45u
Pauze
15:15u
Rondleiding Productiefaciliteit SimPlant®& Atlantis™
Suprastructures
16:15u
Atlantis™ Suprastructures presentatie deel II
17:15u
Afsluiting en borrel
18:00u
Diner
Voor meer info kunt u terecht op onderstaande coördinaten.
Tel.: 089/71.70.98
Fax: 089/72.29.76

www.affix-ts.com

e-mail: mdl@mdl-euregio.be
www.mdl-euregio.be
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Sinds 2008 is hij staflid in de dienst MKA Chirurgie van het Jessa ziekenhuis te Hasselt in associatie met Dr. De Troyer, Jacobs, Orye en Falter.
Specifieke interessegebieden:
- Dento-alveolaire chirurgie
- Orthognathische heelkunde
- Pre-prothetische / (pre)-implantologische heelkunde
- Implantologie
- CBCT en 3D CAD-CAM toepassingen
Curriculum Vitae: ORYE Johan
Dr Orye behaalde zijn diploma arts aan de K.U. Leuven in 2002. Voor
zijn verdere specialisatie tot Mond-, kaak- en aangezichtschirurg volgde
hij opleiding in verschillende binnen- en buitenlandse centra, oa. in Genk
(ZOL), Antwerpen (Middelheim), Arnhem (NL) (Rijnstate ziekenhuis) en het
UZ Leuven. Hij behaalde zijn erkenning tot MKA chirurg in 2009.
Nadien volgde Dr Orye een bijkomende opleiding in de oncologische
en reconstructieve heelkunde van mond, kaak en aangezicht in het CHU
Amiens (FR) o.l.v. Prof. B. Devauchelle.
Huidige functie
Sinds 2012 werkzaam als Mond-, kaak- en aangezichtschirurg in het Jessa
Ziekenhuis Hasselt en in de privpraktijk in de toekomststraat 2.
Samenwerkend in doktersassociatie met Dr. De Troyer, Dr Jacobs, Dr
Henquet en Dr. Falter.
Consultant speekselklierchirurgie in het Orbis Medisch Centrum in Sittard
en het Atrium Medisch centrum in Heerlen.
Specifieke Interessegebieden:
- Speekselklierchirurgie
- Oncologische chirurgie van Hoofd en Hals
- Reconstructieve chirurgie inclusief microchirurgische technieken
- Dermatochirurgie
- Orthognatische chirurgie
- Dentale implantologie
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Tandheelkundige mededelingen
1. We danken de vele collegae, die meewerkten aan de enquête tijdens de
studieclub van november en waar jullie in deze editie de verwerking van
vinden. Intussen blijven de besprekingen over een mogelijk nieuwe akkoord
en de accreditering 2017 zeer oppervlakkig, ondanks (vaak uitsluitend) door
uw vereniging constructieve voorstellen om herschikkingen in het budget
THK te bewerkstelligen. De BTW perikelen maken het er in tussentijd niet
gemakkelijker op en een artikel over duurdere tandzorgen gaf in de media
veel zure reacties bij Jan Modaal…. de tandarts poenpakker…we hebben
er een imagoprobleem bovenop !!!!
2. Dank aan alle collegae, die hun volmachtformulier toezonden voor de Algemene Vergadering VVT van 22 maart 2016. Tot 8 maart kan de volmacht
nog steeds toegezonden worden.
3. Voor vele collegae loopt eind dit jaar het laatste jaar van de accrediteringscyclus af en moet iedereen kijken of alle deelgebieden doorlopen zijn en
voldoende AE behaald zijn in DG2 en DG3. Hoewel er nog geen volledige
zekerheid is dat onze Wintermeeting over kindertandheelkunde zal gaan
(DG 5), moet iedereen intussen nakijken of dit deelgebied OOK in de
cyclus zit.(zie “mijn accreditering” op de website van het Verbond voor de
VVT-cursussen de voorbije jaren)
4. Uit de laatste enquête kwam een riviercruise op de Douro als de meest genoteerd antwoord, maar voor deze “groepsreis” moet je blijkbaar minstens 16
maanden vooraf reeds voorzieningen treffen en zal dit ev. voor 2019 tijdig
meegedeeld worden. Citytrips scoorden minder en nummer twee Quebec
bleek erg prijzig in september. Door ons reisbureau van de Toscane-reis
werd een “afgewerkte 9 daagse trip New York-Washington” voorgesteld
met een Nederlandstalige gids voor minimaal 20 personen en maximaal 30
personen. We gaan het NY imperium van olijke Donald bezoeken en ook
zijn nieuw machtscentrum in Washington en hopelijk zonder dure dollar. In
dit Spyxke vinden jullie het programma en inschrijven kan telefonisch bij
Tailor Made Travel(lic A5895) in Genk op 089/308010 of via mail : tailor.
made@skynet.be. Ook voorzien we twee peerreviewmomenten, maar daar
later meer over. Kijk ook op de website www.kltv.be

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

-8-

't Spyxke: februari 2017
RESULTATEN: ENQUETE STUDIECLUB LIMBURG NOVEMBER 2016
1. Leeftijd

O <30j
O 30-40
O 41-50
O 51-60
O 61-65
O >65

6,90%
16,20%
6,90%
38,10%
18,50%
12,70%

2. O man
O vrouw

64,80%
35,20%

3. O alg tandarts
O specialist
O stagiair

90,20%
4,80%
5,00%

4. O volledig geconventioneerd
O partieel geconventioneerd
O niet geconventioneerd
5. O solo praktijk
O groepspraktijk eigenaar
O groepspraktijk geen eigenaar

10,40%
65,30%
24,30%
58,30%
18,60%
23,10%

6a. Voor wie de voorbije jaren partieel of volledig geconventioneerd was :
0,83% index : ik blijf volledig geconventioneerd in de toekomst
Behoud van de volledige index(2,51% ) is voldoende om mijn statuut te willen houden
Ganse index + richttarieven voor moeilijke endo en extracties/frameprothese.
Voor wie na 18h een afspraak wil, mag altijd maximaal 10 euro supplement zonder terugbetaling

131
4%
39,70%
48,10%
37,40%

6b. Voor wie de voorbije jaren gedeconventioneerd was :
Zelf ALLE terugbetaalde tarieven mogen bepalen blijf ik belangrijk vinden.
Ik vind het ook belangrijk dat mijn patiënten dezelfde terugbetaling behouden
Met de nodige richttarieven en supplement na 18h moet de deconventie niet meer voor mij.
Mijn praktijkvoering en kosten(bv personeel) laten geen overstap naar conventie meer toe
Voornaamste reden voor deconventie : kwaliteit, kosten groepspraktijk, vrij beroep

42
45,20%
66,60%
0,00%
35,70%

7. Tandheelkunde bedrijven anno 2016 : welke evoluties ergeren jullie ?
Verminderd respect bij de bevolking(agressie/no show/betalingen/in de media of ……………..)
Administratie en ICT(e-health) zijn stilaan belangrijker dan mensen effectief “behandelen”
Buitenlandse tandartsen die onbeperkt en zonder (veel)talenkennis vlug toegang krijgen
Greep van de Overheid op de al beperkte terugbetaling en regelgeving
Andere: mutualiteiten, brutale patiënten, gevaar voor burn-out
8. Tandarts en ICT:
Ik gebruik geen computer voor het optekenen van patiëntengegevens
Ik gebruik wel een softwareprogramma hiervoor
Ik print alle getuigschriften en voorschriften via dit programma uit .
Ik heb toegang tot My Carenet(e-health certificaat) en ga verder op de digitale snelweg
Ik schrijf mijn getuigschriften en/of voorschriften nog eigenhandig.
9. Tandheelkundig handelen en ICT :
Deze evolutie is niet tegen te houden en we moeten allemaal(nog) mee
Geen paspoort(ook kinderen !!)bij : geen behandeling mogelijk ? OK voor mij
OK dat geneesmiddelenvoorschrift na 2018 alleen digitaal nog mag (recip-e) ?
In een afbouwende praktijk mag ICT niet de reden zijn om de praktijkvoering te moeten stoppen
ICT(computerpanne/internet/paspoortverlies) moet ALTIJD ondergeschikt zijn aan een behandelin
Andere overwegingen : geen digitale verplichtingen
10. Tandheelkunde en gehandicapten/hulpbehoevende bejaarden:
Mijn praktijk is toegankelijk voor rolstoelen
Ik verzorg mijn minder mobiele patiënten (soms) aan huis of in een instelling
Ik krijg regelmatig vraag van familie/instellingen , maar weet er geen raad mee of geen tijd
De huisarts en de verpleegkundigen moeten MEER inzichten in tandpreventie krijgen
De Overheid moet meer middelen vrijmaken dan die “extra” PBN nummer.
Wat mist U vooral en wat houdt jullie tegen om “eigen” patiënten thuis of in een instelling te behandelen ?
tijd, zwaar onderbetaald, geen apparatuur aanwezig, gebruik eigen materiaal
11 . Tandheelkunde en de economische crisis :
Ik zie geen crisis : aanbod genoeg/tandartstekort ?/ positief gevolg mondzorgtraject
Deel van de patiënten maken hun behandeling niet af of komen niet(meer) op recall
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
Ik zie dat voor een deel van de bevolking de toegang tot het beroep te DUUR wordt.
Moeten er oplossingen komen naar bepaalde dentalminded groepen
-9-in de samenleving, met beperkte middelen ?
Welke: mutualiteitsklinieken, extracties tussen 18 - 53 jaar terugbetalen

60,10%
60,10%
59,50%
47,40%

15,60%
79,20%
65,30%
46,80%
32,20%

54,30%
15,00%
26,60%
54,30%
68,00%

79,20%
28,30%
13,30%
45,70%
23,70%

35,80%
46,60%
51,40%
8,10%

Ik verzorg mijn minder mobiele patiënten (soms) aan huis of in een instelling
Ik krijg regelmatig vraag van familie/instellingen , maar weet er geen raad mee of geen tijd
De huisarts en de verpleegkundigen moeten MEER inzichten in tandpreventie krijgen
De Overheid moet meer middelen vrijmaken dan die “extra” PBN februari
nummer.
2017
Wat mist U vooral en wat houdt jullie tegen om “eigen” patiënten thuis of in een instelling te behandelen ?
tijd, zwaar onderbetaald, geen apparatuur aanwezig, gebruik eigen materiaal

28,30%
13,30%
45,70%
23,70%
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11 . Tandheelkunde en de economische crisis :
Ik zie geen crisis : aanbod genoeg/tandartstekort ?/ positief gevolg mondzorgtraject
Deel van de patiënten maken hun behandeling niet af of komen niet(meer) op recall
Ik zie dat voor een deel van de bevolking de toegang tot het beroep te DUUR wordt.
Moeten er oplossingen komen naar bepaalde dentalminded groepen in de samenleving, met beperkte middelen ?
Welke: mutualiteitsklinieken, extracties tussen 18 - 53 jaar terugbetalen

35,80%
46,60%
51,40%
8,10%

12. Tandheelkunde en pensioen/arbeidsvreugde :
Niet mee bezig, het belangrijkste op de ogenblik is werken, opvoeding kinderen, bouwen
Zonder ongemakken maximaal tot 65j ? of andere leeftijd: tot 75 jaar
Ik stop als de Overheid mij pest met extra ICT/uitgebreid Hygiëneprotocol/controles
Avondwerk(na 18h) is niet meer van deze tijd
Andere overwegingen: Na 65 jaar geen verplichte nascholing of ICT

15,60%
52,00%
33,50%
42,20%

13. Toestand conventie november 2016
Volledige conventie
Partiële conventie
Geen conventie

< 30 jaar
16,70%
33,30%
50,00%

31 - 40 jaar
14,30%
50,00%
35,70%

41 - 50 jaar
8,40%
58,30%
33,30%

51 - 60 jaar
6,10%
75,70%
18,20%

61 - 65 jaar
6,30%
78,10%
15,60%

> 65 jaar
18,20%
59,10%
22,70%

Totaal
10,40%
65,30%
24,30%

Bespreking enquête november 2016
Opnieuw een mooi resultaat : van de 210 aanwezigen kregen we 180 formulieren terugbezorgd
(=85,7%), waarvan er 173 echt bruikbaar waren voor de verwerking.
De antwoorden moesten helpen bij de onderhandelingen voor een nieuw akkoord (2017-2018)
en de gevoeligheden bij de basis onderzoeken. Intussen drijft de Overheid haar plannen verder
door, zonder er rekening mee te houden dat de tandheelkunde uitoefenen een economisch
beroep is en dat op de eerste plaats “mensen” met “mensen” werken en hun eventuele
zorgen oplossen. Naast het feit dat ons budgettair kader nog moeilijk “samendrukbaar”
is, zonder dat OOK de patiënt aan zorg en dienstverlening inboet en het slachtoffer wordt,
moeten we blijven benadrukken dat onze “corebusiness” is : de bevolking tandheelkundig
verzorgen en vermijden dat ze mondproblemen ondervinden. Het is al lang geweten dat
het toegemeten budget tandheelkunde NIET voldoende is om de ganse bevolking (hoewel
er intussen bijna 11 miljoen sociaal verzekerden zijn !!) te kunnen verzorgen. Daarnaast
komen nieuwe regelgevingen (o.a. ICT), die het werk van de Overheid en de mutualiteiten
vergemakkelijken, maar kostbare ” stoeltijd “ weghalen en nu ook ijverige collegae boven
de 60 jaar uit het beroep dreigen te halen. Het gevaar bestaat dat de “familiale” toegankelijke
tandheelkundige zorg in dit land op korte termijn kan afglijden naar meer onpersoonlijke
groepen, ondersteund door kapitaalgroepen, bovendien meer en meer bemand door Oost-Europese “lageloon ”tandartsen en op termijn met mondzorgassistenten en denturisten, die met
lagere honoraria zullen gaan werken.
Onze toegankelijke geroemde sociale zekerheid verdient deze ondergang niet en het beroep
wil ook voor de uitoefenaars pas een akkoord als er genoeg elementen aanwezig zijn, waar
zich minimaal 60 % van de collegae kunnen achter scharen. Deze enquête maakt een deel
van die elementen opnieuw duidelijk.
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Zoals steeds moeten we de resultaten kaderen in de omstandigheid van een studieclubavond,
met een geaccrediteerd publiek en met een ruime meerderheid van algemeen tandartsen.
De lage drempel en het anonieme karakter laat zeker een ruime deelname toe, zodat deze
momentopname zeer bruikbaar mag zijn.
Het blijft verrassen dat bijna 1/3de van de aanwezigen boven de 60 jaar zijn, een groep die door
de Overheid niet in de verdomhoek mag geduwd worden. Deels door de afwezigheid van de
“specialismen”, blijkt 3/4de van de aanwezigen nog geconventioneerd te zijn in Limburg. Het
aantal solopraktijken neemt intussen verder af en concentreert zich vooral boven de 50 jaar.
De tabel onder 13 toont dat de niet-geconventioneerden zich vooral bij de groep onder de 50
jaar bevinden, vooral als men werkt in een groepspraktijk, zowel als eigenaar als niet-eigenaar.
De meeste geconventioneerden (in Limburg is er een meerderheid partiëel geconventioneerd)
bevinden zich in de solo praktijken en zijn ouder dan 50 jaar.
Vraag 6a en 6b laat beide groepen spreken omtrent hun gevoeligheden naar een mogelijk
nieuw akkoord. Het blijft duidelijk dat ook voor de tandarts het toekennen van de INDEX
een heilige koe is, zeker als de loon-weddetrekkenden dit intussen wel opnieuw verkrijgen
en dat er privé zelf loonmassa beschikbaar komt, terwijl dezelfde regering dit goedkeurt
en toejuicht. De niet-geconventioneerden zijn vooral bevreesd voor een gedifferentieerde
terugbetaling (zie kinesisten) en geven aan dat hun praktijkvoering (met o.a. personeel) geen
conventietarieven meer toelaten. Voor de jonge collegae moet dit zeker meegenomen worden,
ook in het herdenken van de nomenclatuur. Verder kan de kwaliteit binnen de conventie
aangescherpt worden als voor sommige nomenclatuurnummers “richttarieven“ mogelijk
zijn (mits vooraf Informed Consent).
Vraag 7 geeft evoluties aan die er 10 jaar geleden amper waren en deels ook tekenen van
de tijd zijn, wat niet wil zeggen dat ze simpel onder de mat moeten geveegd worden als
algemene normvervaging. De Overheid moet INZIEN dat de uitoefenaars in de gezondheidssector GEEN ROBOTTEN zijn, maar mensen van vlees en bloed, die op de eerste
plaats hun werk GOED willen doen (zie core-business!!) en o.a. ook onderhevig zijn aan
burn-outs. De patiënt mag intussen wel meer en meer rechten claimen, maar moet OOK
voortdurend (ook door Overheid en zijn mutualiteit) op zijn PLICHTEN gewezen worden.
Ook de te vlotte toegang van buitenlandse (gelukzoekende ?) tandartsen is een doorn in het
oog van vele collegae, die de toegang tot het beroep voor hun kinderen ontzegd kregen en
nu “collegae” zien opduiken, die vaak de landstalen zelfs niet machtig zijn. Ons buurland
Nederland nam hier wel besluiten (gesteund door Europa) over, Maggie De Block laat alles
maar overwaaien….tot het eens mis gaat zeker ….?
Vraag 8 en 9 geven de pijnpunten m.b.t. de digitale verwerking van gegevens aan. Iedereen
erkent dat de tijd niet mag stilstaan, maar de patiënt komt op de eerste plaats voor een
“manuele behandeling”. Het is niet fraai dat de Overheid ons zaken opdringt, die nog
onvoldoende functioneren of afhankelijk zijn van internetverbindingen, de werking van
(virusvrije en voldoende krachtige) computers, de speciale printer voor voorschriften en
de juiste (dure) softwareprogramma’s. Onze vrienden Apothekers ondervinden regelmatig
de onvolmaaktheden met de digitale verwerking en laat ons hopen dat tegen eind decem-
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ber ALLES opgelost geraakt ! In ruil voor een premie (Is er wel voldoende budget voor
iedereen ?), hebben we nog steeds onvoldoende zekerheid over de verzekerbaarheid van de
patiënt en kan, doordat de tandheelkundige geschiedenis van de patiënt en zijn individuele
tanden NIET beschikbaar zal zijn, GROTE problemen blijven geven bij de afrekening in
derde betaler, welke in onze provincie nog vaak toegepast wordt om financiële drempels te
verlagen. Vooral tijdens de wachtdienst, waar patiënten uit andere praktijken verschijnen,
lijkt gebruik van derde betaler zeer kwetsbaar voor een verzekerde terugbetaling. Nog vele
collegae proberen hun tandheelkundig softwareprogramma LOS te zien van de computer
met internetconnectie, omwille van veiligheidsredenen. Deze tijd lijkt NU voorbij en ook
de (vooral oudere) collegae, die ofwel GEEN softwareprogramma of een alternatief (niet
gehomologeerd) programma gebruiken, zullen zeer binnenkort voor een verscheurende keuze
komen te staan: fors investeren of oprotten. Dat deze groep op dit ogenblik (in Wallonië is
dit nog groter !!) nog vrij groot is, moet de Overheid toch doen nadenken, wil men de “echte”
tandheelkundige verzorgingsnood op het terrein niet abrupt zien opduiken. Opnieuw vindt
68% van de ondervraagden dat een “digitaal” probleem ondergeschikt moet blijven van een
dagelijkse en toegankelijke KLASSIEKE zorg aan de bevolking.
Hoewel de meeste van onze praktijken voldoende toegankelijk zijn voor rolstoelpatiënten,
heeft onze studiedag van 3 december 2016 nog een pijnlijk aangegeven dat er zware problemen opduiken en we geen antwoord krijgen voor hulpbehoevende mensen met eigen
dentitie in de thuiszorg en in woonzorgcentra. Naast het inzetten van apparatuur (hoeveel
installaties komen er de volgende jaren vrij zonder overname ?), moet er vooruitgang komen
zodat de zorg toegankelijk mag worden voor deze groep sociaal-verzekerden met nog eigen
dentitie. Alle hoop en behandeling zien in de groep mondzorgassistenten vanaf 2019, zou
wel zeer naïef zijn.
Ook al wordt de gezondheidszorg in België opnieuw geprezen voor zijn kwaliteit en toegankelijkheid, moeten we erkennen dat zelf met het mondzorgtraject amper 50% (en dat
zijn niet noodzakelijk elk jaar dezelfde mensen !!) jaarlijks de tandarts bezoekt. Voor de
Overheid niks aan de hand, want er is ook maar voor deze groep budget voorzien. Toch
zien we naast de sociale groepen, meer en meer mensen uit de lagere middenklasse, simpele
tandheelkundige zorgen uitstellen, hierbij horen plots ook éénoudergezinnen, jongeren met
leningslast en gedwongen parttimers en bruggepensioneerden. De Overheid en het beroep
mag deze mensen niet vergeten, ook al heeft iedereen momenteel nog voldoende werk. We
moeten niet afglijden naar Trump-toestanden, waar je sociale status aan de toestand van je
gebit te zien moet zijn. De basistandheelkunde moet voor iedere patiënt, die dental-minded
is, bereikbaar blijven. Niemand is gebaat met een ontoegankelijke tandheelkunde als men
trouw het mondzorgtraject wil opvolgen.
Tenslotte nog een boodschap naar de beleidsvoerders. Er is nog veel arbeidsvreugde bij onze
“oudere” collegae en niet iedereen heeft 65 jaar als eindpunt op zijn of haar teller staan. Met
andere woorden, koester deze mensen met ervaring en plichtsbesef en dwing hen niet in een
te eng keurslijf. Denkt men echt dat de buitenlanders deze leemte zomaar zullen opvullen….?
Jos Hoffbauer
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-12-

't Spyxke: februari 2017

Temporary Snap Abutment
Een eenvoudigere werkwijze voor tijdelijke restauraties

Snap functie
passen zonder schroef

Het nieuwe Temporary Snap Abutment vervangt het bestaande Titanium
Temporary Abutment voor implantaten met conische connectie. Het
ontwerp werd aangepast om een eenvoudigere werkwijze bij tijdelijke
restauraties mogelijk te maken, wat een tijdsbesparing betekent voor u
en uw patiënt.
•
•
•
•

Snap-fit functionaliteit die het vastschroeven van de tijdelijke
restauratie tijdens het passen overbodig maakt.
Korter abutment voor gebruik bij indicaties met beperkte
interocclusale ruimte in de posterieure regio.
1,5 mm en nieuwe 3 mm nekhoogte maken gebruik bij verschillende
diktes van het zachte weefsel mogelijk.
Speciaal ontwikkelde tooling die het creëren van the occlusal screw
channel vergemakkelijkt en beschadiging aan het abutment helpt
voorkomen.

Meer informatie op nobelbiocare.com/snaptemp
of via 02/467.41.90

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

© Nobel Biocare BeNeLux, 2017. All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from the context in a certain case, trademarks of Nobel Biocare. Disclaimer: Some products may not be regulatory cleared/released for sale in all markets.
Please contact the local Nobel Biocare sales office for current product assortment and availability.
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KLTV (i.s.m. Tailor Made Travel, cfr. Toscane-reis 2016)
Presenteert

New York en Washington

Van 30 september tot 8 oktober 2017
De hoogtepunten van 2 wereldsteden in één 9-daagse
combitrip met Nederlandstalige begeleiding.
Met twee centraal gelegen tophotels. En 2 Peer-review sessies.
Dag 1 Zaterdag 30 september Brussel New York

Afspraak op de luchthaven van Zaventem onder het bord met
vluchtoverzicht in de vertrekhal om 07u30. Rechtstreekse vlucht
naar New York JFK met SN Brussels Airlines.
Brussel vertrek om 10u30 vlucht SN501
New York JFK aankomst om 12u50
Inchecken in hotel en daarna gaan we al een eerste keer op
verkenning in de stad.
Overnachting in hotel Ameritania.

Dag 2 Zondag 1 oktober New York

Ontbijt in ons hotel.
Een topdag in New York! ’s Ochtends vertrekken we naar het hippe Harlem. We
ontdekken er enkele mooie plekjes en gaan onder meer een kijkje nemen bij de Morris
Jumel Mansion, waar toenmalig president George Washington zijn uitvalsbasis had
in de oorlog tegen de Engelsen. We kuieren ook over de Malcolm X Boulevard, de
belangrijke levensader die in het centrum van Harlem loopt. Hoogtepunt van deze
voormiddag wordt het bijwonen van een Harlem Gospelmis!
Na de mis zakken we af richting Columbus Circle van waaruit we vervolgens Central
Park in trekken. Eerst houden we halt bij de Dakota building, waar John Lennon op de
stoep werd neer geschoten en gaan dan via ‘Strawberry Fields’ Central Park binnen.
Het park op een zondag is één groot openlucht theater. Hier is overal wel iets te zien
en te beleven. U zult genieten van de sfeer die hier heerst!
We verlaten het park op de hoek met het Plaza hotel en bevinden ons op Fifth Avenue.
Hier ben je meteen ook bij de Apple store, de Trump Tower, Nike Town en Rockefeller
Center. U krijgt het allemaal te zien! De avond brengen we in stijl door. We bezoeken
een rooftopbar van waar u een fascinerend zicht hebt op de gebouwen rondom u.
Overnachting in Hotel Ameritania.

Dag 3 Maandag 2 oktober New York
Ontbijt in ons hotel.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

-14-

't Spyxke: februari 2017

We begeven ons naar Brooklyn en wandelen één van de beroemdste bruggen ter
wereld over: Brooklyn Bridge. We komen terecht in het zuidelijk deel van Manhattan.
We bezoeken ook Ground Zero waar u getuige bent van het indrukwekkende memorial
en de imposante nieuwe gebouwen met het nieuwe hoogste gebouw van de stad.
We klimmen naar de top van dit gebouw naar het One World Observatory, van
waar we een spectaculair zicht hebben op de New York. Lunchen doen we tussen de
zakenmensen van Wall Street. De namiddag nemen we de boot naar een fascinerende
plek in de geschiedenis van de verenigde staten: Ellis Island. Eerst staat u oog in
oog met Lady Liberty, het Vrijheidsbeeld. Op Ellis Island bezoeken we het museum
waar in het begin van de vorige eeuw honderdduizenden immigranten hun eerste
voet op Amerikaanse bodem zetten. Hier werden ze medisch gekeurd en kregen ze
te horen of ze al dan niet het land binnen mochten. Overnachting in Hotel Ameritania.

Dag 4 Dinsdag 3 oktober New York

Ontbijt in ons hotel.
In de voormiddag brengen we een bezoek aan de hoofdzetel van de Verenigde Naties.
U verneemt er meer over de werking van deze wereldorganisatie en u komt zelfs in
de zaal van de VN Veiligheidsraad! Op de heenweg naar de VN hoofdzetel houden
we even halt de indrukwekkende hal van Grand Central Station.
Namiddag verplaatsen we ons richting SOHO (South of Houston). Dit is een heel
leuke en levendige buurt waar zich heel wat leuke winkels bevinden. Time to shop
dus! (Voor de mensen die liever niet shoppen voorzien we een facultatief bezoek aan
het in 2014 geopende 9/11 museum).
Overnachting in Hotel Ameritania

Dag 5 Woensdag 4 oktober New York - Washington D.C.

Ontbijt in ons hotel.
In de voormiddag bezoeken we een nieuwe attractie in NY: de High Line in het
Meatpacking district. Vroeger bevond zich hier een spoorlijn waarlangs treinen zorgden

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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voor de bevoorrading van de stad. Nadat de spoorlijn jaren in verval lag, is ze nu
omgetoverd tot een prachtig wandelgebied tussen kantoren, hotels en appartementen
door. Een pareltje van landschapsherinrichting!
In de namiddag nemen we de trein vanaf Penn Station in New York naar Union Station
in Washington
New York vertrek om 14 uur
Washington aankomst om 16u53
Transfer naar het Capitol Hill Hotel voor de overnachting. ’s Avonds gaan we al een
kijkje nemen aan het Witte Huis.

Dag 6 Donderdag 5 oktober Washington D.C.

Ontbijt in ons hotel. We bezoeken deze ochtend één van de mooiste en meest
gerenommeerde bibliotheken ter wereld: the Library of Congres. Vervolgens begeven
we ons naar het Capitool waar we onder leiding van een gids kennis maken met dit
hart van de parlementaire democratie van de USA.
Namiddag hebt u de mogelijkheid om één van de verschillende topmusea van het
Smithsonian Institute te bezoeken. Kiezen zal moeilijk zijn want Washington heeft
enkele topmusea op wereldniveau: het Air and Space Museum, het museum of the
American Indian, het Museum of American History, het Natural History Museum en
nog veel meer! Overnachting in Capitol Hill Hotel

Dag 7 Vrijdag 6 oktober Washington D.C.

Ontbijt in ons hotel.
We beginnen de dag met een bezoek aan het militaire kerkhof van Arlington. Hier
is o.m. president J.F. Kennedy begraven, met zijn vrouw Jacky. We houden halt bij
het graf van J.F.K. en gaan naar de aflossing van de wacht kijken. Een bijzondere
ceremonie!
Namiddag staan de wereldberoemde monumenten langs the National Mall op ons
programma. We wandelen langs het Vietnam Memorial, the Reflecting Pool, het
Washington Monument, het Lincoln Memorial, het witte huis, het Martin Luther
King monument… een imponerende wandeling langs de geschiedenis van de USA!
Overnachting in hotel Capitol Hill.

Dag 8 Zaterdag 7 oktober Washington D.C. Brussel

Ontbijt in ons hotel.
Deze voormiddag brengen we een bezoek aan een heel mooi en prestigieus deel
van de stad, de wijk Georgetown. Ook al ligt Georgetown vlakbij het centrum van de
hoofdstad Washington, toch heeft het steeds zijn eigen karakter behouden. De mooie
bakstenen huizen in voornamelijk Federale Stijl en de rustige, soms met kasseien
bestraatte wegen zorgen er voor dat vele leidinggevende figuren uit Washington zich
in deze buurt vestigen.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Vertrek in Washington om 17u50 met vlucht SN516

Dag 9 Zondag 8 oktober Brussel

Aankomst op de luchthaven van Zaventem om 07u30 in de ochtend.
Opmerking: deze reis vindt plaats in een mooi seizoen, met nog aangename
temperaturen maar waarbij ook heel wat te beleven is, ook ’s avonds. Onze reisleider
heeft heel wat ervaring met deze bestemming en zal u graag adviseren én begeleiden
bij extra activiteiten zoals bijvoorbeeld het bijwonen van een sportwedstrijd of naar
een musical gaan op Broadway.
Het programma dat hier vermeld is, zal volledig uitgevoerd worden. Het kan evenwel
zijn dat bepaalde bezoeken of onderdelen op een andere dag plaats zullen vinden
dan voorzien.

Prijs per persoon: 2.325 euro

Single supplement: 1.185 euro
Inbegrepen in de prijs :
- De intercontinentale vluchten met SN Brussels Airlines
- Verblijf van 3 nachten (kamer + ontbijt) in Hotel Capitol Hill in Washington
- Verblijf van 4 nachten (kamer + ontbijt) in Hotel Ameritania in Manhattan
- Metrokaart voor onbeperkt gebruik van het openbaar vervoer tijdens ons verblijf
- Entreegelden van de bezoeken zoals beschreven in het programma
- De verblijfstaks
- Transfers naar hotel heen en terug, en trein van New York naar Washington
- Opmaak van het ESTA voor V.S.
- Fooi voor de chauffeurs en bagage handling
- Nederlandstalige begeleiding van een ervaren Tailor Made Travel begeleider
Niet inbegrepen in de prijs :
- De maaltijden: lunch en avondmaal
- De persoonlijke uitgaven ( minibar, enz ... )
- De reis- en annulatieverzekering
Opmerkingen :
- Internationaal reispaspoort is
verplicht
- ESTA is verplicht

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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GEZOCHT:
Groepspraktijk MONDZORG MELDERT in Lummen (2 alg. tand. en 1 spec.
aanwezig) is op zoek naar een 3e alg. tand. De praktijk is zeer recentelijk
(feb 2016) volledig vernieuwd! Voorkeur voor pedo/endo is een pluspunt
maar geen must, goed gevoel voor humor is echter wel een must. Dagen
en uren overeen te komen. Mooie verloning en agenda ingevuld volgens
jouw gewenst tempo! Info: 0499/35.64.79. of wendy.filip@gmail.com
Invident zoekt een tandarts voor de uitbreiding van de groepspraktijk in
Tongeren.
Dagen en uren otk. Wij bieden u een goede verloning en een modern
kader met assistentie in onze gedeconventioneerde praktijk.
Tel: 012/231122 Vital Vranken
Tandartsenpraktijk Identity Maasmechelen zoekt part-time tandarts; sfeer
perfect, topverloning mogelijk. Contact : Tel. 089/762815.
Robert Toklowicz.
Tandartsenpraktijk SMILEKLINIEK te Heusden-Zolder en Bocholt
zoekt 2 algemeen tandartsen en 2 orthodontisten voor verdere uitbreiding
van haar team.
Wij werken in 2 hypermoderne praktijken met secretariaat en assistentie.
Dagen en uren zijn te bepalen.
Interesse? Contacteer ons op 011/53.81.39 of info@smilekliniek.be
Jonge en recente groepspraktijk zoekt, vanaf 2016, 3de alg. tandarts voor
langdurige samenwerking.
Uren en startdatum o.t.k. Regio N-Limburg.
Mail: info@tandartspraktijkkies.be - Tel: 011/759526
Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in Opglabbeek
en Maasmechelen zoekt voor aanvulling van haar team :
- een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie.
Dagen en uren vrij te bepalen.
Alle moderne apparatuur en assistentie aanwezig.
Opgevulde agenda’s volgens je eigen werkritme gegarandeerd.
Zeer aangename werksfeer in een ultramodern kader.
Contacteer ons vrijblijvend op 089/857025 of info@esthedentalplus.be

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Tandarts gevraagd aan de Maaskant ! (vlak bij Maastricht!)
Einde loopbaan of pas afgestudeerd? maakt niet uit! Geen administratieve
rompslomp meer! Vervoeg onze groepspraktijk te Rekem-Lanaken.
Dagen en uren door U zelf te bepalen. DOEN !
Geïnteresseerd ? LTH.EVC@gmail.com of GSM 0477 138 676
Tandartsenpraktijk DENTILICIOUS Heusden-Zolder zoekt gemotiveerde tandarts
(M/V), ervaring niet vereist, voor samenwerking in een gloednieuwe, volledig
geautomatiseerde en gedigitaliseerde praktijk met de modernste apparatuur
(fulltime mogelijk). Goede verloning. Contact: Frieda Achten 011/573903
Tandartsengroep Beutels Lummen zoekt een tandarts man/vrouw met bewezen
ervaring. Iemand die de brede waaier van tandheelkunde beheerst. Werken
in een vernieuwde praktijk met de nieuwste apparatuur,
met assistentie en receptioniste. Wij bieden u een aangename verloning.
Een praktijk voor algemene tandheelkunde, pedodontie, endo, implantologie,
en reconstructieve tandheelkunde, en prothese.
Meer info : zie onze website: www.beutels.be
Wenst U samen te werken met ons huidig team, in een familiale en ontspannen
sfeer, aarzel niet en neem dan gerust contact op met ons tel. 011/57.13.38
of via E-mail : tandartsen@beutels.be
Collega tandarts voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.:089/85.67.65 of 0494/44.14.90
Jonge groepspraktijk met assistentie te Herk-de-Stad zoekt toffe collega om
haar team te versterken.
Meer info via katrijn@arcadent.net of 013 30 54 50 (Katrijn Gevers)
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De wetenschap
van gevoelige
tanden
Er is nu een belangrijk product om u
te helpen de strijd aan te gaan met
gevoelige tanden
Nieuwe Sensodyne Repair & Protect past de
unieke mogelijkheden van NovaMin® toe in een
fluoridetandpasta voor dagelijks gebruik. NovaMin®
vormt een herstellende hydroxyapatiet-achtige laag
over blootliggend dentine en in de tubuli1-5 waarmee
uw patiënten bij tweemaal daags poetsen langdurig
worden beschermd tegen de pijn bij gevoelige
tanden6-8

Specialist bij gevoelige tanden

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a. • Site Apollo, Avenue Pascal 2-4-6, 1300 Wavre • www.gskdental.be
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STCL 26 januari 2017

Nieuwe restauratieve materialen –
het volledige overzicht
Tom Behaeghel - Tiendschuur Herkenrode
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SMART DEAL

Modern Dental 3D scanner

€16.900

(excl. BTW)

(incl. laptop t.w.v. € 2.600)
Jaarlijkse kosten: € 1.600 vanaf het tweede jaar

FORMA®

INTRAORALE SCANBODIES
1x scanbody

€ 39,-

•Autoclaveerbare
Scan binnen 20 seconden
box
• Patiëntenbeleving
en comfort
(incl.
6x scanbodies)
• Poedervrij scannen

€ 309,-

(excl. BTW)

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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KLTV activiteiten 2017
Donderdag 18 april

KLTV diner in Oostende ter gelegenheid van het
VVT congres

Zaterdag 14 oktober

Apollonia Banket

Activiteiten VVT 2017 studieclub Limburg
Don. 23 februari
STCL
		
		

Henquet Emile / Dr. Johan Orye
Topics uit de implantologie :
technieken en inzichten anno 2017

Hangar 58

Don. 23 maart
STCL
		

Ackx Koen en Daneels Luc
Endodontische overpeinzingen

Hangar 58

Don. 27 april
STCL
		
		

Eddy De Valck
Recente ontwikkelingen in de
forensische odontologie

Hangar 58

Don. 28 september STCL
		
		
		

Dr. Bart Falter
Wijsheidstanden: met verstand kiezen! Hangar 58
Dr. Jan Jacobs
Letsels in en rond de mond
Hangar 58

Don. 26 oktober
STCL Katrien Mesotten
		Orthodontie
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NIVVT cursussen LIMBURG 2017
Dond 23 februari
Creëren van een verbluffend resultaat met composiet(workshop) :
S. Meeze
Stiemerheide Genk
40AE DG 4 9.00-17.00
VOLZET
Zat 11 maart
Beetregisteren met succes : de edentate Patiënt :
M.H. Nolens
Syntra Hasselt
20 AE DG 7 9.30-13.00
Dinsd. 21 maart
Direct composiet veneer systems review : indicaties & klinisch toepassingen.
M. Tudts/E.Oliveira
Stiemerheide Genk
40 AE DG 4 9.00-17.00
VOLZET
Dond 30 maart
Meer dan 45 jaar vreugde en leed bij het vervaardigen van losse prothese :
N. Postema
Stiemerheide Genk
30 AE DB 7 11.00-17.30
Dond 27 april
Leren werken met de multi-layering techniek : workshop POSTERIOR :
B. Beekmans + M .Ilik
Stiemerheide Genk
40 AE DG 4 9.00-17.00
VOLZET
Vrijd 28 april
Leren werken met de multi-layering techniek : workshop ANTERIOR :
B. Beekmans + M. Ilik
Stiemerheide Genk
40 AE DG 4 9.00-17.00
VOLZET
Dond 4 mei
Kort maar krachtig : het korte implantaat in al zijn facetten :
A. Temmerman + T. De Wit Stiemerheide Genk
40 AE (20 AE DG 6 en
		
20AE DG 7) 9.00 -17.00
Dond 18/Vrijd 19 en Zat 20 mei
VVT - CONGRES
CASINO CURSAAL OOSTENDE
Dond 1 juni
Implantaat onderdelen & attachmenten + overzicht merken en torquewaarden :
P. Ordies Stiemerheide
Genk
20 AE DG 7 9.00-12.30
VOLZET
Dond 1 juni
implantaat onderdelen & attachmenten + overzicht merken +torquewaarden :
P. Ordies Stiemerheide
Genk
20 AE DG 7 14.00-17.30
VOLZET
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Dinsd 13 juni
Rubberdam als start van een succesvolle endo en conserverende behandeling :
G. Aesaert Stiemerheide Genk
20 AE DG 4 9.00-12.30
Dinsd. 13 juni
Rubberdam als start van een succesvolle endo en conserverende behandeling :
G. Aesaert Stiemerheide Genk
20 AE DG 4 14.00-17.30
Dinsd. 26 september
Soms loopt het fout, ook in de moderne THK :
T. De Wit & F. Hendrickx Stiemerheide Genk
		

20AE (10 AE DG 4 en
10 AE DG 7) 9.00-12.30

Dinsd. 26 september
Soms loopt het fout, ook in de moderne THK :
T. De Wit & F. Hendrickx Stiemerheide Genk
		

20 AE (10 AE 4 en
10 AE DG 7) 14.00 -17.30

Zaterdag 7 oktober
Beetregistratie met succes : de partieël betande patiënt :
M.H. Nolens
Syntra Hasselt
20 AE 7

9.30-13.00

Dinsd. 17 oktober
Smile design workflow for dummies : the basics :
M. Tudts /E. Oliveira
Stiemerheide Genk
40 AE DG 7 9.00-17.00
Dond. 9 november
Cementation in modern dentistry (theorie en Workshop) :
M. Fleitman 		
30 AE DG 7
Dinsd. 14 november
Lokale anesthesie in de THK :
C. Politis
Stiemerheide Genk
Dond. 16 november
Leren omgaan met nomenclatuur:
M.Seijnhaeve
Stiemerheide Genk
Zaterdag 2 december
Wintermeeting

40 AE DG 1 9.00-17.00
VOLZET
40 AE DG 2

UHasselt campus Diepenbeek 30 AE
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LOUPEBRILLEN

Bel ons

voor een a
fs

praak

011 22 21

Het maatpak voor uw ogen!
•
•
•
•
•
•

31

TTL-technologie (Through The Lense)
Verschillende vergrotingen (2.3, 2.8 en 3.8)
Op uw maat gemaakt, met ingebouwde werkafstand
Clip met leescorrectie (indien nodig)
LED verlichting met 3 standen, LI-ION batterij met
een capaciteit van 8u
Anti-polimerisatieﬁlter

voor de trouwe lezers
van ‘t Spyxke:

FILTER AANGEBODEN*
(twv. €52)
bij aankoop van een loupebril
met LED verlichting

* Geldig t/m 31/12/2016

Koninklijke12Limburgse
TandartsenVereniging
Macobe bvba | Koorstraat
| 3510 Hasselt
| 011 22 21 31 | info@macobe.com

-29www.macobe.com
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WACHTDIENST VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer 0903/39.969
Lijst wachtdienst maart 2017
Zaterdag, 4 Maart 2017 : 9 tot 18 uur
Agten J.
Alampasis K.
Lukasse E.
Vanderschoot B.
Menten F.
Bongers F.
Verspreet M.

Zwarte Weg 17
Sint Barbarastraat 20
Volderslaan 17
André Dumontlaan 31
Dorpsstraat 56
Hasselse Steenweg 61a
Tessenderlose steenweg 85

3920 Lommel
3630 Maasmechelen
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Bilzen
3800 St.Truiden
3583 Paal-Beringen

011/344382
089/252926
011/275818
089/848340
089/414804
011/685652
011/420651

3900 Overpelt
3620 Lanaken
3590 Diepenbeek
3530 Houthalen
3700 Tongeren
3830 Wellen
3545 Halen

011/661820
089/716434
011/351068
011/605646
012/232124
012/742844
013/444115

3950 Bocholt
3960 Opitter-Bree
3500 Hasselt
3530 Helchteren
3730 Hoeselt
3800 St.Truiden
3580 Beverlo-Beringen

089/471296
089/866044
011/332303
011/521066
089/492831
011/683632
011/424082

3900 Overpelt
3680 Neeroeteren
3500 Hasselt
3520 Zonhoven
3740 Bilzen
3800 St.Truiden
3980 Tessenderlo

011/759526
089/865300
011/762868
011/813255
089/503501
011/683627
013/667071

Zondag, 5 Maart 2017 : 9 tot 18 uur
Meers C.
Delnoy A.M.
Martens R.
Vandeput B.
Leva P.
Brillouet H.
Vandermeeren S.

Ringlaan 146
Molenweideplein 1
Kempenstraat 102
Stationstraat 21
Albertwal 21
Appeystraat 7
Loksbergenstraat 92 b3

Zaterdag, 11 Maart 2017 : 9 tot 18 uur
De Blauwe F.
Kerkhofs T.
Michiels R.
Vanpol M.
Kelleneers M.
Nysten L.
Volders F.

Schutterstraat 25
Opitterkiezel 221
Kunstlaan 8 b2
Kazernelaan 45
De Bormanlaan 22
Wildebamp 14
Kerkstraat 9

Zondag, 12 Maart 2017 : 9 tot 18 uur
Kerkhofs K.
Arits M.
Besseleers A.
Jooken R.
Maurissen M.
Beckers M.
Meulemans L.

Dorpsstraat 37
Maaseikerlaan 24
Maastrichterstwg198b1
Donkweg 23
Meershoven 4
Gazometerstraat 14
Kerkstraat 17

Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 - Paro : 070 / 222125
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Zaterdag, 18 Maart 2017 : 9 tot 18 uur
Geunis G.
Van Gansewinkel M.
Macken V.
Venken A.
Vrancken S.
Claes M.C.
Vandekerckhove M.

Stationsplein 12
Bocholterkiezel 62
Hasseltsedreef 10
Weg nr Zwartberg 152
Bilzersteenweg 415
Ridderstraat 35
Linkhoutstraat 221

3930 Hamont
3960 Bree
3512 Stevoort-Hasselt
3660 Opglabbeek
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3560 Linkhout-Lummen

011/621012
089/461378
011/314830
089/812081
012/454999
011/680724
013/323248

3940 Hechtel
3670 Meeuwen-Gruitrode
3510 Kermt-Hasselt
3600 Genk
3740 Munsterbilzen
3570 Alken
3980 Tessenderlo

011/732105
089/811141
011/252755
089/306035
089/413505
011/315051
013/334193

3900 Overpelt
3650 Dilsen-Stokkem
3500 Hasselt
3600 Genk
3770 Vroenhoven-Riemst
3800 St.Truiden
3560 Lummen

011/661820
089/415364
011/225779
089/612403
012/454318
011/596985
011/571338

3920 Lommel
3640 Molenbeersel-Kinrooi
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Vreren-Tongeren
3806 Velm-St.Truiden
3583 Paal-Beringen

011/541841
089/701424
011/274536
089/354145
012/236118
011/685524
011/725362

Zondag, 19 Maart 2017 : 9 tot 18 uur
Burm M.
Thijssen P.
Proesmans S.
Vandeboel A.
Poesen F.
Haesevoets G.
Wilms H.

Rijkswachtstraat 4
Weg naar Opoeteren 9
Nachtegalenlaan 33
Schaapsdries 15
Koekoekstraat 2
Dorpsstraat 2
Engsbergseweg 154

Zaterdag, 25 Maart 2017 : 9 tot 18 uur
Peeters M.
Coenen N.
Beirens D.
Timmerman A.
Vanhees S.
Henderyckx L.
Carlens N.

Ringlaan 146
Rijksweg 729 b01
Genkersteenweg 290
Rozenkranslaan 65
Burg.Marresbaan 13
Hasseltse stwg 418
Genebosstraat 109

Zondag, 26 Maart 2017 : 9 tot 18 uur
Dewinter L.
Janssen A.
Jorissen E.
Gladys H.
Pellaers L.
Lismont Y.
Cleeren J.

Heidestraat 8a
Smeetsstraat 1
Hasaluthdreef10a bus1
Rozenkranslaan 65
Venstraat 16
Velmerlaan 57
Paalsesteenweg 325

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

-31-

't Spyxke: februari 2017

WACHTDIENST ORTHODONTIE
Weekend 4 – 5 maart 2017
Weekend 11 – 12 maart 2017
Weekend 18 – 19 maart 2017
Weekend 25 – 26 maart 2017

maart 2017

070 / 222088

Nelles Anne-Marie
Van Laere Dirk		
Voicu Doina		
Alewaters Marielle

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE

		

0476411830
0478278961
0477725230
011740242

maart 2017

						 070 / 222125
Els Van den Eynde
Francis Van Enis
Ingrid Wijgaerts
Hilde Devlieger

Weekend 4 – 5 maart 2017		
Weekend 11 – 12 maart 2017		
Weekend 18 – 19 maart 2017 		
Weekend 25 – 26 maart 2017 		

“Namens VZW Medora Belgium van harte bedankt aan
de KLTV en aan al de collega’s die een
warme bijdrage leverden voor Music For Life!”
Groetjes, Anita.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Verschijnt niet in juli en augustus
32° jaargang, nummer 3 : maart 2017

Activiteit VVT studieclub Limburg
Donderdag 23 maart 2017

om 20u30

Een systematische benadering
van de prognose van een tand
Daneels Luk
sponsoring:
DENTAID
sponsoring:
Dentaid -- G.S.K.
- Nobel Biocare
- Pfizer - Offitel
Hangar
58
sponsoring:
KLTV
sponsoring:
Geaccrediteerd
33182 - DG 4
sponsoring:Proscan
KLTV enDentaid
MDL

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub ten
laatste op 19 maart 2017 via de VVT website,
(lokaal/Limburg/activiteiten).
Na afsluiten van de inschrijvingen afmelden via
studieclublimburg@tandarts.be
of via sms 0494 75 17 19
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Donderdag 23 maart 2017
STCL - Daneels Luk
Een systematische benadering van de prognose van een tand
Hangar 58

Donderdag 23 maart 2017 om 22u15 (na de studieclub)
KLTV nodigt alle leden van KLTV uit op een gezellig samenzijn met
een hapje en een drankje.
Dit met de steun van Dental Trust.

Voorblad van 't Spyxke: compositiefoto door collega Paul Delwiche
			
van “De Maten”, het natuurreservaat op de
			
grens van Diepenbeek en Genk.
Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be
Secretariaat K.L.T.V.:
Slagmolenweg 64 3600 Genk 0485/765249
Lidgeld K.L.T.V.: 80 Euro
Bankrelatie: Bank J.Van Breda & Co 645-1192115-20
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
www.tandarts.be (voor tandartsen/lokaal/Limburg)
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Beste collegae,
met stilaan de lente in zicht kunnen we
terug beginnen denken aan het buitenleven zoals gezellige terrasjes, BBQ,
… Maar eerst en vooral vergeet niet
jullie individueel aanwezigheidsblad
aangetekend op te sturen vóór 31 maart
om aanspraak te kunnen maken op de
accrediteringspremie 2016.
Ook dit jaar zal er tijdens het VVT-congres in Oostende op donderdag 18 mei
een KLTV-diner doorgaan in een prima
restaurant op de zeedijk. Tijdig hiervoor inschrijven is de boodschap
en de modaliteiten om in te schrijven, kan je verderop in dit Spyxke
terug vinden.
Nieuw dit jaar is dat we met KLTV op zondag 8 oktober zullen meedoen
aan dwars door Hasselt (5 km). Geïnteresseerden hiervoor kunnen
zich melden bij Konstantin Kusnetsov (elkodent@hotmail.com).
Rest mij alleen nog iedereen fijne lentedagen en een deugddoende
Paasvakantie te wensen.

Collegiale groeten,
Ronny MARTENS

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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GEBOORTE:
		

MARIE-JULIE

° 16-02-2017
Dochtertje van collega NATALIE SCHREURS en
Dhr. Robrecht Exelmans
Kleindochtertje van collega ARNAUD SCHREURS

ACCREDITERING 2016:
Uw individueel aanwezigheidsblad 2016 kan u opsturen naar het
RIZIV. Deadline om de accrediteringspremie niet te missen is
31 maart 2017.
De verzending dient verplicht aangetekend te gebeuren.
Optioneel met “bericht van ontvangst” (voor alle zekerheid).

ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN
voor ACTIVITEITEN KLTV, FAMILIALE
MEDEDELINGEN.
Via e-mailadres: kltv@skynet.be

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Studieclub donderdag 23 maart 2017 om 20h30

Een systematische benadering van de
prognose van een tand
Hangar 58

Geaccrediteerd 33182 - DG 4

Spreker: Daneels Luk
Korte inhoud:
Dagelijks staan tandarts en patiënt voor de keuze over een bepaalde tand: Zullen we de
tand houden of is deze tand verloren?
Om tot een goede prognose te komen, moeten er heel wat vragen gesteld worden. Er zijn
patiënt afhankelijke factoren die de prognose bepalen, zoals de cariësgevoeligheid, de
gevoeligheid voor parodontitis. Hebben we te maken overbelasting? Of wil de patiënt
liever gebitsafbouw of het onderste uit de kan halen om een tand te redden?
Daarnaast is de toestand van de tand bepalend voor de prognose. Wat is de positie en
occlusie van de tand/ mond? Hoe zit het met het resterende gezond tandweefsel en is
het restaureerbaar? Hoeveel ferrule is er en hoeveel is er nodig? Wat is parodontaal
gezien de toestand van de tand? Hoe schatten we de slaagkansen van een endodontische
behandeling in?
De Vlaamse Vereniging voor Endodontologie (FSfE vzw) ontwikkelde een app waarin
deze vragen aanbod komen. Op deze manier moet het mogelijk om snel te prognose te
bepalen, als ook de patiënt alles visueel duidelijk te maken. Met het prognosetool willen
we een leidraad geven voor de prognose van een tand gebaseerd op gouden standaarden
en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Het tool maakt een snelle scan van de hele
mondgezondheid van de patiënt. Op basis van de stoplichtkleuren wordt aangegeven
wat goed is (groen), wat aandacht vraagt (oranje) en waar de tand als verloren dient
beschouwd te worden (rood). Het tool moet kunnen dienen om de communicatie met de
patiënten vlot te laten verlopen. Een patiënt voor wie zijn/haar probleem heel duidelijk
is, zal immers de beste keuze tussen behandelopties kunnen maken. Dit moet dan leiden
tot een tevreden, gemotiveerde patiënt.
Curriculum Vitae: DANEELS Luk
Licentiaat in de tandheelkunde (1999) aan de KUL. Van in het begin was zijn interesse
gewekt voor de wortelkanaalbehandelingen. Via vele cursussen in binnen-en buitenland bekwaamde hij zich in de endodontie. De praktijkvoering evolueerde van een
algemene praktijk naar een praktijk waar uitsluitend endodontie op doorverwijzing
beoefend wordt. Hij is voorzitter van de Flemish Society for Endodontology vzw.
Sinds 2005 werkt hij met 1 assistente. In 2009 kwam er een extra assistente bij.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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met passie voor tanden en techniek:
de juiste partner”

Swiss Dental Concept van Candulor: functionele en
esthetische VP boven en onder.

Een halve dag (4 uren) “hands-on” voor telkens 4 personen.
Gedurende deze halve dag maakt u live kennis het Swiss
Dental Concept (SDC), Voorafgaand aan de cursus geeft dhr.
Pius Obwegeser van de firma Candulor een korte presentatie.
Tijdens deze hands-on training kunt u indien u dit wenst,
iedere stap zelf uitvoeren bij de aanwezige patiënt.
Deze cursus kan ook per groepspraktijk of met enkele
bevriende collega tandartsen geboekt worden.
Voor 2017 zijn onderstaande data nog vrij:
02, 03 en 04 oktober
Op elk van deze voorgestelde dagen is er een voormiddag
en een namiddag sessie gepland. U kunt beneden
aankruisen om in te schrijven. Zo bent u zeker van uw plaats.
Maandag

02/10/2017

VM:
NM:

08:30u tot 12:30u
13:30u tot 17:30u

Dinsdag

03/10/2017

VM:
NM:

08:30u tot 12:30u
13:30u tot 17:30u

Woensdag

04/10/2017

VM:
NM:

08:30u tot 12:30u
13:30u tot 17:30u

Voor meer info kunt u terecht op onderstaande coördinaten.
Tel.: 089/71.70.98
Fax: 089/72.29.76

www.affix-ts.com

e-mail: mdl@mdl-euregio.be
www.mdl-euregio.be

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Tandheelkundige mededelingen
1. Vergeet niet voor 31 maart uw individueel aanwezigheidsblad “accreditering 2016” aangetekend naar het RIZIV te sturen !!!
2. Op de toegang tot de website www.kltv.be staat sinds midden februari
een toegangscode en komen er in de toekomst ook interessante bestanden
voor de praktijkuitoefening :
Let op : ALLES HOOFDLETTERS !! Gebruikersnaam : KLTV Wachtwoord : MARTENSR
3. Jullie kunnen nog tot eind maart inschrijven voor de KLTV reis naar
New-York en Washington van eind september. Omdat de hotels een
aanzienlijke singletoeslag vragen, zijn enkele collegae op zoek naar een
“tijdelijke” partner. Meldt U als kandidaat aan bij onze reisorganisator
Tailor Made Travel (lic. A5895) uit Genk op 089/308010 of tailor.
made@skynet.be en dan kan in samenspraak gekeken worden of er iets
mogelijk kan zijn. Het maximum aantal deelnemers is 30 en deze reis
gaat intussen ZEKER door ….tenzij Trump ons er niet meer in laat !!!!
4. Voor collegae, die meewerken aan de screening (één, twee of drie
dagen) tijdens de Special Smiles dagen in Lommel-Soeverein tijdens
het Hemelvaartweekend wordt jaarlijks accreditering voorzien. Waarschijnlijk dit jaar ook, maar de premie 2017 staat op dit ogenblik nog
altijd ter discussie bij Maggie De Block !!! Inschrijving, zie verder in
dit Spyxke en op de mass-mail van 27 februari.
5. Uit de laatste enquête was nog een belangrijke digitale kloof zichtbaar
bij een groep collegae m.b.t. tot e-health toepassingen en het voornemen
van de Federale en Vlaamse Overheid om e-gezondheid en de papierloze
administratie op KORTE termijn verder uit te rollen. De telematicapremie
levert verdere verplichtingen op, maar ook voor wie alles aan zich voorbij
wil laten gaan, zal toch een inspanning gevraagd worden zoals “recip-e”,
het gedigitaliseerd medisch voorschrift dat voor IEDEREEN verplicht
zal zijn binnen iets meer dan NEGEN MAANDEN op 1/1/2018 !!!
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Voor iedereen weer eens de gelegenheid om te weten wat er de volgende
maanden en jaren op gebied van e-gezondheid op ons afkomt en in welke
mate praktijkvoering nog mogelijk is met de bestaande programma’s ?
Heeft iedereen “Hector” nodig ? Kan het GVVH en de afrekening via
Betalende derden nog lang op papier ? Hoe ben ik zeker van de actuele
verzekerbaarheid en het mondzorgtraject van mijn patiënt ? Wat wil de
Vlaamse Overheid met Vitalink ? Kan ik zonder ICT nog functioneren
als tandarts ? enz….
Om die reden heeft studieclub Limburg i.s.m. met éénlijn.be een informatieavond voorzien op donderdagavond 4 mei in Stiemerheide voor
twee verschillende groepen :
A : Welke toepassing zitten gefaseerd in de pipe-line met de verdere
uitrol van medicatieschema, recip-e, facturatie en het volledig doen
verdwijnen van de papieren administratie enz …
B : Welke mogelijkheden zijn er om het digitale verhaal gedeeltelijk
aan zich te laten voorbij gaan ? Hoe kan ik mij nu hiertegen wapenen
en kan ik blijven functioneren als tandarts ?
Elders in dit Spyxke vinden jullie de inschrijvingsmodule. Door betaling van 10 euro bent U inschreven met vermelding groep A of B !! We
voorzien MAXIMAAL 100 personen voor groep A en 40 personen voor
groep B. Graag snel reageren a.u.b. De avond start om 20u30 (onthaal)
en eindigt rond 22u00. Er zal een accrediteringsaanvraag gedaan worden. Ook voorzien we een “voorprogramma” rond 18.30 met de drie
momenteel erkende tandheelkundige softwareprogramma’s, maar voor
de juistheid en de juiste inschrijving (geen extra kost !!) zal binnenkort
verder gecommuniceerd worden.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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On1™ Concept

On1™ Basis

Healing

Tijdelijk/
Definitief

Het On1™ concept combineert het beste van twee werelden.
Het unieke On1™ concept verplaatst het prothetische platform van Nobel Biocare bone level
implantaten met conische connectie naar tissue level, waarbij u de voordelen van beide behoudt.
De On1™ basis wordt niet meer los geschroefd en blijft zitten vanaf de plaatsing van het
implantaat tot en met de finale restauratie. Hij wordt gebruikt als healing abutment in combinatie
met een cover screw. De aanhechting van het zachte weefsel blijft onverstoord, zelfs tijdens de
afdrukname en plaatsing van de prothetische componenten. Dit zorgt voor restauratief
gebruiksgemak, een optimale genezing en meer comfort voor uw patiënt!
Scan de code voor
video’s en meer!

Meer informatie op nobelbiocare.com/on1
of via het nummer: 02/467.41.90.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

GMT 49759 © Nobel Biocare BeNeLux, 2016. All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from
the context in a certain case, trademarks of Nobel Biocare. Disclaimer: Some products may not be regulatory cleared/released for sale in all markets. Please contact the local Nobel
Biocare sales office for current product assortment and availability.
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INFORMATIEAVOND :
GEBRUIK van E-gezondheid en hoe blijven we
mee op de digitale snelweg.
En wat als je nog “nergens” staat ?
Steeds meer patiënten geven toestemming voor digitale uitwisseling van hun
medische gegevens tussen zorgverstrekkers. Gelijktijdig wil men de patiënt
van alle “papier” afhelpen en moet op relatief korte termijn alles elektronisch
gebeuren. Van de zorgverstrekker worden ook wat inspanningen verwacht
om deze ontwikkeling niet te missen. Vanaf 1 januari 2018 bestaat er geen
handgeschreven geneesmiddelenvoorschrift meer ; voorlopig krijgt de patiënt
nog een geprinte versie mee, maar de apotheek krijgt via de eHealth toepassing
“Recip-e” alles gelijktijdig digitaal doorgestuurd. De patiënt kan het dan in
de apotheek van zijn keuze gaan afhalen. Ook moet het mogelijk zijn om het
multidisciplinair medicatieschema van de patiënt te kunnen raadplegen om
interacties te voorkomen.
Zorgvertrekkers kunnen met elkaar op een veilige manier elektronisch communiceren over vertrouwelijke medische gegevens via de eHealthbox die ieder
van ons zal hebben. Ook het gebruik van Hector zal hierbij belicht worden.
Heel wat termen en ontwikkelingen die NU op ons afkomen, verdienen weer
een extra woordje uitleg en kunnen opnieuw getoetst worden aan de actuele
ontwikkelingen bij de Federale en Vlaamse Overheid en ONZE softwarehuizen,
die op dit ogenblik MEE ZIJN met de digitale revolutie.
Voor sommigen van ons gaat dit allemaal te snel en zijn er nog mogelijkheden
om toch nog te functioneren de volgende jaren. Ook voor hen wil deze avond
oplossingen aanreiken om niet in de “digitale kloof “ te vallen. Wat zijn de
alternatieven bij moeilijkheden en uitvallen van systemen?
Voor heel wat collegae zijn termen zoals “eHealth-certificaat/ My CareNet/
e-Fact/E-informed consent/e-Healthbox/Recip-e/mobileHealth/Vitalink/
Sumehr/E-medicatieschema enz. al een tijdje gemeengoed en de drie voornaamste tandheelkundige softwareprogramma’s volgen deze evolutie op de voet.
Omdat de volgende jaren nog heel wat toepassingen en dead-lines op ons
afkomen, heeft studieclub Limburg besloten nog een EXTRA INFORMATIEAVOND te organiseren voor iedereen die actueel op de hoogte wil blijven.
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Omwille van het VVT-Congres en omdat we in het voorjaar GEEN peer-reviewavonden organiseren, staat deze avond geprogrammeerd op donderdag 4
mei om 20u30 in Stiemerheide Genk.
Om de avond “interactief” te houden, vraagt de organisator “Eénlijn.be” om
per groep maximaal 50 personen te voorzien. We hebben gevraagd om voor
twee groepen (A en B) de nodige duiding te brengen en gelieve dit samen met
uw naam ook bij de betaalmededeling te vermelden. Er zal voor deze avond
accreditering aangevraagd worden.

Verloop van de avond :
20u00 ONTHAAL met drankje en keuze van de zaal
20u30- 22u00

interactieve lezing voor :

Groep A : Hoe werkt de digitale samenwerking met andere medische zorgverstrekkers, welke toepassingen kunnen (moeten) we als tandarts gaan gebruiken, welke veiligheid moet er ingebouwd worden, hoe kom ik bij de actuele
verzekerbaarheid gegevens van mijn patiënt en het mondzorgtraject, wanneer
zal het GVVH en het medisch medicatievoorschrift definitief verdwijnen.
Welke softwarehuizen zijn op dit ogenblik “mee” met deze ontwikkelingen ?
Welke verplichtingen geeft de telematicapremie ? Wat wordt er van de patiënt
verwacht ?
GROEP B : Voor collegae met weinig interesse voor e-gezondheid, maar die
wel niet de digitale snelweg willen missen en de volgende jaren nog als tandarts
zeker willen blijven functioneren.
Heb ik een e-Healthbox en Hector nodig ? Hoe kan ik nog voorschrijven na
1/1/2018 ? Moet ik een erkend softwarepakket gebruiken ? Welke evolutie is
er de volgende jaren nog te verwachten ?
We onderzoeken ook de mogelijkheid dat tussen 18u30 en 20u00 iedereen kan
kennis maken met de “momenteel” erkende softwareprogramma’s. Per zaal zal
iedere firma haar verdere ontwikkelingen en e-toepassingen uit de doeken doen.
Dit extra informatiemoment is nog niet zeker en de inschrijving zal nadien na
een mass-mail gebeuren.
Concreet : je bent ingeschreven na betaling van 10 euro “kosten” p.p. op de
studieclub Limburg rekening BE 49 0014 7340 8071 met vermelding : naam
deelnemer en groep A of B
We voorzien op donderdag 4 mei maximaal twee zalen (50 x 2) voor deelnemers
aan groep A en één zaal voor deelnemers aan groep B.
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Special Smiles dagen in Lommel-Soeverein
Van 25 tot 27 mei worden te Lommel de Special Olympics 2017
georganiseerd.
In het kader van het Special Smiles-programma, gaat er een gebitsscreening van de deelnemende atleten plaatsvinden.
De Special Olympics gaan dit jaar door in het LOMMEL “DE
SOEVEREIN” (site 1) Sportveldenstraat 10
De screenings hebben plaats op

donderdag 25 mei
vrijdag 26 mei
zaterdag 27 mei

13.00-18.00
10.00-13.00
13.30-18.00
10.00-13.00

Uiteraard zijn ook partners, familieleden, vrienden welkom als logistieke medewerkers, om
hulp te bieden bij invullen van resultaten …. allen zijn welkom.
Geïnteresseerden voor dit project kunnen hiervoor inschrijven bij Michel De Decker via e-mail
michel.de.decker@telenet.be.
Hij verzamelt alle registraties van Special Smiles per screeningsdag.
Ook dit jaar zal Prof. Dr. Luc Marks voor de sessies zorgen voor een callibratie van de
screenings.
De aanvraag tot accreditering werd ook dit jaar verzorgd door VVT.
Inschrijven kan via onderstaand formulier zodat we over alle gegevens beschikken voor de
verzekering.
Emailadres / adressse email
Geslacht / sexe
Naam /nom
Voornaam / prénom
Rijksregisternummer / numéro national
Geboortedatum / date de naissance
Adres / adresse

Gsm-nummer / numéroGsm
Deelnemer als….
Participant en temps que….

Ik wens deel te nemen op…
J’aimeraisparticiperle…

Straat / rue
Huisnummer / numéro
Stad / ville
Postcode / numéro postal
Tandarts / dentiste
RIZIV-nummer / Numéro INAMI
Logistiek medewerker
Collaborateur logistique
donderdag 25 mei
jeudi 25 mai
vrijdag 26 mei
vendredi 26 mai
zaterdag 27 mei
samedi 27 mai

Lunchbox

Vegetarisch / végétarien

13.00-18.00
10.00-13.00
13.30-18.00
10.00-13.00
ja / oui
neen / non

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

-12-

NI

W
U
E

't Spyxke: maart 2017

COMPLETE DIGITALISERING
voor het perfecte resultaat
MONOZIR
• Hoog translucent
• Esthetisch
• Innovatief

€89,-

op basis van IOS bestand,
excl. modellen

MODERN DENTAL 3D-SCANNER
Trios® 3 Pod Mono
• Nieuwste generatie
• Lichter en met een kleinere
scankop
• Nu nóg sneller scannen

Ook voor implantologie.

€ 19.950,- excl. BTW
(incl. laptop t.w.v. € 2.600,-)

Koninklijke12Q
Limburgse
TandartsenVereniging
Elysee Dental (BE) | Minderbroederstraat
| B -3000 Leuven
| T + 32 (0)16 270 040 | info@elysee-dental.be | www.elysee-dental.be
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APOLLONIA
HAPPENING KLTV
Donderdag 9 februari 2017
Hangar 58 - Bokrijk

55 jaar diploma, Roger Oosterbosch.

45 jaar diploma, Dirk Smeyers.

25 jaar diploma, Katrien Scholts en Renilde Heyens.

35 jaar diploma, Luc Timmermans, Jozef Van Genechten, John Tallon, Frederic Nellissen, Irena Mievis, Nadine
Nijs, Erwin Lambeets, Brigitte Jans, Kristine Van Berwaer, Paul Carlier, Jean-Pierre De Groote, Eric Van
Cauwelaert en Luc Nysten.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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15 jaar diploma, Christophe Jacobs, Tine Schrijnemakers, Ann Aelbers, Bianca Budé, Sophie Larminier en
Sam Hanson.

5 jaar diploma, Bart Falter en Dorien Sterckx.

Like Minded, met collega Gunter Meex.
Afscheid van oud secretaris Rina Janssen.

Voorzitterswissel, Serge geeft de hamer door aan
Ronny.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

-15-

't Spyxke: maart 2017

Oud voorzitter Serge wordt in de bloemen gezet.

Eveneens onze nieuwe secretaris Elfi Donners.

De vorige en de nieuwe first ladys van de KLTV
Suzy en Christel.

Het huidig
KLTV bestuur.

De aanwezige
oudvoorzitters
en de kersverse
in het midden.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Verschil tussen de 2 urgentieforfait
nomenclatuurnummers.
303575/373575 : forfait voor urgentiebehandeling in georganiseerde wachtdienst
en
303774/373774 : in urgentie starten behandeling wortelkanalen op blijvende
tanden
Het eerste (en oudste nummer) mag enkel gebruikt tijdens de wachtdienst, voor
één of meerdere urgente conserverende startbehandeling (en), dus vullingen en/
of endo die slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd. Alle prestaties zijn inbegrepen in deze forfaits inclusief. Het ereloon is altijd het conventiehonorarium, of
men nu (partieel) geconventioneerd is of niet. Momenteel dient bij ontstentenis
van een akkoord het honorarium van vorig jaar gebruikt te worden tijdens de
wachtdienst. Dit nummer kan meerdere keren per jaar gebruikt worden maar
niet in dezelfde zittijd.
Het tweede (en jongste nummer) is best enkel te gebruiken buiten de wachtdienst, met als uitdrukkelijke voorwaarde dan de patiënt met acute pijn binnen
de 24 uur wordt geholpen na zijn oproep. Dit forfait omvat het opstarten van
een wortelkanaalbehandeling op een definitieve tand met verwijderen van het
aanwezige pulpaweefsel. Opgelet : op dezelfde dag zijn geen andere prestaties
terugbetaalbaar Dit nummer is ook alles inclusief. Het is de bedoeling om
urgente pijnpatiënt toch te helpen in de overvolle agenda. De eindbehandeling
kan dan op een latere datum gebeuren. Dit nummer kan maar één keer per
kalenderjaar per patiënt gebruikt worden. Dus oppassen als de betreffende
patiënt dat jaar reeds elders is geweest en daar dezelfde prestatie heeft genoten.
Deze prestatie kan je dus best niet afrekenen in DBR.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Limburgian Dentist haalde weer maximale
rendement uit zijn inzet.
Ben jij er ook zo eentje?
Een actieve KLTV-er heeft dit jaar met zijn inzet van 80 € lidgeld een activiteiten
pakket gehad van 290€. Zo maar eventjes een “return on investment“ van 262,50 %.
Februari is de maand van de afrekening. 2016 is een zeer actief jaar geweest. Studieclubs, 80j. jubileumcongres en viering in St Truiden, Apolloniahappening, banket,
peer-reviews, dag van ’t Spyxke, Alden Biesen 80, Wintermeeting ….
Elk lid dat deze activiteiten heeft meegedaan behaalde het vernoemde rendement.
Maar we moeten dit ook kunnen volhouden. De jaarbijdrage wordt door de overgrote meerderheid vlot betaald. Maar ook onze kosten swingen de pan uit. Vorig
jaar waren de totale onkosten 163.000 €. Bijvoorbeeld de studieclub, waar je nu
voor uitgenodigd bent, zal voortaan 4000€ per keer kosten voor zaal en catering.
Grote bedragen zoals je kunt zien. Vandaar ook het belang om uw afwezigheid te
melden op zo’n studieclub. 10 personen die onafgemeld weg blijven kosten ons zo’n
een slordige 220€, 3 x het lidgeld van een collega en het zijn er dikwijls meer die
wegblijven. We kunnen dit geld beter aan onze activiteiten spenderen. Laat staan
het voedsel dat weggeworpen wordt. Ons tijdschrift ’t Spyxke is een belangrijk
communicatiemiddel, maar heeft toch ook een jaarlijkse kost van 25.000€. Bij
elke activiteit is jou inschrijvingsbijdrage maar een deel van de werkelijke kost, uw
ledenkas legt bij. Het VVT draagt een deel bij aan onze werking, 42.000€ : 5000€
voor ’t Spyxke, de kosten voor de peer reviews, de werking, sprekers en de zaal. De
rest komt van de sponsoring maar zeker en vooral in “hoge mate “ van jullie bijdrage.
Neem dus vooral deel aan de activiteiten die georganiseerd worden. Toon regelmatig
wat interesse aan onze trouwe sponsors tijdens de studieclubs.
Het is goed voor jouw rendement en goed voor de vereniging. Hoe meer succesvolle
activiteiten zoveel te meer ijver er is om nog betere en andere te organiseren.
Neem de toekomst van je vereniging en je rendement in de hand en stel een activiteit
voor naar jouw interesse en leeftijd en durf ze mee organiseren. Altijd welkom.
Uw penningmeester,
Hertenweg Luc
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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INSCHRIJVING KLTV-diner
tijdens 8de VVT-Congres in Oostende

Wanneer:
		
		

donderdag 18 mei 2017 vanaf 19.30 tot 21.30
(dus na de receptie van Ugent of LUTV en voor het 		
avondprogramma op het nabije strand van Oostende.

Waar :
		

prima restaurant op de zeedijk in Oostende,
speciaal gereserveerd voor KLTV

Voor wie:
KLTV leden en hun partner, ingeschreven op het 		
		VVT-congres.
Kostprijs : 30 euro p.p. voor diner (3 gangen) met verzorgde wijnen.
		
Wie absoluut geen vlees of vis wil, moet dit samen
		
met de namen van de deelnemers op de betaalopdracht
		vermelden.
		
De KLTV-kas sponsort een deel van de kostprijs.
INSCHRIJVING: door betaling op de KLTV-rekening :
		
IBAN BE28 6451 1921 1520 BIC JVBA BE22
		
Mededeling: Diner Oostende + namen deelnemers
		
Alleen wie tijdig (voor 1 mei) betaalt, is ingeschreven
		
voor deze KLTV-activiteit.
Voor het VVT-avondfeest de dag nadien (vrijdag 19 mei), met nadien
het optreden van Arsenal en het dansfeest, schrijven jullie in via de
Congreswebsite en betalen jullie OOK op de VVT- rekening.
Wel zal U gevraagd worden of jullie willen plaatsnemen bij de gereserveerde KLTV-tafels. Natuurlijk kan men ook opteren om onder
vrienden (moeten niet allemaal Limburgers zijn !!!) een tafel te voorzien.
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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NIVVT 9 februari 2017

Restauratieve behandeling van ernstige slijtage
N. Postema - Stiemerheide Genk

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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GEZOCHT:
Solopraktijk in Elen (Dilsen-Stokkem) met aangename, gemotiveerde
patiënten, zoekt toffe collega voor ong. 1,5 dag/wk., liefst op di. nm en/
of do. hele dag. Mail of bel vrijblijvend: ann_aelbers@yahoo.com of
0497871196
Invident zoekt een tandarts voor de uitbreiding van de groepspraktijk in
Tongeren.
Dagen en uren otk. Wij bieden u een goede verloning en een modern
kader met assistentie in onze gedeconventioneerde praktijk.
Tel: 012/231122 Vital Vranken
Tandartsenpraktijk Identity Maasmechelen zoekt part-time tandarts; sfeer
perfect, topverloning mogelijk. Contact : Tel. 089/762815.
Robert Toklowicz.
Tandartsenpraktijk SMILEKLINIEK te Heusden-Zolder en Bocholt
zoekt 2 algemeen tandartsen en 2 orthodontisten voor verdere uitbreiding
van haar team.
Wij werken in 2 hypermoderne praktijken met secretariaat en assistentie.
Dagen en uren zijn te bepalen.
Interesse? Contacteer ons op 011/53.81.39 of info@smilekliniek.be
Jonge en recente groepspraktijk zoekt, vanaf 2016, 3de alg. tandarts voor
langdurige samenwerking.
Uren en startdatum o.t.k. Regio N-Limburg.
Mail: info@tandartspraktijkkies.be - Tel: 011/759526
Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in Opglabbeek
en Maasmechelen zoekt voor aanvulling van haar team :
- een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie.
Dagen en uren vrij te bepalen.
Alle moderne apparatuur en assistentie aanwezig.
Opgevulde agenda’s volgens je eigen werkritme gegarandeerd.
Zeer aangename werksfeer in een ultramodern kader.
Contacteer ons vrijblijvend op 089/857025 of info@esthedentalplus.be

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Tandarts gevraagd aan de Maaskant ! (vlak bij Maastricht!)
Einde loopbaan of pas afgestudeerd? maakt niet uit! Geen administratieve
rompslomp meer! Vervoeg onze groepspraktijk te Rekem-Lanaken.
Dagen en uren door U zelf te bepalen. DOEN !
Geïnteresseerd ? LTH.EVC@gmail.com of GSM 0477 138 676
Tandartsenpraktijk DENTILICIOUS Heusden-Zolder zoekt gemotiveerde tandarts
(M/V), ervaring niet vereist, voor samenwerking in een gloednieuwe, volledig
geautomatiseerde en gedigitaliseerde praktijk met de modernste apparatuur
(fulltime mogelijk). Goede verloning. Contact: Frieda Achten 011/573903
Tandartsengroep Beutels Lummen zoekt een tandarts man/vrouw met bewezen
ervaring. Iemand die de brede waaier van tandheelkunde beheerst. Werken
in een vernieuwde praktijk met de nieuwste apparatuur,
met assistentie en receptioniste. Wij bieden u een aangename verloning.
Een praktijk voor algemene tandheelkunde, pedodontie, endo, implantologie,
en reconstructieve tandheelkunde, en prothese.
Meer info : zie onze website: www.beutels.be
Wenst U samen te werken met ons huidig team, in een familiale en ontspannen
sfeer, aarzel niet en neem dan gerust contact op met ons tel. 011/57.13.38
of via E-mail : tandartsen@beutels.be
Collega tandarts voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.: 089/85.67.65 of 0494/44.14.90
Jonge groepspraktijk met assistentie te Herk-de-Stad zoekt toffe collega om
haar team te versterken.
Meer info via katrijn@arcadent.net of 013 30 54 50 (Katrijn Gevers)

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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KLTV activiteiten 2017
Donderdag 18 mei

KLTV diner in Oostende ter gelegenheid van het
VVT congres

Zaterdag 14 oktober

Apollonia Banket

Activiteiten VVT 2017 studieclub Limburg
Don. 23 maart
STCL
		

Daneels Luc
Endodontische overpeinzingen

Hangar 58

Don. 27 april
STCL
		
		

Eddy De Valck
Recente ontwikkelingen in de
forensische odontologie

Hangar 58

Don. 28 september STCL
		
		
		

Dr. Bart Falter
Wijsheidstanden: met verstand kiezen! Hangar 58
Dr. Jan Jacobs
Letsels in en rond de mond
Hangar 58

Don. 26 oktober
STCL Katrien Mesotten
		Orthodontie

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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NIVVT cursussen LIMBURG 2017
Dinsd. 21 maart
Direct composiet veneer systems review : indicaties & klinisch toepassingen.
M. Tudts/E.Oliveira
Stiemerheide Genk
40 AE DG 4 9.00-17.00
VOLZET
Dond 30 maart
Meer dan 45 jaar vreugde en leed bij het vervaardigen van losse prothese :
N. Postema
Stiemerheide Genk
30 AE DB 7 11.00-17.30
Dond 27 april
Leren werken met de multi-layering techniek : workshop POSTERIOR :
B. Beekmans + M .Ilik
Stiemerheide Genk
40 AE DG 4 9.00-17.00
VOLZET
Vrijd 28 april
Leren werken met de multi-layering techniek : workshop ANTERIOR :
B. Beekmans + M. Ilik
Stiemerheide Genk
40 AE DG 4 9.00-17.00
VOLZET
Dond 4 mei
Kort maar krachtig : het korte implantaat in al zijn facetten :
A. Temmerman + T. De Wit Stiemerheide Genk
40 AE (20 AE DG 6 en
		
20AE DG 7) 9.00 -17.00
Dond 18/Vrijd 19 en Zat 20 mei
VVT - CONGRES
CASINO CURSAAL OOSTENDE
Dond 1 juni
Implantaat onderdelen & attachmenten + overzicht merken en torquewaarden :
P. Ordies Stiemerheide
Genk
20 AE DG 7 9.00-12.30
VOLZET
Dond 1 juni
implantaat onderdelen & attachmenten + overzicht merken +torquewaarden :
P. Ordies Stiemerheide
Genk
20 AE DG 7 14.00-17.30
VOLZET
Dinsd 13 juni
Rubberdam als start van een succesvolle endo en conserverende behandeling :
G. Aesaert Stiemerheide Genk
20 AE DG 4 9.00-12.30
VOLZET
Dinsd. 13 juni
Rubberdam als start van een succesvolle endo en conserverende behandeling :
G. Aesaert Stiemerheide Genk
20 AE DG 4 14.00-17.30

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Dinsd. 26 september
Soms loopt het fout, ook in de moderne THK :
T. De Wit & F. Hendrickx Stiemerheide Genk
		

20AE (10 AE DG 4 en
10 AE DG 7) 9.00-12.30

Dinsd. 26 september
Soms loopt het fout, ook in de moderne THK :
T. De Wit & F. Hendrickx Stiemerheide Genk
		

20 AE (10 AE 4 en
10 AE DG 7) 14.00 -17.30

Zaterdag 7 oktober
Beetregistratie met succes : de partieël betande patiënt :
M.H. Nolens
Syntra Hasselt
20 AE 7

9.30-13.00

Dinsd. 17 oktober
Smile design workflow for dummies : the basics :
M. Tudts /E. Oliveira
Stiemerheide Genk
40 AE DG 7 9.00-17.00
Dond. 9 november
Cementation in modern dentistry (theorie en Workshop) :
M. Fleitman 		
30 AE DG 7
Dinsd. 14 november
Lokale anesthesie in de THK :
C. Politis
Stiemerheide Genk
Dond. 16 november
Leren omgaan met nomenclatuur:
M.Seijnhaeve
Stiemerheide Genk
Zaterdag 2 december
Wintermeeting

40 AE DG 1 9.00-17.00
VOLZET
40 AE DG 2

UHasselt campus Diepenbeek 30 AE

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Kerudent+ organiseert op regelmatige basis voordrachten of workshops. De
meest trending topics worden tijdens deze momenten besproken en toegelicht.
Op 20 maart aanstaande wordt wegens groot succes voor de derde maal reeds
de workshop ‘Keramische restauraties – materiaalkeuze’ georganiseerd in
samenwerking met Walter Van Breda en Patrick Van Looy van de firma
Kuraray.
Tijdens deze hands-on workshop die doorgaat in het labo (zie foto’s) wordt er
dieper ingegaan op onder andere cementeren (voorbehandelingen, primers,
bondings, silaan), grinding & polishing van zirconia in de mond en kleven aan
zirconia (herstellen van porselein chipping). Voor deze workshop van 20 maart is
nog slechts 1 plaats vrij. Snel zijn is dus de boodschap!

20/03/2017: Workshop ‘Keramische restauraties – materiaalkeuze’ i.s.m.:
Walter Van Breda – Patrick Van Looy (Kuraray)
Capaciteit: 8 pers. (slechts 1 plaats is nog beschikbaar!) –
13u00 – 17u30
Prijs niet-klant: 285€ / Prijs klant: 199,5€
01/06/2017: Voordracht “Peri-implantitis: vermijden als beste therapie”
i.s.m.: Walter Van Breda
Capaciteit: onbeperkt
19u30
Prijs: gratis

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
Info & Inschrijven? koen@kerudent.be
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NIVVT 23 februari 2017

Creëren van een verbluffend resultaat met
composiet (workshop)
Steve Meeze - Stiemerheide Genk

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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STCL 23 februari 2017

Topics uit de implantologie: technieken en
inzichten anno 2017
Henquet Emile / Dr. Johan Orye - Hangar 58

Dr. Emile Henquet.

Dr. Johan Orye.

Aanmelden via de scan van de
lidkaart.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Collega Benny Van de Put, winnaar
van de fles Champagne voor de
Supersudoku wedstrijd 2016 in het
VVT magazine.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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LOUPEBRILLEN

Bel ons

voor een a
fs

praak

011 22 21

Het maatpak voor uw ogen!
•
•
•
•
•
•

31

TTL-technologie (Through The Lense)
Verschillende vergrotingen (2.3, 2.8 en 3.8)
Op uw maat gemaakt, met ingebouwde werkafstand
Clip met leescorrectie (indien nodig)
LED verlichting met 3 standen, LI-ION batterij met
een capaciteit van 8u
Anti-polimerisatieﬁlter

voor de trouwe lezers
van ‘t Spyxke:

FILTER AANGEBODEN*
(twv. €52)
bij aankoop van een loupebril
met LED verlichting

* Geldig t/m 31/12/2016

van |en3510
voorHasselt
de Limburgse
Macobe bvba | Maandblad
Koorstraat 12
| 011tandartsen
22 21 31 | info@macobe.com

-32www.macobe.com
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WACHTDIENST VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer 0903/39.969
Lijst wachtdienst april 2017
Zaterdag, 1 April 2017 : 9 tot 18 uur
Geboers T.
Verheyen P.
Vandebeek R.
Fisscher D.
Bierens M.
Delsaer H.
Vangenechten J.

Parkstraat 6b1
Breekiezel 36
De Schiervellaan 21
Weg nr Opoeteren 60b1
Romeinse Kassei 51
Naamse vest 69
Heppensesteenweg 2

3900 Overpelt
3670 Gruitrode
3500 Hasselt
3660 Opglabbeek
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3945 Ham

011/644041
089/856204
011/229980
089/857025
012/230900
011/692069
011/345819

3920 Lommel
3680 Maaseik
3500 St.Lam.Herk-Hasselt
3660 Opglabbeek
3798 Voeren
3570 Alken
3540 Donk - Herk-de-Stad

011/755515
089/566292
011/312585
089/819860
04/3810251
011/316370
013/442622

3990 Peer
3670 Meeuwen
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3550 Zolder

011/632628
089/471761
011/229070
089/515050
012/393262
011/686836
011/250415

Zondag, 2 April 2017 : 9 tot 18 uur
Bosmans N.
Van Esser M.
Nols E.
Stijven J.
Brouwers K.
Willekens M.
Verbeeck H.

Koning Leopoldstr.38
Van Eycklaan 47
St.Lambrechtsherkstr.102
Weg naar Zwartberg 161
Dr Goffinstraat 9
O.L.Vrouwstraat 119
Pastorijstraat 3

Zaterdag, 8 April 2017 : 9 tot 18 uur
Devriendt A.
Coekaerts R.
Wils S.
Vanspauwen K.
Carnotensis L.
Porreye A.
Raemaekers C.

Molenstraat 16
Wijshagerkiezel 75
Muggenstraat 49 bus3
Jaarbeurslaan 21/32
Maastrichterstraat 112
Cl.Cartuyvelstraat 33
St.Jobstraat 94

Zondag, 9 April 2017 : 9 tot 18 uur
Vandeuren A.
Soare A.
Peters J.M.
Schreurs R.

Stationstraat 106
3920 Lommel
Herderstraat 78
3630 Maasmechelen
Hogebergstraat 53
3500 Hasselt
Weg naar Opoeteren 60bus1 3660 Opglabbeek

011/551472
089/762815
011/311758
089/857025

Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 - Paro : 070 / 222125
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Timmermans L.
Uten R.
Geerdens N.

St.Gertrudisplein 2a
Grootstraat 81
Markt 14

3740 Beverst-Bilzen
3570 Alken
3540 Herk-de-Stad

089/413815
011/311960
0474/867218

3950 Kaulille-Bocholt
3680 Maaseik
3500 Hasselt
3600 Genk
3770 Vroenhoven-Riemst
3840 Borgloon
3580 Beringen

011/447829
089/567304
011/274710
089/363516
012/452667
012/741217
011/423767

3920 Lommel
3620 Smeermaas-Lanaken
3500 Hasselt
3600 Genk
3770 Riemst
3570 Alken
3583 Beringen-Paal

011/544639
089/721559
011/251174
089/848340
012/202009
011/760761
011/453606

3920 Lommel
3680 Maaseik
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3890 Gingelom
3540 Herk-de-Stad

011/541637
089/567304
011/726050
089/355764
012/393262
011/884810
013/551212

3910 Neerpelt
3680 Neeroeteren
3511 Hasselt-Kuringen
3600 Genk
3770 Riemst
3850 Nieuwerkerken
3550 Heusden

011/647897
089/865620
011/255115
089/363259
012/202009
011/680778
011/572306

Zaterdag, 15 April 2017 : 9 tot 18 uur
Leunen A.
Timmermans J.
Poelmans E.
Awouters P.
Smits H.
Berden L.
Vandevoort F.

Winterdijkweg 31
Hepperstraat 25
Hefveldstraat 105
Reinpadstraat 18
Maastrichtersteenweg 103
Stationsstraat 43
Koerselse steenweg 49

Zondag, 16 April 2017 : 9 tot 18 uur
Emmers P.
Denis M.
Bosmans N.
Boyen Els
Larminier S.
Gommers L.
Gijbels L.

Lutlommel 22
Maaseikersteenweg 16
Plantenstraat 57
A.Dumontlaan 31
Bilzersteenweg 39
Hoogdorpstraat 34/1
Tessenderlosestwg 85

Paasmaandag, 17 April 2017 : 9 tot 18 uur
Bleyen E.
Ruttens L.
Berten E.
Nijs N.
Carnotensis L.
Deprez G.
Vandersmissen B.

Kerkplein 12
Hepperstraat 25
Sint-Martinusplein 1
De Heuvel 5
Maastrichterstraat 112
Schepen Beckersstraat 11
Terbermenweg 1

Zaterdag, 22 April 2017 : 9 tot 18 uur
Maas L.
Goyens P.
Roebben W.
Robijns G.
Hanson S.
Lowel G.
Minten D.

Zonhoekstraat 1498
Maaseikerlaan 68
Zoldersekiezel 159
Dieplaan 41
Bilzersteenweg 39
Nieuwe Steenweg 31
Koolmijnlaan 165

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Zondag, 23 April 2017 : 9 tot 18 uur
Duijsters L.
Aelbers A.
Quaethoven M.
Vandijck M.
Ysewijn A.M.
Geerts M.
Ibrahim I.

Hoofdstraat 20/1
Heirbaan 53
Anne Frankplein 11/2
Winterslagstraat 55b2
Brugstraat 41b2
Vechmaallaan 58
Genebosstraat 109

3941 Eksel
3650 Dilsen-Stokkem
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Bilzen
3870 Vechmaal-Heers
3560 Lummen

011/818408
089/504550
011/201120
047/739931
089/868693
012/746637
013/571338

3910 Neerpelt
3630 Maasmechelen
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Diets-Heur Tongeren
3800 St.Truiden
3540 Herk-de-Stad

011/647897
089/761981
011/254384
089/382653
012/241445
011/688263
013/555413

3920 Lommel
3960 Bree
3500 Hasselt
3660 Opglabbeek
3770 Riemst
3840 Borgloon
3583 Paal-Beringen

011/544639
089/461378
011/762868
089/857025
012/202009
012/671366
0498299073

Zaterdag, 29 April 2017 : 9 tot 18 uur
Zonhoekstraat 149
Zegestraat 1a
Lazerijstraat 54
Lijsterbesstraat 4
Heurstraat 86
Tiensesteenweg 61
Oudestraat 19

Ector J.
Ramaekers R.
Bielen V.
Meyers L.
Gomand E.
Guttermann M.
Hooghe M.

Zondag, 30 April 2017 : 9 tot 18 uur
Emmers R.
Geukens L.
Jans K.
Leopsis-Descals A.
Fastre L.
Surinx I.
Bekkers C.

Lutlommel 22
Bocholterkiezel 62
Maastrichterstwg 198 b1
Weg nr Opoeteren 60b1
Bilzersteenweg 39
Stationsplein 4c
Pater Carremansstr.22b2

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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WACHTDIENST ORTHODONTIE

april 2017 			

070 / 222088

Weekend 1 – 2 april 2017		Medhat Aly		0486422050
Weekend 8 – 9 april 2017		Janssen Rina		0493753838
Paasweekend 15 – 16 april 2017 Vandyck Marc		
089481258
Paasmaandag 18 april 2017
Bensch Linda		
0498827316
Weekend 22 – 23 april 2017
Colson Luc		
089770570
Weekend 29 – 30 april 2017
Daems Julie		
0496512475

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE

april 2017

						 070 / 222125
Weekend 1 – 2 april 2017			Roel Vogels
Weekend 8 – 9 april 2017			Hermine Debaere
Weekend 15 – 16 april 2017 		
Geert Boschmans
Pasen 17 april 2017 			Frieda Gijbels
Weekend 22 – 23 april 2017 		
Catherine Soers
Weekend 29 – 30 april 2017 		
Eric Thevissen

Voorzitter Ronny Martens kreeg op Valentijnsdag deze mooie RX van een
cariësletsel onder ogen.
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
32° jaargang, nummer 4 : april 2017

Activiteit VVT studieclub Limburg
Donderdag 27 april 2017

om 20u30

Recente ontwikkelingen in de
forensische odontologie
Eddy De Valck
sponsoring:
DENTAID
sponsoring:
Dentaid -- G.S.K.
- Nobel Biocare
- Pfizer - Offitel
Hangar
58
sponsoring:
KLTV
sponsoring:
Geaccrediteerd
DG2 nr. 32805
sponsoring:Proscan
KLTV enDentaid
MDL

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub ten
laatste op 23 april 2017 via de VVT website,
(lokaal/Limburg/activiteiten).
Na afsluiten van de inschrijvingen afmelden via
studieclublimburg@tandarts.be
of via sms 0494 75 17 19
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Donderdag 27 april 2017
STCL - Eddy De Valck
Recente ontwikkelingen in de forensische odontologie
Hangar 58

Donderdag 27 april 2017 om 22u15 (na de studieclub)
KLTV nodigt alle leden van KLTV uit op een gezellig samenzijn met
een hapje en een drankje.

Voorblad van 't Spyxke: compositiefoto door collega Paul Delwiche
			
van “De Maten”, het natuurreservaat op de
			
grens van Diepenbeek en Genk.
Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be
Secretariaat K.L.T.V.:
Slagmolenweg 64 3600 Genk 0485/765249
Lidgeld K.L.T.V.: 80 Euro
Bankrelatie: Bank J.Van Breda & Co 645-1192115-20
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
www.tandarts.be (voor tandartsen/lokaal/Limburg)
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Beste collegae,
We zijn al maanden bezig met uit te leggen hoe
de inschrijvingen voor de studieclub dienen te
gebeuren, toch zijn er nog mensen die maandagmorgen nadat de inschrijvingen afgesloten
zijn, mailen met de vraag om in te schrijven.
Belangrijk hierbij is dat alles digitaal gebeurt
en ik hier niets aan kan veranderen vermits de
inschrijvingen automatisch worden afgesloten.
Een beetje goed nieuws uit Brussel is dat
indien er geen akkoord komt, de accrediteringspremie dezelfde blijft als in 2016. Met
akkoord zal de premie geïndexeerd worden. We
zijn dan ook bezig met de organisatie van peer reviews. Hou dus het Spyxke
goed in het oog voor de data en de inschrijvingen.
Het BTW verhaal is ook in zijn plooi gevallen.
Dit jaar zal er toch ook een dag van het Spyxke georganiseerd worden. Deze
KLTV familiedag zal voornamelijk kindvriendelijk zijn en doorgaan op het
domein van Kiewit. Info en wijze van inschrijven zullen verder in het Spyxke
verschijnen. Noteer nu alvast 24 juni in jullie agenda.
Voor de donderdag van het congres is restaurant ‘OCEAN’ geboekt speciaal
voor KLTV. Dit is gelegen op de dijk vlakbij het casino en ook vlakbij het
strand waar de avondactiviteit zal doorgaan. Voor een voorproefje kan je
altijd eens kijken op hun website : www.oceanoostende.be. Tijdig inschrijven
is de boodschap.
Collegiale groeten en fijne lentedagen gewenst
Ronny MARTENS

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

-3-

Personalia

't Spyxke: april 2017

GEBOORTE:
		

MARIE-JULIE

° 4-03-2017
Kleindochtertje van collegae ANNEMIE MERCHIERS
en FRANK MICHOLT

ANNE

° 13-03-2017
Dochtertje van collegae KATRIEN DE TROYER en
ERIC BLEYEN
Kleindochtertje van collega JAN BLEYEN

OVERLIJDEN:

Tine STEGEN

° 13-12-1912 � 12-03-2017
Moeder van collega MAURICE GEUSKENS

ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN
voor ACTIVITEITEN KLTV, FAMILIALE
MEDEDELINGEN.
Via e-mailadres: kltv@skynet.be

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Studieclub donderdag 27 april 2017 om 20h30

Recente ontwikkelingen in de
forensische odontologie

Hangar 58

Geaccrediteerd DG2 nr. 32805

Spreker: Eddy DE VALCK
Korte inhoud:
De opkomst van nieuwe technieken en wetenschappen hebben de laatste jaren ook hun
weg naar de forensische odontologie gevonden.
Digitalisering, virtuele autopsie, 3D toepassingen, nieuwe vergelijkingssoftware programma’s zijn slechts een paar voorbeelden van nieuwe technieken die we niet enkel
in CSI-series zien maar die ook in de realiteit hun toepassing vinden voor het werk van
de forensische odontoloog.
Het vele wetenschappelijke onderzoek dat momenteel overal ter wereld wordt verricht
en de steeds meer terrein winnende multidisciplinaire aanpak van forensische problemen
hebben de laatste jaren voor een spectaculaire kruisbestuiving gezorgd tussen de verschillende wetenschappelijke forensische disciplines en op die manier de mogelijkheden
van het forensisch onderzoek uitgebreid.
Ook de mondiale globalisering heeft er voor gezorgd dat protocols en technieken
universeel worden gebruikt volgens standaard afspraken. Vooral bij de identificatie
van slachtoffers van massarampen is dit een belangrijk gegeven gezien het feit dat
tandheelkundige identificatie nog altijd n van de meest toepasbare en toegepaste
identificatiemethoden is.
Curriculum Vitae: DE VALCK Eddy
Licentiaat tandheelkunde Katholieke Universiteit Leuven 1977
Werkzaam als privaat tandarts in Beigem sinds 1977, naast het werk als tandarts
gerechtelijk deskundige voor de meeste parketten in België en als raadgevend
tandarts deskundige voor Verzekeringsmaatschappijen en Mutualiteiten inzake
evaluatie van tandheelkundige schade en aansprakelijkheidsclaims.
Co-auteur van verscheidene boeken en boekdelen over forensische odontologie.
Keynote speaker op nationale en internationale congressen met als onderwerp :
forensische tandheelkunde en ongevallen en verzekeringen met tandheelkundige
schade.
Uitgebreid CV : VVT website > Studieclubs

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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met passie voor tanden en techniek:
“de juiste partner”

De T-scan: digitale articulatie- en occlusie meting:
Hands-on in samenwerking met Easier Dental Care Nederland.

Spreker:
tandarts Arjan Starrenburg
Datum:
dinsdag 06/06/2017 van 19:30u tot 20:30u
Locatie:
MDL-Euregio, Industrielaan 87 te 3630 Maasmechelen
Aansluitend volgt een hands-on training met analyse, beoordeling
van de meetresultaten en behandelplan.
Tandarts Starrenburg zal samen met u op een andere manier naar
occlusie en articulatie kijken. Hierbij zal hij de valkuilen aangeven
en u het krachtenspel in de mond met behulp van de T-Scan
verduidelijken.
Sommige klachten van
patiënten zijn vaak
gerelateerd aan een
onjuiste occlusie en/of articulatie. (denk maar aan
onverklaarbare pijn-, beeten TMJ-klachten, knarsen
en gebit-slijtage).
Bij foutieve occlusie en
overbelasting zien we ook dat er breuken en chipping kunnen
ontstaan met een reële kans op verlies van het element.
De digitale occlusie- en articulatie analyse met behulp van de “TScan” kan u als tandarts helpen de hierboven genoemde klachten
op te lossen en/of grotere schade aan het gebit te voorkomen.
Voor meer info kunt u terecht op onderstaande coördinaten.
Tel.: 089/71.70.98
e-mail: mdl@mdl-euregio.be
Fax: 089/72.29.76 Maandblad van en www.affix-ts.com
voor de Limburgse tandartsen www.mdl-euregio.be
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Professionele aankondigingen
Avond over de toepassingen en verplichtingen
omtrent E-health in de tandartspraktijk
GENK- Stiemerheide Donderdag 4 mei tussen 20.30 en 22 uur voor groep
A en groep B. (accreditering werd aangevraagd !!)
Inschrijving (zie Spyxke maart) verplicht door betaling van 10 euro met
vermelding van naam deelnemer en evt. softwarepakket, als men ook het
voorprogramma meeneemt !!!
De Overheid zet zwaar in om data en betaling papierloos te maken in de
nabije toekomst. Het vraagt voor de collegae extra aandacht voor deze
ontwikkelingen en de vraag of men in de toekomst nog als tandarts kan
functioneren. Deze avond wil de juiste inzichten geven en uitwerking in
de (nabije) toekomst, waarbij ook onze softwarehuizen deze evolutie nauw
moeten opvolgen.
Daarom hebben we voor alle ingeschreven collegae OOK een voorprogramma uitgewerkt, waarbij de drie gehomologeerde tandheelkundige
softwarepakketten (Baltes/Titanium en Dent-Admin), elk in een aparte zaal
hun toepassingen presenteren tussen 18.30 en20h. Wilt U als (ingeschreven) collegae hierbij aanwezig zijn, stuur dan voor 27 april een mail
naar jos.hoffbauer@tandarts.be met vermelding van “naam deelnemer +
naam softwarepakket”.
Nog maar enkele plaatsen beschikbaar, dus vooraleer in te schrijven en te
betalen, even via kltv@skynet.be informeren of er nog plaats is. Anders
moet onze penningmeester teveel terugbetalingen doen. Dank u.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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STCL donderdag 23 maart 2017 - Hangar 58
Daneels Luc
Endodontische overpeinzingen

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Nobel Biocare Benelux Symposium
September 21–22, 2017
MECC Maastricht

Connecting
innovations
Book your seat
today!

Some of our international
experts on stage:
Dr. Roland Glauser
Expert on tissue integration
of oral implants and clinical
protocols, who will guide us to
the future of digital dentistry.
Dr. Chandur Wadhwani

Where innovation comes to life
International key experts insights, an interactive program and attractive venue make the Nobel Biocare
Benelux Symposium a must-attend event for dental
professionals worldwide. The focus is on broadening
treatment options, simplifying workflows and shortening time-to-teeth for more patient comfort.
During two action-packed days with podium lectures,
master classes and workshop sessions, you will gain a
thorough and practical understanding of your chosen topics and develop your skill-set to treat more patients better.
Book your seat today! 02/467 41 90

Internationally renowned
researcher, who will lecture
on controversial subjects like
cementation on implants and
component sterilization.
Dr. Bernard Touati
Co-inventor of the On1
concept, he will talk about
the importance of biology on
implants and how it influences
the long term outcome,
resulting in the On1 concept.
Prof. Paulo Malo
Inventor of the All-on-4®
treatment concept, he will
present its evolution: new
implants, new surgical
techniques.

Discover the full program on
nobelbiocare.com/benelux-symposium

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

GMT 50469 © Nobel Biocare BeNeLux, 2016. All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from the context in a certain case,
trademarks of Nobel Biocare. Disclaimer: Some products may not be regulatory cleared/released for sale in all markets. Please contact the local Nobel Biocare sales office for current product assortment and availability.
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Zaterdag 24 juni 2017

KLTV Familiedag

(nieuwe Dag van het Spyxke)
Vorig jaar zou de laatste Dag van het Spyxke, oude stijl, gehouden
zijn. Vernieuwing was aan de orde en we keken uit naar nieuwe
initiatieven. Collegae Konstantin en Elena Kuznetsov(a) kwamen
met een voorstel en zij kregen van het bestuur carte blanche
om een kindvriendelijke familiedag uit te werken, de eigenlijke,
oorspronkelijke bedoeling: de Limburgse tandarts met kroost,
samen een fijne dag laten beleven, collegiaal samen en buiten
de muren van zijn/haar kabinet.
We gaan dus opnieuw op de laatste zaterdag vóór de grote
vakantie een dagje naar buiten.
Dag van het Spyxke / familiedag KLTV zal op 24/06/2017 in het
Domein Kiewit plaatsvinden.
https://www.hasselt.be/nl/domeinKiewit
1. Voor sportieve collega’s zal ACTION PARK gereserveerd van
14.00 tot 17.00.
https://www.hasselt.be/nl/action-park (zeker eens gaan kijken
voor het aanbod)
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

-10-

't Spyxke: april 2017
Daar zullen wij met 2 leeftijdsgroepen (+12 en 6-12 jarigen) de
tijd doorbrengen.
2. Voor minder sportieve collega’s is wandelen of fietstocht
voorzien (ritje met huifkar of bezoek bijenhal of natuurwandeling
of combinatie van enkele). Ook ouders met kinderen jonger
dan 6 jaar kunnen zich daar goed amuseren, springkasteel,
kabouter Kiewit,…. De juiste uitwerking zal gebeuren naargelang
de inschrijvingen (volgend Spyxke)
3. een BBQ zal vanaf 17.30-18.00 plaatsvinden in het sportcafé
Tom. De BBQ zal door traiteur Robby verzorgd worden.
Reserveer die dag nu dus al en spreek samen af en durf eens.
Voor de kostprijs moeten jullie het niet laten. Zoals steeds wordt
slechts een minimale bijdrage gevraagd. De KLTV kas mag
bloeden en zo krijg je als KLTV lid een stuk van je lidgeld terug.
In volgend Spyxke komen de details.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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COMPLETE DIGITALISERING
voor het perfecte resultaat
MONOZIR
• Hoog translucent
• Esthetisch
• Innovatief

€89,-

op basis van IOS bestand,
excl. modellen

MODERN DENTAL 3D-SCANNER
Trios® 3 Pod Mono
• Nieuwste generatie
• Lichter en met een kleinere
scankop
• Nu nóg sneller scannen

Ook voor implantologie.

€ 19.950,- excl. BTW
(incl. laptop t.w.v. € 2.600,-)

Koninklijke12Q
Limburgse
TandartsenVereniging
Elysee Dental (BE) | Minderbroederstraat
| B -3000 Leuven
| T + 32 (0)16 270 040 | info@elysee-dental.be | www.elysee-dental.be
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Jaarlijkse kosten: € 1.600,- vanaf het tweede jaar
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Algemene vergadering VVT
woensdag 22 maart Brussel
Zeven Limburgse studieclub bestuurders (Serge Wils, Jos Hoffbauer,
Marc Seijnhaeve, Ronny Martens, Roger Oosterbosch, Luc Hertenweg
en Elfi Donners) waren nodig om alle Limburgse volmachten maximaal te vertegenwoordigen.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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NIVVT 11 maart 2017

Beetregisteren met succes: de edentate Patiënt
M.H. Nolens - Syntra Hasselt

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

-16-

't Spyxke: april 2017

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

-17-

't Spyxke: april 2017

GEZOCHT:
Solopraktijk in Elen (Dilsen-Stokkem) met aangename, gemotiveerde
patiënten, zoekt toffe collega voor ong. 1,5 dag/wk., liefst op di. nm en/
of do. hele dag. Mail of bel vrijblijvend: ann_aelbers@yahoo.com of
0497871196
Invident zoekt een tandarts voor de uitbreiding van de groepspraktijk in
Tongeren.
Dagen en uren otk. Wij bieden u een goede verloning en een modern
kader met assistentie in onze gedeconventioneerde praktijk.
Tel: 012/231122 Vital Vranken
Tandartsenpraktijk Identity Maasmechelen zoekt part-time tandarts; sfeer
perfect, topverloning mogelijk. Contact : Tel. 089/762815.
Robert Toklowicz.
Tandartsenpraktijk SMILEKLINIEK te Heusden-Zolder en Bocholt
zoekt 2 algemeen tandartsen en 2 orthodontisten voor verdere uitbreiding
van haar team.
Wij werken in 2 hypermoderne praktijken met secretariaat en assistentie.
Dagen en uren zijn te bepalen.
Interesse? Contacteer ons op 011/53.81.39 of info@smilekliniek.be
Jonge en recente groepspraktijk zoekt, vanaf 2016, 3de alg. tandarts voor
langdurige samenwerking.
Uren en startdatum o.t.k. Regio N-Limburg.
Mail: info@tandartspraktijkkies.be - Tel: 011/759526
Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in Opglabbeek
en Maasmechelen zoekt voor aanvulling van haar team :
- een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie.
Dagen en uren vrij te bepalen.
Alle moderne apparatuur en assistentie aanwezig.
Opgevulde agenda’s volgens je eigen werkritme gegarandeerd.
Zeer aangename werksfeer in een ultramodern kader.
Contacteer ons vrijblijvend op 089/857025 of info@esthedentalplus.be

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Tandarts gevraagd aan de Maaskant ! (vlak bij Maastricht!)
Einde loopbaan of pas afgestudeerd? maakt niet uit! Geen administratieve
rompslomp meer! Vervoeg onze groepspraktijk te Rekem-Lanaken.
Dagen en uren door U zelf te bepalen. DOEN !
Geïnteresseerd ? LTH.EVC@gmail.com of GSM 0477 138 676
Tandartsenpraktijk DENTILICIOUS Heusden-Zolder zoekt gemotiveerde tandarts
(M/V), ervaring niet vereist, voor samenwerking in een gloednieuwe, volledig
geautomatiseerde en gedigitaliseerde praktijk met de modernste apparatuur
(fulltime mogelijk). Goede verloning. Contact: Frieda Achten 011/573903
Tandartsengroep Beutels Lummen zoekt een tandarts man/vrouw met bewezen
ervaring. Iemand die de brede waaier van tandheelkunde beheerst. Werken
in een vernieuwde praktijk met de nieuwste apparatuur,
met assistentie en receptioniste. Wij bieden u een aangename verloning.
Een praktijk voor algemene tandheelkunde, pedodontie, endo, implantologie,
en reconstructieve tandheelkunde, en prothese.
Meer info : zie onze website: www.beutels.be
Wenst U samen te werken met ons huidig team, in een familiale en ontspannen
sfeer, aarzel niet en neem dan gerust contact op met ons tel. 011/57.13.38
of via E-mail : tandartsen@beutels.be
Collega tandarts voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.: 089/85.67.65 of 0494/44.14.90
Jonge groepspraktijk met assistentie te Herk-de-Stad zoekt toffe collega om
haar team te versterken.
Meer info via katrijn@arcadent.net of 013 30 54 50 (Katrijn Gevers)

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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KLTV activiteiten 2017
Donderdag 18 mei

KLTV diner in Oostende ter gelegenheid van het
VVT congres

Zaterdag 24 juni		

KLTV Familiedag (nieuwe Dag van het Spyxke)

Zaterdag 14 oktober

Apollonia Banket

Activiteiten VVT 2017 studieclub Limburg
Don. 27 april
STCL
		
		

Eddy De Valck
Recente ontwikkelingen in de
forensische odontologie

Don. 28 september STCL
		
		
		

Dr. Bart Falter
Wijsheidstanden: met verstand kiezen! Hangar 58
Dr. Jan Jacobs
Letsels in en rond de mond
Hangar 58

Don. 26 oktober
STCL Katrien Mesotten
		Orthodontie

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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INSCHRIJVING KLTV-diner
tijdens 8de VVT-Congres in Oostende

Wanneer:
		
		

donderdag 18 mei 2017 vanaf 19.30 tot 21.30
(dus na de receptie van Ugent of LUTV en voor het 		
avondprogramma op het nabije strand van Oostende.

Waar :
		

restaurant OCEAN op de zeedijk in Oostende,
speciaal gereserveerd voor KLTV

Voor wie:
KLTV leden en hun partner, ingeschreven op het 		
		VVT-congres.
Kostprijs : 30 euro p.p. voor diner (3 gangen) met verzorgde wijnen.
		
Wie absoluut geen vlees of vis wil, moet dit samen
		
met de namen van de deelnemers op de betaalopdracht
		vermelden.
		
De KLTV-kas sponsort een deel van de kostprijs.
INSCHRIJVING: door betaling op de KLTV-rekening :
		
IBAN BE28 6451 1921 1520 BIC JVBA BE22
		
Mededeling: Diner Oostende + namen deelnemers
		
Alleen wie tijdig (voor 1 mei) betaalt, is ingeschreven
		
voor deze KLTV-activiteit.
Nog maar enkele plaatsen beschikbaar, dus vooraleer in te schrijven
en te betalen, even via kltv@skynet.be informeren of er nog plaats
is. Anders moet onze penningmeester teveel terugbetalingen doen.
Dank u.
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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NIVVT cursussen LIMBURG 2017
Dond 27 april
Leren werken met de multi-layering techniek : workshop POSTERIOR :
B. Beekmans + M .Ilik
Stiemerheide Genk
40 AE DG 4 9.00-17.00
VOLZET
Vrijd 28 april
Leren werken met de multi-layering techniek : workshop ANTERIOR :
B. Beekmans + M. Ilik
Stiemerheide Genk
40 AE DG 4 9.00-17.00
VOLZET
Dond 4 mei
Kort maar krachtig : het korte implantaat in al zijn facetten :
A. Temmerman + T. De Wit Stiemerheide Genk
40 AE (20 AE DG 6 en
		
20AE DG 7) 9.00 -17.00
Dond 18/Vrijd 19 en Zat 20 mei
VVT - CONGRES
CASINO CURSAAL OOSTENDE
Dond 1 juni
Implantaat onderdelen & attachmenten + overzicht merken en torquewaarden :
P. Ordies Stiemerheide
Genk
20 AE DG 7 9.00-12.30
VOLZET
Dond 1 juni
implantaat onderdelen & attachmenten + overzicht merken +torquewaarden :
P. Ordies Stiemerheide
Genk
20 AE DG 7 14.00-17.30
VOLZET
Dinsd 13 juni
Rubberdam als start van een succesvolle endo en conserverende behandeling :
G. Aesaert Stiemerheide Genk
20 AE DG 4 9.00-12.30
VOLZET
Dinsd. 13 juni
Rubberdam als start van een succesvolle endo en conserverende behandeling :
G. Aesaert Stiemerheide Genk
20 AE DG 4 14.00-17.30
Dinsd. 26 september
Soms loopt het fout, ook in de moderne THK :
T. De Wit & F. Hendrickx Stiemerheide Genk
		

20AE (10 AE DG 4 en
10 AE DG 7) 9.00-12.30

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Dinsd. 26 september
Soms loopt het fout, ook in de moderne THK :
T. De Wit & F. Hendrickx Stiemerheide Genk
		

20 AE (10 AE 4 en
10 AE DG 7) 14.00 -17.30

Zaterdag 7 oktober
Beetregistratie met succes : de partieël betande patiënt :
M.H. Nolens
Syntra Hasselt
20 AE 7

9.30-13.00

Dinsd. 17 oktober
Smile design workflow for dummies : the basics :
M. Tudts /E. Oliveira
Stiemerheide Genk
40 AE DG 7 9.00-17.00
Dond. 9 november
Cementation in modern dentistry (theorie en Workshop) :
M. Fleitman 		
30 AE DG 7
Dinsd. 14 november
Lokale anesthesie in de THK :
C. Politis
Stiemerheide Genk
Dond. 16 november
Leren omgaan met nomenclatuur:
M.Seijnhaeve
Stiemerheide Genk
Zaterdag 2 december
Wintermeeting

40 AE DG 1 9.00-17.00
VOLZET
40 AE DG 2

UHasselt campus Diepenbeek 30 AE

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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LOUPEBRILLEN

Bel ons

voor een a
fs

praak

011 22 21

Het maatpak voor uw ogen!
•
•
•
•
•
•

31

TTL-technologie (Through The Lense)
Verschillende vergrotingen (2.3, 2.8 en 3.8)
Op uw maat gemaakt, met ingebouwde werkafstand
Clip met leescorrectie (indien nodig)
LED verlichting met 3 standen, LI-ION batterij met
een capaciteit van 8u
Anti-polimerisatieﬁlter

voor de trouwe lezers
van ‘t Spyxke:

FILTER AANGEBODEN*
(twv. €52)
bij aankoop van een loupebril
met LED verlichting

* Geldig t/m 31/12/2016

van| en
voorHasselt
de Limburgse
Macobe bvba | Maandblad
Koorstraat 12
3510
| 011 tandartsen
22 21 31 | info@macobe.com

-24www.macobe.com
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WACHTDIENST VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer 0903/39.969
Lijst wachtdienst mei 2017
Feest van de Arbeid, 1 Mei 2017 : 9 tot 18 uur
Geebelen L.
Fabry R.
Van Campenhout G.
Samoes I.
Cuypers A.
Plugers E.
Gevers K.

Stationsstraat 42
Europaplein 21
Acaciastraat 82
Grote Baan 197
Bilzersteenweg 10a
Grootstraat 81
Markt 14

3910 Neerpelt
3630 Maasmechelen
3500 Hasselt
3530 Houthalen-Helchteren
3730 Hoeselt
3570 Alken
3540 Herk-de-Stad

011/641182
089/762315
011/273714
011/604410
089/416256
011/311960
013/305450

3920 Lommel
3620 Veldwezelt-Lanaken
3511 Hasselt-Kuringen
3600 Genk
3700 Tongeren
3850 Nieuwerkerken
3945 Ham

011/541637
089/716141
011/873760
089/385237
012/231047
011/688308
013/666416

3990 Peer
3670 Maasmechelen
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3700 Tongeren
3570 Alken
3583 Paal-Beringen

011/793200
089/762812
011/351075
089/354145
012/393262
011/311960
011/420651

3990 Peer
3630 Maasmechelen
3510 Kermt-Hasselt
3660 Opglabbeek

011/631966
089/772636
011/250783
089/819860

Zaterdag, 6 Mei 2017 : 9 tot 18 uur
De Troyer K.
Meesen L.
Vrancken T.
Daniels P.
Vandewinkel M.
Ilsbrouckx K.
Castelijns M.

Kerkplein 12
Lindestraat 191
Jaarmarktstraat 1 b 0.03
Torenlaan 20
St.Catharinastraat 3
Kerkstraat 78
Kanaalstraat 27

Zondag, 7 Mei 2017 : 9 tot 18 uur
Gorre A.
Blaszczuk T.
Willems M.
Timmerman D.
Scholts K.
Dewit T.
Cleuren K.

Lindedorp 6
Herderstraat 78
Kapelstraat 55
Rozenkranslaan 65
Maastrichterstraat 112
Grootstraat 81
Tessenderlosestwg 85

Zaterdag, 13 Mei 2017 : 9 tot 18 uur
Hermans D.
Gaajetaan J.
Jans B.
Roosen A.

A.Preudhommeplein 3b1
J.Smeetslaan 148
Diestersteenweg 230
weg naar Zwartberg 161

Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 - Paro : 070 / 222125
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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De Neve E.
Vanderspikken T.
Gerits M.

Maastrichterstwg 218
Hoogdorpstraat 34b
Beverlose steenweg 365

3700 Tongeren
3570 Alken
3580 Beringen

012/231122
011/760761
011/423710

3910 Neerpelt
3640 Kinrooi
3500 Hasselt
3660 Opglabbeek
3730 Hoeselt
3570 Alken
3550 Lummen

011/644674
089/702600
011/211116
089/812081
089/492773
011/723536
011/571338

3910 Neerpelt
3650 Dilsen
3500 Hasselt
3665 As
3700 Tongeren
3570 Alken
3550 Zolder

011/645810
089/756740
011/212196
089/658373
012/241794
011/311960
011/252035

3930 Hamont
3960 Bree
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Lauw-Tongeren
3720 Kortessem
3545 Zelem-Halen

011/621012
089/468368
011/242400
089/303008
012/395099
011/377162
013/442718

3950 Bocholt
3670 Gruitrode
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3770 Riemst
3800 St.Truiden
3550 Heusden

089/472806
089/856204
011/321445
089/352382
012/453620
011/682533
011/572306

Zondag, 14 Mei 2017 : 9 tot 18 uur
Elsen V.
Van Ende A.
Gielen P.
Martens S.
Pollentier N.
Van Genechten L.
Altvater K.

Molenstraat 116
Weertersteenweg 136
Paalsteenstraat 164
Weg naar Zwartberg 152
Dorpstraat 41b2
Reigerlaan 5
Genenbosstraat 109

Zaterdag, 20 Mei 2017 : 9 tot 18 uur
Kums M.
Custers K.
Vandoren G.
Schreurs P.
Wolters R.
Martens D.
Nelissen M.

Onderwijslaan 15
Europalaan 62
Kiewitstraat 134
Hoogstraat 121
Tongersveldstraat 20
Grootstraat 81
Hertenlaan 6

Zondag, 21 Mei 2017 : 9 tot 18 uur
Martens P.
Heyens R.
Jansen S.
Gilabert Iriarte N.
Baillien L.
Kreemers J.P.
Leys C.

Stationsplein 12
Witte Torenwal 11
Mombeekdreef 68
Vennestraat 156b1
Tapstraat 13
Hasseltsesteenweg 38
Schansstraat 3

OLV Hemelvaart, 25 Mei 2017 : 9 tot 18 uur
Bidarra M.
Gielen G.
Geysen Els
Mievis I.
Daerden G.
Mignon L.
Minten D.

Kauillerweg 1c
Breekiezel 36
Rodenbachlaan 24
Bretheistraat 125b2
Maastrichterstwg 16
Schepen de Jonghstr.29
Koolmijnlaan 165

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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1ste brugdag 2017, 26 Mei 2017 : 9 tot 18 uur
Jackers K.
Bude B.
Geysen E.
Gilabert Iriarte N.
Boelen V.
Neven I.
Stevens W.

Hoefstraat 15
Vergelsweg 10
Dorpstraat 8
Vennestraat 156b1
Dorpsstraat 56
Kleindekkenstraat 8
Gijzevennestraat 52

3940 Hechtel
3680 Wurfeld-Maaseik
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3740 Eigenbilzen-Bilzen
3800 Zepperen-St.Truiden
3560 Meldert-Lummen

011/726577
089/565369
011/321470
089/303008
089/414804
011/689965
013/328832

3930 Achel
3960 Bree-Opitter
3500 Hasselt
3600 Genk
3770 Millen-Riemst
3800 St.Truiden
3550 Heusden-Zolder

011/644992
089/867737
011/295027
089/308840
012/238519
011/686247
011/574242

3920 Lommel
3640 Kinrooi
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3770 Riemst
3870 Heers
3560 Lummen

011/545956
089/702600
011/910803
089/351565
012/453620
011/484029
013/522504

Zaterdag, 27 Mei 2017 : 9 tot 18 uur
Vermeulen J.
Janssen N.
Bothaza R.
Metalidis S.
Slaets J.
Haven B.
De Muynck C.

Mortel 22
Itterplein 6 01
Guffenslaan 110
Herenstraat 201
Millerdries 27
Tongerse Steenweg 34
Halstraat 101

Zondag, 28 Mei 2017 : 9 tot 18 uur
Papy K.
Van Ende K.
Eerdekens L.
Deferm C.
Beusen M.L.
Vanhollebeke E.
Carlier K.

Karrestraat 81
Weertersteenweg 136
Marktplein 28
Boxbergstraat 62
Maastrichtersteenweg 16
Bosveldstraat 1
Dr.Vandehoeydonckstr.2

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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WACHTDIENST ORTHODONTIE
Dag v.d. Arbeid 1 mei 2017
Weekend 6 – 7 mei 2017		
Weekend 13 – 14 mei 2017
Weekend 20 – 21 mei 2017
O.L.H – Hemelvaart 25 mei 2017
Weekend 27 – 28 mei 2017

			
070 / 222088
mei 2017

Marie-Christine Hansen
Karoline Dreesen
Ann Mevesen		
Karina Roggen		
Lucien Vandeput
Karel Schrijnemakers

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE

0474993039
0484425270
0494447715
011692353
0497900961
0475724848

mei 2017

						 070 / 222125
Dag v.d. Arbeid 1 mei 2017		
Ingrid Wijgaerts
Weekend 6 – 7 mei 2017 		Hilde Devlieger
Weekend 13 – 14 mei 2017
Roel Vogels
Weekend 20 – 21 mei 2017		
Hermine Debaere
O.L.H – Hemelvaart 25 mei 2017 		
Frieda Gijbels
Weekend 27 – 28 mei 2017 		
Catherine Soers

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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18 - 19 -20 mei 2017
8ste VVT-Congres
Casino Kursaal Oostende

ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN
voor ACTIVITEITEN KLTV, FAMILIALE
MEDEDELINGEN.
Via e-mailadres: kltv@skynet.be

Voorblad van 't Spyxke: compositiefoto door collega Paul Delwiche
			
van “De Maten”, het natuurreservaat op de
			
grens van Diepenbeek en Genk.
Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be
Secretariaat K.L.T.V.:
Slagmolenweg 64 3600 Genk 0485/765249
Lidgeld K.L.T.V.: 80 Euro
Bankrelatie: Bank J.Van Breda & Co 645-1192115-20
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
www.tandarts.be (voor tandartsen/lokaal/Limburg)
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Beste collegae,
op het verzekeringscomité werd het akkoord
goedgekeurd. Nieuw is nu dat partieel en volledig deconventioneren enkel nog elektronisch
mogelijk is. Belangrijk hierbij is dat jullie het
paswoord van uw identiteitskaart moeten kennen.
Is dit niet het geval dan hebben jullie nu nog
de tijd om dit te achterhalen. De tekst van het
akkoord zal iedereen per post ontvangen met
de uiteenzetting van de procedure om te (de)
conventioneren.
Het advies is, zolang het akkoord niet verschenen
is in het staatsblad, niets te doen. Na verschijning
in het staatsblad hebben we 30 dagen de tijd om
al of niet te (de)conventioneren.
Na dit bericht zijn de organisatoren van de peer reviews ook in actie geschoten
met de voorbereidingen en de organisatie. Meer info verderop in dit Spyxke en
de komende maanden.
Ons diner in Oostende (Ocean) is volgeboekt en ik kan jullie daar dan ook talrijk
verwelkomen.
Vergeet ook niet de KLTV familiedag op 24 juni die zal doorgaan in Kiewit. Met
hopelijk de weergoden van de partij zal dit een leuke dag worden voor groot en
klein. Modaliteiten voor inschrijving verderop in dit Spyxke en in het Spyxke van
juni.
Ook nog in dit Spyxke vinden jullie het verslag van de inleefreis van enkele
collegae naar Nepal.
KLTV heeft ondertussen het peterschap aanvaard van MEDORA en onze intentie
om mee te doen aan “Dwars door Hasselt” zal hierdoor in het teken staan van
MEDORA. Verdere info hierover zal je vinden in het volgende Spyxke.
Collegiale groeten en tot in Oostende met hopelijk een beetje de weergoden van
goede wil.
Ronny.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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OVERLIJDEN:

Noël De Wit

° 04-12-1944 � 13-04-2017
Echtgenoot van collega MADELEINE HEYMANS
Vader van collega TOM DE WIT

Albert Nijs

° 18-11-1933 � 27-04-2017
Vader collega NADINE NIJS

KLTV meldt met droefheid
het overlijden van

Noël De Wit

° 04-12-1944 � 13-04-2017

Tandarts
KUL 1973
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met passie voor tanden en techniek:
“de juiste partner”

TREAT MORE PATIENTS BETTER

Hands-on, Lunch and Learn in samenwerking met Nobel Biocare
Hierbij stellen wij u een
gratis opleidingscyclus
van 4 korte maar
krachtige sessies voor in
PRIMEUR.
Dit geheel staat in het
teken van MDL-Euregio 4.0.
Wij willen u een belangrijke
ondersteuning bieden om
voor uw patiënt de juiste
planning en een correcte
prijs te bepalen.

Sessie1
12/10/2017 12:00u tot 14:00u
Implantaatconnecties en –componenten voor diverse indicaties.
Sessie2
26/10/2017 12:00u tot 14:00u
Werken op implantaten: verschroeven of cementeren?
Sessie3
16/11/2017 12:00u tot 14:00u
Behandeling van de edentate kaak: vaste of uitneembare?
Sessie4
30/11/2017 12:00u tot 14:00u
Digitale implantaatplanning voor uw praktijk.

Hierbij adviseren wij u alle sessies te volgen.
Voor de gedetailleerde inhoud kunt u ons contacteren op onderstaande
coördinaten.
Tel.: 089/71.70.98
Fax: 089/72.29.76

e-mail: mdl@mdl-euregio.be
www.mdl-euregio.be

www.affix-ts.com
Koninklijke Limburgse
TandartsenVereniging
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PEER REVIEW 2017
PEER REVIEW AVONDEN
STUDIECLUB LIMBURG
Beste collegae,
De kogel is door de kerk. Na veel onderhandelen is er dan toch
uiteindelijk een akkoord kunnen bereikt worden tussen ziekenkassen-overheid en tandartsen. Dit met zijn voor- en zijn nadelen. We
zullen binnenkort te weten komen of er voldoende tandartsen zijn
die zich (partieel-)conventioneren en op die manier het benodigde
percentage behaald wordt.
Ondertussen kunnen we wel al beginnen met het organiseren van de
peer reviews in het najaar. De onderwerpen zullen later meegedeeld
worden. De data voor deze dubbele sessies vindt u hieronder.
Over de manier van digitaal inschrijven zal u ook spoedig ingelicht
worden om zoveel mogelijk collegae de mogelijk te bieden om hun
vereiste sessies te kunnen bijwonen.
Kijk dus al even in de agenda om te kijken welke datum het beste
past! En u kunt ook al uw twee vouchers voor de peer reviews
bestellen bij het VVT (als dat nog niet gebeurd is).
Collegiale groeten
Christophe Jacobs

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Peer Review sessies 2017
OPGELET VOOR LOKATIE EN AANVANGSUUR
ST-TRUIDEN Donderdag 12 oktober 		
om 19.00
Organisator: Marc Lefevre
Langstraat 1, 3890 Gingelom
Lokaal:
"Aulnenhof" Walshoutemstraat 74, 3401 Walshoutem

u

ST-TRUIDEN Donderdag 21 september 		
om 19.00 u
Organisator: Catherine Soers
Schepen Dejonghstraat 30, 3800 St-Truiden
Lokaal:
"De Gebrande Winning", Zepperenweg 7, Sint-Truiden
MAASLAND Donderdag 19 oktober 		
Organisator: Jos Henckens
		Pastorijstraat 12, 3620 Lanaken
Lokaal:
"De Mangerie", Koninginnelaan 42,
		3630 Eisden-Maasmechelen

om 18.00

u

Donderdag 5 oktober 		
om 19.00
DIEST		
Organisator: Chris Vandenbossche		
		Albert I laan 49, 3582 Koersel
Lokaal:
"De Badmeester", Omer Vanoudenhovelaan 50, Diest

u

LOMMEL
Organisator:
		
Lokaal:		

Donderdag 5 oktober 		

u

LOMMEL
Organisator:
		
Lokaal:		

Donderdag 12 oktober 		

om 19.00
Marc Kums		
Onderwijslaan 15, 3910 Neerpelt
De Groote Hoef Hoeverdijk 11, 3920 Lommel

om 19.00 u
Marc Kums		
Onderwijslaan 15, 3910 Neerpelt
"De Brugwachter", Luikersteenweg 283, 3920 Lommel

DIEPENBEEK Donderdag 21 september		
om 18.00
Organisator: Ronny Martens			
		Kempenstraat 102, 3590 Diepenbeek
Lokaal:
"Brasserie XO" Marktplein 13, 3590 Diepenbeek
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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DIEPENBEEK Donderdag 5 oktober		 om 18.00
Organisator: Ronny Martens			
		Kempenstraat 102, 3590 Diepenbeek
Lokaal:
"Brasserie XO" Marktplein 13, 3590 Diepenbeek

u

GENK		
Organisator:
		
Lokaal:		

Woensdag 18 oktober 		

om 18.00
Patrick Ordies
Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken
"M-Hotel", Albert Remansstraat 1, 3600 Genk

u

GENK		
Organisator:
		
Lokaal:		

Donderdag 19 oktober 		

om 18.00
Patrick Ordies
Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken
"M-Hotel", Albert Remansstraat 1, 3600 Genk

u

TONGEREN Donderdag 21 september		
om 18.00
Organisator : Serge Wils
		Muggenstraat 49 b 3, 3500 Hasselt
Lokaal:
"Alden Biezen", Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

u

TONGEREN Donderdag 19 oktober		
om 18.00
Organisator : Serge Wils
		Muggenstraat 49 b 3, 3500 Hasselt
Lokaal:
"Alden Biezen", Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

u

TESSENDERLO Donderdag 21 september
om 18.00
Organisator : Bart Denteneer
		
Engsbergseweg 94, 3980 Tessenderlo
Lokaal:
"Oude Post", Stationsstraat 1, 3980 Tessenderloo

u

HASSELT
Organisator:
		
Lokaal:		

Donderdag 9 november 		

om 18.00 u
Marc Seijnhaeve
Grootstraat 47, 3570 Alken
"De Reddende Engel", Schrijnwerkersstraat 19, 3500 Hasselt

HASSELT
Organisator:
		
Lokaal:		

Donderdag 21 september 		

om 19.00
Christophe Jacobs
Kunstlaan 6/1, 3500 Hasselt
"De Pachthoeve", Roverstraat 9, 3500 Hasselt

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Nobel Biocare Benelux Symposium
September 21–22, 2017
MECC Maastricht

Connecting
innovations
Reserveer nu uw
Plaats!

Enkele van onze
internationale sprekers
Dr. Roland Glauser
Expert on tissue integration
of oral implants and clinical
protocols, who will guide us to
the future of digital dentistry.
Dr. Chandur Wadhwani

Waar innovatie tot leven komt
Inzichten van internationale key-experts, een interactief
programma en een aantrekkelijke locatie maken van het
Nobel Biocare Benelux Symposium een niet te missen
evenement voor professionals uit de dentale wereld. De
focus ligt op het verbreden van de behandelopties, vereenvoudigde workflows en een kortere ‘time-to-teeth’ voor
een hoger patiëntencomfort.
Gedurende twee dagen met lezingen, master classes en
workshop sessies, zal u een beter inzicht krijgen in de door
u geselecteerde onderwerpen. Zo zal u zich verder kunnen
ontwikkelen om meer patiënten beter te behandelen.
Reserveer nu uw plaats! 02/467 41 90

Internationally renowned
researcher, who will lecture
on controversial subjects like
cementation on implants and
component sterilization.
Dr. Bernard Touati
Co-inventor of the On1
concept, he will talk about
the importance of biology on
implants and how it influences
the long term outcome,
resulting in the On1 concept.
Prof. Paulo Malo
Inventor of the All-on-4®
treatment concept, he will
present its evolution: new
implants, new surgical
techniques.

Ontdek het volledige programma op
nobelbiocare.com/benelux-symposium

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

GMT 50469 © Nobel Biocare BeNeLux, 2016. All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from the context in a certain case,
trademarks of Nobel Biocare. Disclaimer: Some products may not be regulatory cleared/released for sale in all markets. Please contact the local Nobel Biocare sales office for current product assortment and availability.
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NIVVT 27 april 2017

Leren werken met de multi-layering techniek:
workshop POSTERIOR
B. Beekmans / M. Ilik - Stiemerheide Genk

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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NIVVT 28 april 2017

Leren werken met de multi-layering techniek:
workshop ANTERIOR
B. Beekmans / M. Ilik - Stiemerheide Genk

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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VVT studieclub 27 april 2017

Recente ontwikkelingen in de forensische odontologie
Eddy De Valck - Hangar 58
Vooraf een korte uiteenzetting door LTD3.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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COMPLETE DIGITALISERING
voor het perfecte resultaat
MONOZIR
• Hoog translucent
• Esthetisch
• Innovatief

€89,-

op basis van IOS bestand,
excl. modellen

MODERN DENTAL 3D-SCANNER
Trios® 3 Pod Mono
• Nieuwste generatie
• Lichter en met een kleinere
scankop
• Nu nóg sneller scannen

Ook voor implantologie.

€ 19.950,- excl. BTW
(incl. laptop t.w.v. € 2.600,-)

Koninklijke12Q
Limburgse
TandartsenVereniging
Elysee Dental (BE) | Minderbroederstraat
| B -3000 Leuven
| T + 32 (0)16 270 040 | info@elysee-dental.be | www.elysee-dental.be

-17-
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1936-2017

Zaterdag 24 juni 2017

KLTV Familiedag

(nieuwe Dag van het Spyxke)
Vorig jaar zou de laatste Dag van het Spyxke, oude stijl, gehouden
zijn. Vernieuwing was aan de orde en we keken uit naar nieuwe
initiatieven. Collegae Konstantin en Elena Kuznetsov(a) kwamen
met een voorstel en zij kregen van het bestuur carte blanche
om een kindvriendelijke familiedag uit te werken, de eigenlijke,
oorspronkelijke bedoeling: de Limburgse tandarts met kroost,
samen een fijne dag laten beleven, collegiaal samen en buiten
de muren van zijn/haar kabinet.
We gaan dus opnieuw op de laatste zaterdag vóór de grote
vakantie een dagje naar buiten.
Dag van het Spyxke / familiedag KLTV zal op 24/06/2017 in het
Domein Kiewit plaatsvinden.
De BBQ zal plaatsvinden in het sportcafé Tom en zal door traiteur
Robby verzorgd worden.
Reserveer die dag nu dus al en spreek samen af en durf eens
meedoen. Voor de kostprijs moeten jullie het niet laten. Zoals
steeds wordt slechts een minimale bijdrage gevraagd.
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Massaal inschrijven dus, het kan nu al.
Volwassenen 15 euro - Kinderen van 12 tot 18 jaar 5 euro
Kinderen onder 12 jaar Gratis
Men hoeft niet noodzakelijk alles mee te doen:
alleen namiddag of alleen 's avonds kan dus ook.....

Samenkomst 13u30 op de

parking van Eetcafe Tom (cafetaria Sporthal Kiewit)
GPS: Tulpinstraat 40, 3500 Hasselt

Programma:
Activiteiten van 14.00u tot 17.00u:
1. Volwassenen en kinderen van 12 tot 18 jaar:
optie a - Actionpark: klimmuur, touwenpiste, death ride en nog veel meer.
Je kiest zelf waar je aan meedoet.
optie b - Wandeling met natuurgids
2. Kinderen van 6 tot 12 jaar:
Sportbos en verkeerspark (met begeleiding)
3. Kinderen jonger dan 6 jaar:
Wandeling «De paddenstoel van kabouter Kiewit» (met begeleiding)
17.00u-18.30u Begeleiding door speelpleinwerkers
Springkasteel en Clown
Omkleden en douchen is mogelijk ter plaatse.
BBQ start om 18.30.
Inschrijving: ALLEEN via de website VVT-KLTV
		 of via kltv@skynet.be (GEEN ANDERE!)
Gelieve ABSOLUUT te vermelden: de namen van ALLE deelnemende
volwassenen én kinderen (voor de verzekering).
Betaling: Via Bank J.Van BREDA & Co IBAN: BE28-6451-1921-1520
					 Swift/BIC: JVBABE22
(aantal volwassenen x 15 EUR + aantal kinderen 12 tot 18 jaar x 5 EUR)
(Ruim) vóór 20/06/2017.
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Medora-Nepal inleefreis 3 – 14 april 2017
Beste Collegae,
Hier mijn verslag/bevindingen na onze “inleefreis Medora Nepal“.
Samen met acht andere tandartsen en een neus-keel-oor arts hebben we ter
plaatse gewerkt en vastgesteld hoe goed en doeltreffend de organisatie werkt
en gemanaged wordt.
De behoeften van de bevolking zijn er enorm, maar de inzet van het lokale
personeel en de dankbaarheid van de bevolking des te groter.
De folder “Medora Nepal“ geeft U een perfecte samenvatting van de oprichting, de werking, de visie en het doel van de stichting.
We hadden de gelegenheid de oprichter, tandarts Rien Koopmans, persoonlijk
te ontmoeten. Hij is werkelijk een gedreven man die zich volledig belangeloos
inzet voor de armsten onder de armen in Nepal.

Ontvangst van het Medora team in het health center.
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Het Health center van
Medora.

Ontvangst in
de school.

Tandenpoetslied
in de school.

Hij heeft de nodige infrastructuur verwezenlijkt om dit project te ondersteunen. Het tweeverdiepingenhoge gebouw is uitgerust met verschillende
tandartsstoelen, etc.. het lijkt wel een kleine tandheelkundige kliniek. Voor
de deur staat een jeep om de kinderen van de verschillende schooltjes af te
halen. Dit en nog veel meer werd gerealiseerd door allerhande acties van de
Nederlandse en Belgische Medora verenigingen om geld bij elkaar te krijgen
voor het project.
Niet alleen staat de infrastructuur er, maar vooral wordt er voor gezorgd dat
het project gedragen wordt door de plaatselijke bevolking. Bv.: er wordt niet
alleen een auto geschonken maar ook de bestuurder wordt betaald.
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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De kinderen tonen hoe goed ze kunnen
tandenpoetsen.

Mondonderzoek
in de school.

Het personeel van het centrum en al de kosten van het onderhoud worden
door Medora betaald.
Het hele jaar door verzorgen de lokale mondhygiënisten de schoolkinderen en
brengen zij bezoeken aan de scholen om toe te zien dat het Brush-at-School
project wordt opgevolgd.
Op deze manier wordt de continuïteit van de zorg verzekerd zodat er binnen
de paar jaar geen gras en mos over de gebouwen groeit…
Ook wordt het project graag gezien en ondersteund door de lokale Nepalese
organisatie “Community Help Center Nepal of CHCN“ met als leuze “Helping
People for Healthy Life”- waarvan wij de voorzitter de heer Keshav Pandey
hebben leren kennen.
Net als de Belgische
en Nederlandse Medora
verenigingen zet hij zich
voor 100 percent in voor
dit goede doel.

Mondonderzoek in de school.
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Verzorging in het health Center scaling.

Verzorging in het health Center.

De Neus-Keel- en Oorarts (Jacky
Hox, echtegenoot van collega Anne
Hox) aan het werk.

De vrouwengroep maakte
100 armbandjes.

International meeting Invitation Medora.

International meeting.

Mini Dental Camp – Chitwan.
Eerste dag: Bezoek aan centrum. Warme ontvangst en rondleiding in het
gebouw en alles klaarzetten om de volgende dag te werken. Namiddag
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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International meeting Invitation Medora.

in het lokale lagere schooltje een
hartelijke ontvangst, met bloemen,
toespraken, dansjes en liedjes.
Nadien een mondonderzoek van al
de kinderen in de school zelf.
De kindjes met pijn en/of cariës
werden uitgenodigd de volgende
dag in het centrum langs te komen
voor behandeling.
Tweede dag: De schoolkinderen
werden behandeld – alsook de volwassenen met pijn.
Vrijwilligers (de niet-tandartsen
in de groep) werken ondertussen
samen met de lokale vrouwengroep
en leren ze armbandjes maken.

Nepalese poetsinstructie,
hangt ook in het schooltje.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Het afgewerkte product komt
naar Belgie en wordt hier verkocht ten voordele van Medora.
Medora schenkt de vrouwengroep een naaimachine.
Derde dag: Medora Belgium
organiseerde een “international
meeting dentists of Nepal, the
Netherlands and Belgium.”
Negen Nepalese collegae waaronder de voorzitter van de
lokale Nepalese “VVT”. Ze zijn zeer ingenomen met het Medora project en wetende dat de
nood in hun land groot is waarderen ze onze
inzet en activiteiten ten zeerste.

De assistentes.

Zelf hebben ze veel te weinig tandartsen en
de regering investeert helemaal niets in THK,
waardoor de arme bevolking geen toegang heeft
tot tandheelkundige zorg.
Misschien werd hiermee de grondsteen gelegd
voor een partnerschip tussen deze Nepalese
tandartsen en KLTV.

De naaimachine die
Medora aan de vrouwengroep geschonken heeft.

Ik moet zeggen dat het ook belangrijk is dat het zeker is dat elke gedoneerde
Euro voor 100 % bij deze mensen terecht komt.
Met eigen ogen hebben wij gezien dat dit ook zo is.
Elfi

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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GEZOCHT:
Dentius Lommel is op zoek in haar moderne groepspraktijk met assistentie
naar een algemeen tandarts om het team te versterken.
Minimum 2 dagen per week. Gelieve CV te versturen naar
anne.kleynjans@dentius.be
Tandartsenkabinet Custers in Dilsen-Stokkem zoekt een algemeen tandarts
voor duurzame samenwerking.
Het samenwerkingsverband, dagen en uren zijn bespreekbaar.
Contacteer ons vrijblijvend via: info@tandartscusters.be.
Solopraktijk in Elen (Dilsen-Stokkem) met aangename, gemotiveerde
patiënten, zoekt toffe collega voor ong. 1,5 dag/wk., liefst op di. nm en/
of do. hele dag. Mail of bel vrijblijvend: ann_aelbers@yahoo.com of
0497871196
Invident zoekt een tandarts voor de uitbreiding van de groepspraktijk in
Tongeren.
Dagen en uren otk. Wij bieden u een goede verloning en een modern
kader met assistentie in onze gedeconventioneerde praktijk.
Tel: 012/231122 Vital Vranken
Tandartsenpraktijk Identity Maasmechelen zoekt part-time tandarts; sfeer
perfect, topverloning mogelijk. Contact : Tel. 089/762815.
Robert Toklowicz.
Tandartsenpraktijk SMILEKLINIEK te Heusden-Zolder en Bocholt
zoekt 2 algemeen tandartsen en 2 orthodontisten voor verdere uitbreiding
van haar team.
Wij werken in 2 hypermoderne praktijken met secretariaat en assistentie.
Dagen en uren zijn te bepalen.
Interesse? Contacteer ons op 011/53.81.39 of info@smilekliniek.be
Jonge en recente groepspraktijk zoekt, vanaf 2016, 3de alg. tandarts voor
langdurige samenwerking.
Uren en startdatum o.t.k. Regio N-Limburg.
Mail: info@tandartspraktijkkies.be - Tel: 011/759526

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in Opglabbeek
en Maasmechelen zoekt voor aanvulling van haar team :
- een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie.
Dagen en uren vrij te bepalen.
Alle moderne apparatuur en assistentie aanwezig.
Opgevulde agenda’s volgens je eigen werkritme gegarandeerd.
Zeer aangename werksfeer in een ultramodern kader.
Contacteer ons vrijblijvend op 089/857025 of info@esthedentalplus.be
Tandarts gevraagd aan de Maaskant ! (vlak bij Maastricht!)
Einde loopbaan of pas afgestudeerd? maakt niet uit! Geen administratieve
rompslomp meer! Vervoeg onze groepspraktijk te Rekem-Lanaken.
Dagen en uren door U zelf te bepalen. DOEN !
Geïnteresseerd ? LTH.EVC@gmail.com of GSM 0477 138 676
Tandartsenpraktijk DENTILICIOUS Heusden-Zolder zoekt gemotiveerde tandarts
(M/V), ervaring niet vereist, voor samenwerking in een gloednieuwe, volledig
geautomatiseerde en gedigitaliseerde praktijk met de modernste apparatuur
(fulltime mogelijk). Goede verloning. Contact: Frieda Achten 011/573903
Tandartsengroep Beutels Lummen zoekt een tandarts man/vrouw met bewezen
ervaring. Iemand die de brede waaier van tandheelkunde beheerst. Werken
in een vernieuwde praktijk met de nieuwste apparatuur,
met assistentie en receptioniste. Wij bieden u een aangename verloning.
Een praktijk voor algemene tandheelkunde, pedodontie, endo, implantologie,
en reconstructieve tandheelkunde, en prothese.
Meer info : zie onze website: www.beutels.be
Wenst U samen te werken met ons huidig team, in een familiale en ontspannen
sfeer, aarzel niet en neem dan gerust contact op met ons tel. 011/57.13.38
of via E-mail : tandartsen@beutels.be
Collega tandarts voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.: 089/85.67.65 of 0494/44.14.90
Jonge groepspraktijk met assistentie te Herk-de-Stad zoekt toffe collega om
haar team te versterken.
Meer info via katrijn@arcadent.net of 013 30 54 50 (Katrijn Gevers)

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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KLTV activiteiten 2017
Donderdag 18 mei

KLTV diner in Oostende ter gelegenheid van het
VVT congres

Zaterdag 24 juni		

KLTV Familiedag (nieuwe Dag van het Spyxke)

Zaterdag 14 oktober

Apollonia Banket

Stiemerheide Genk

Activiteiten VVT 2017 studieclub Limburg
Don. 28 september STCL
		
		
		

Dr. Bart Falter
Wijsheidstanden: met verstand kiezen! Hangar 58
Dr. Jan Jacobs
Letsels in en rond de mond
Hangar 58

Don. 26 oktober
STCL Katrien Mesotten
		Orthodontie

Hangar 58

NIVVT cursussen LIMBURG 2017
Dond 18/Vrijd 19 en Zat 20 mei
VVT - CONGRES
CASINO KURSAAL OOSTENDE
Dond 1 juni
Implantaat onderdelen & attachmenten + overzicht merken en torquewaarden :
P. Ordies Stiemerheide
Genk
20 AE DG 7 9.00-12.30
VOLZET
Dond 1 juni
implantaat onderdelen & attachmenten + overzicht merken +torquewaarden :
P. Ordies Stiemerheide
Genk
20 AE DG 7 14.00-17.30
VOLZET
Dinsd 13 juni
Rubberdam als start van een succesvolle endo en conserverende behandeling :
G. Aesaert Stiemerheide Genk
20 AE DG 4 9.00-12.30
VOLZET
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Dinsd. 13 juni
Rubberdam als start van een succesvolle endo en conserverende behandeling :
G. Aesaert Stiemerheide Genk
20 AE DG 4 14.00-17.30
Dinsd. 26 september
Soms loopt het fout, ook in de moderne THK :
T. De Wit & F. Hendrickx Stiemerheide Genk
		

20AE (10 AE DG 4 en
10 AE DG 7) 9.00-12.30

Dinsd. 26 september
Soms loopt het fout, ook in de moderne THK :
T. De Wit & F. Hendrickx Stiemerheide Genk
		

20 AE (10 AE 4 en
10 AE DG 7) 14.00 -17.30

Zaterdag 7 oktober
Beetregistratie met succes : de partieël betande patiënt :
M.H. Nolens
Syntra Hasselt
20 AE 7

9.30-13.00

Dinsd. 17 oktober
Smile design workflow for dummies : the basics :
M. Tudts /E. Oliveira
Stiemerheide Genk
40 AE DG 7 9.00-17.00
Dond. 9 november
Cementation in modern dentistry (theorie en Workshop) :
M. Fleitman 		
30 AE DG 7
Dinsd. 14 november
Lokale anesthesie in de THK :
C. Politis
Stiemerheide Genk
Dond. 16 november
Leren omgaan met nomenclatuur:
M.Seijnhaeve
Stiemerheide Genk
Zaterdag 2 december
Wintermeeting

40 AE DG 1 9.00-17.00
VOLZET
40 AE DG 2

UHasselt campus Diepenbeek 30 AE

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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LOUPEBRILLEN

Bel ons

voor een a
fs

praak

011 22 21

Het maatpak voor uw ogen!
•
•
•
•
•
•

31

TTL-technologie (Through The Lense)
Verschillende vergrotingen (2.3, 2.8 en 3.8)
Op uw maat gemaakt, met ingebouwde werkafstand
Clip met leescorrectie (indien nodig)
LED verlichting met 3 standen, LI-ION batterij met
een capaciteit van 8u
Anti-polimerisatieﬁlter

voor de trouwe lezers
van ‘t Spyxke:

FILTER AANGEBODEN*
(twv. €52)
bij aankoop van een loupebril
met LED verlichting

* Geldig t/m 31/12/2016

Koninklijke12Limburgse
TandartsenVereniging
Macobe bvba | Koorstraat
| 3510 Hasselt
| 011 22 21 31 | info@macobe.com

-33www.macobe.com
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WACHTDIENST VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer 0903/39.969
Lijst wachtdienst juni 2017
Zaterdag, 3 Juni 2017 : 9 tot 18 uur
Linsen J.
Van Cauwelaert E.
Kuznetsova E.
Simon S.
Appelen A.
Matterne N.
Morren R.

Thomas Watsonlaan 31
Populierenlaan 36
Volksstraat 71
Weg naar As 107 bus2
Hasseltsesteenweg 347
René Lambrechtstraat 31
Koerselsestwg 75/2

3930 Achel
3621 Rekem-Lanaken
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3580 Beringen

011/643675
089/732680
011/757815
089/357367
012/395426
011/694192
011/427991

3941 Eksel
3630 Maasmechelen
3590 Diepenbeek
3660 Opglabbeek
3700 Tongeren
3890 Montenaken-Gingelom
3980 Tessenderlo

011/731909
089/792062
011/321383
089/819860
012/230794
011/882833
013/664737

3910 Neerpelt
3620 Rekem-Lanaken
3511 Hasselt-Kuringen
3520 Zonhoven
3730 Hoeselt
3806 Velm-St.Truiden
3550 Heusden

011/640181
089/713034
011/873760
011/814267
089/415759
011/680238
011/423612

3940 Hechtel
3670 Meeuwen-Gruitrode
3500 Hasselt
3520 Zonhoven
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3560 Lummen

011/734926
089/811141
011/227837
011/603008
012/231122
011/596985
011/571338

Zondag, 4 Juni 2017 : 9 tot 18 uur
Linmans L.
Van De Boel B.
Kruijen C.
Stijven W.
Berx P.
Lefevre M.
Vermeulen L.

Geerstraat 2a
Sint Pietersstraat 145
Marktplein 38
Weg naar Zwartberg 161
Pliniuswal 24
Langstraat 1
Diesterstraat 54

Pinkstermaandag, 5 Juni 2017 : 9 tot 18 uur
Gilis D.
Vanschoenbeek R.
Van Cleynenbreugel B.
Remans D.
Buysmans J.
Ouwerx A.
Fransen J.

Boseind 38
Populierenlaan 59
Jaarmarktstraat 1 b 0.03
Molenweg 86
Dorpsstraat 44
Bornstraat 35
Geenrijt 2

Zaterdag, 10 Juni 2017 : 9 tot 18 uur
Henckens W.
Thijssen B.
Vanderleen M.
Hauglustaine K.
Gielen O.
Delveau A.
Bruyninx L.

Don Boscostraat 79a
Weg naar Opeoteren 9
Maastrichterstwg 166 b2
Merelstraat 40
Maastrichterstwg 218
Hasseltsesteenweg 418
Genenbosstraat 109

Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 - Paro : 070 / 222125
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

-34-

't Spyxke: mei 2017
Zondag, 11 Juni 2017 : 9 tot 18 uur
Cornelissen B.
Stassen E.
Grooten A.
Vandermeeren K.
Smeers B.
Somers M.
Danckaert M.

Stad 15 b1
Hoogbaan 209
Diestersteenweg 187b1
Caetsbeek 85
Langblookstraat 19
Geelstraat 53
Meulenven 26

3930 Hamont
3650 Dilsen
3510 Kermt-Hasselt
3600 Genk
3740 Munsterbilzen-Bilzen
3800 Brustem-St.Truiden
3945 Kwaadmechelen

011/621533
089/754067
011/253263
089/503156
089/491152
011/681571
013/290290

3900 Overpelt
3630 Leut-Maasmechelen
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Bilzen
3891 Millen b.Aalst St.T.
3583 Paal-Beringen

011/648788
089/757475
011/726050
089/384988
089/868693
011/484531
011/423400

3990 Peer
3620 Lanaken
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Spouwen-Bilzen
3800 St.Truiden
3550 Heusden

011/621966
089/718404
011/251174
089/363129
089/416371
011/685628
011/573616

3990 Peer
3640 Kinrooi
3511 Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3840 Borgloon
3583 Paal-Beringen

011/632628
089/702571
011/261080
089/848340
012/239085
012/210178
011/725362

3970 Leopoldsburg
3620 Lanaken
3500 Hasselt
3600 Genk
3770 Riemst
3570 Alken
3560 Lummen

011/343431
089/716434
011/275818
089/515050
012/452556
011/311960
013/522504

Zaterdag, 17 Juni 2017 : 9 tot 18 uur
Overweg M.
Brabants M.J.
Van Bever AM
Nellissen F.
Bertrand P.
Gemis P.
Dirickx P.

Bemvaartstraat 47
St.Pietersstraat 85
Sint-Martinusplein 1
Hoevezavellaan 83
Brugstraat 41b2
Borgwormsesteenweg 5
Gele Bergstraat 6

Zondag, 18 Juni 2017 : 9 tot 18 uur
Vernyns V.
Vaes H.
Vaninbrouckx B.
Miermans R.
Vranken E.
Lambeets E.
Maesen R.

A.Preud'hommepl. 2b1
Stationsstraat 155/1
Plantenstraat 57
Wiekstraat 146
Rode Kruislaan 127
Terbiest 96
Past.Paquaylaan 110

Zaterdag, 24 Juni 2017 : 9 tot 18 uur
Meynen P.
Lemmens J.
Jordens A.
Boyen E.
Fransen R.
Gorbatenko N.
Ceyssens L.

Molenstraat 16
Breeersteenweg 233
Rechterstraat 116
A.Dumontlaan 31
Momberstraat 11
Papenstraat 12
Paalsesteenweg 325

Zondag, 25 Juni 2017 : 9 tot 18 uur
Oben K.
Delnoy A.M.
Lukasse E.
Pauwels M.
Boosten E.
Boulet I.
Carlier P.

Koning Albertplein 14
Molenweideplein 1
Volderslaan 17
Jaarbeurslaan 21/32
Verbindingsweg 20
Grootstraat 81
Dr.Van der Hoeydonckstr.2

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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WACHTDIENST ORTHODONTIE
Weekend 3 – 4 juni 2017
Pinkstermaandag 5 juni 2017
Weekend 10 – 11 juni 2017
Weekend 17 – 18 juni 2017
Weekend 24 – 25 juni 2017

			
070 / 222088
juni 2017

Piret Jean-Luc		0476259781
Proost Ann		
0496230430
Alewaters Marielle
011740242
Schrijnemakers Tine
0473889193
Daems Julie		
0496512475

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE

juni 2017

						 070 / 222125
Weekend 3 – 4 juni 2017 		Eric Thevissen
Pinkstermaandag 5 juni 2017		
Els Van den Eynde
Weekend 10 – 11 juni 2017		
Francis Van Enis
Weekend 17 – 18 juni 2017		
Ingrid Wijgaerts
Weekend 24 – 25 juni 2017		
Hilde Devlieger

Als afsluiter een interessant artikel, weblink ingestuurd
door collega Paul Delwiche.
https://www.newscientist.com/article/2127300-oldest-tooth-fillingwas-made-by-an-ice-age-dentist-in-italy/

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
32° jaargang, nummer 6 : juni 2017

Zaterdag 24 juni 2017

KLTV Familiedag
(nieuwe Dag van het Spyxke)

om
13u30

om
18u30

S A M E N K O M S T

Parking van Eetcafe Tom

Start van BBQ

(cafetaria Sporthal Kiewit) Tulpinstraat 40, 3500 Hasselt
sponsoring:
DENTAID
sponsoring: KLTV
Dentaid -- G.S.K.
- Nobel Biocare - Pfizer - Offitel
sponsoring:
sponsoring:
sponsoring:Proscan
KLTV enDentaid
MDL

Inschrijven: vóór 20 juni 2017
Bank J. van Breda & Co Swift/BIC: JVBABE22
IBAN: BE28-6451-1921-1520
15,00 euro per volwassene
5,00 euro per kind 12 tot 18 jaar - onder 12 jaar gratis
Gelieve ook te melden (voor de verzekering):

Naam en voornaam van alle deelnemers

Via de website VVT-KLTV
of via

kltv@skynet.be

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Zaterdag 24 juni 2017
KLTV Familiedag (nieuwe Dag van het Spyxke)
Tulpinstraat 40, 3500 Hasselt (cafetaria Sporthal Kiewit)
Zaterdag 14 oktober 2017
Apollonia Banket
Golfhotel Stiermerheide, Wiemesmeer Genk

ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN
voor ACTIVITEITEN KLTV, FAMILIALE
MEDEDELINGEN.
Via e-mailadres: kltv@skynet.be

Voorblad van 't Spyxke: compositiefoto door collega Paul Delwiche
			
van “De Maten”, het natuurreservaat op de
			
grens van Diepenbeek en Genk.
Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be
Secretariaat K.L.T.V.:
Slagmolenweg 64 3600 Genk 0485/765249
Lidgeld K.L.T.V.: 80 Euro
Bankrelatie: Bank J.Van Breda & Co 645-1192115-20
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
www.tandarts.be (voor tandartsen/lokaal/Limburg)
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Beste collegae,
de zomervakantie nadert nu met rasse
schreden en dit is dus het laatste Spyxke
vooraleer de uittocht begint.
Het VVT congres is inmiddels achter de
rug en we konden spreken van een succes
qua opkomst. De organisatie van het
KLTV-diner in de Ocean was ook een schot
in de roos, we mochten hier 61 Limburgers
verwelkomen.
Na deze organisatie is het weer tijd voor
ons volgend evenement waarop ik jullie vriendelijk wil uitnodigen nl.
onze vernieuwde dag van het Spyxke op 24 juni. Er is een programma
uitgewerkt voor elk wat wils en ik hoop jullie hier dan ook talrijk te
mogen verwelkomen met hopelijk hier zeker de weergoden aan onze
kant. Verdere info verderop in dit Spyxke
Niet te vergeten is ook dat ons jaarlijks banket doorgaat op zaterdag
14 oktober. Hopelijk hier ook talrijk aanwezig zoals in Oostende. Ook
hier info verderop in dit Spyxke.
Ik wens jullie tenslotte nog een deugddoende vakantie en tot in het
najaar.
Ronny

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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OVERLIJDEN:

Philippe GODDEERIS

° 18-10-1950 � 17-05-2017
Echtgenoot van collega GERDA CAERLENS
Vader van collega FREDERIC GODDEERIS

Betalingsbewijs lidgeld gevonden?
Gooi de wikkel van dit Spyxke niet dadelijk in de vuilbak,
er zit ook het betalingsbewijs van uw lidgeld 2017 bij.
Je dient hierop enkel je persoonlijke gegevens in te vullen.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Tandheelkundige mededelingen
1. BELANGRIJK : WINTERMEETING UHasselt campus Diepenbeek
Door de verkeerde communicatie binnen de universiteit, zijn we dit jaar
gedwongen de organisatie van onze wintermeeting één week te verschuiven
naar zaterdag 9 december. Dit jaar staat normaal een programma rond
“kindertandheelkunde DG 5” in de steigers, dat verschijnt in het septembernummer van VVTmagazine. Zoals steeds moeten jullie snel de bijgevoegde
betaalopdracht uitvoeren om bij de 270 deelnemers te kunnen zijn.
2. Wachtdienst 2018. Binnenkort starten de voorbereidingen voor de nieuwe
lijsten van volgend jaar. Kleine wijzigingen BINNEN dezelfde zone van
adres, praktijk of contactGSM nummer voor Offitel, geven jullie best ZELF
aan op de website van het Verbond onder “mijn wachtdienst” of door in te
loggen op www.spoeddienstalgemeentandarts.be.
BELANGRIJK : Tussen 15 augustus en 15 september kunnen jullie de
EIGEN vakantiedagen voor 2018 ZELF op de eigen wachtdienstpagina
plaatsen en vermijden dat men ongewild moet gaan wisselen eind dit jaar
als de lijst door de computer (die o.a. hiermee rekening houdt) bekend zal
gemaakt worden. Zoals steeds vragen we de vakantiedagen “bescheiden”
te houden, maar mits overleg (bv zwangerschap) kan een langere periode
aangeven worden.
Wie verhuist met de wachtdienst BUITEN de eigen zone of provincie, wie
de praktijk stopt in 2018 of wie recht denkt te hebben op een medische of
niet-medische vrijstelling (bv. verminderde praktijk 65 plusser) stuurt of mailt
best het juiste document voor 15 september naar de wachtdienst coördinator
Limburg : jos.hoffbauer@tandarts.be
3. Iedereen heeft recht op een deugddoende vakantie, maar als de praktijk
meer dan enkele dagen gesloten blijft, vraagt de Prov. Geneeskundige
Commissie dat de continuïteit van de zorgen van de eigen patiënten MOET
gewaarborgd blijven. Aangezien onze wachtdienst alleen functioneert op
weekends, feestdagen en brugdagen VRAGEN we collegae OPNIEUW
hiermee rekening te houden en onderling afspraken te maken voor de opvang
van de URGENTIES tijdens het eigen verlof. Tot op dit ogenblik werden de
klachten van voornamelijk huisartsen en apothekers jaarlijks “onder de mat”
geveegd, maar we moeten hiervoor NIET doof zijn en hierbij is iedereen
OPNIEUW gewaarschuwd.
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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met passie voor tanden en techniek:
“de juiste partner”

MDL Digitaal

21/11/2017 van 12:15u tot 14:15u

Hands-on, Lunch and Learn in samenwerking met Dental Wings

De intra-orale scanner is tegenwoordig een vaste waarde en een
betrouwbare partner in meerdere tandartspraktijken. Wij willen u de
mogelijkheid bieden om diverse scanners uit te testen en het gemak en
de nauwkeurigheid ervan te ervaren tijdens de “lunch en learn” sessie
van 21/11/2017.
Dental Wings / Ditare / Mardent zullen
daarom een aantal scanners ter
beschikking stellen. In de presentatie zal u
duidelijk worden wat wij, MDL-Euregio met
de data kunnen doen. Vanaf de scan,
het design, het frezen en het printen kunt
u het werkstuk volgen tijdens de volledige
“workflow”.
Quirijn Bakker en Emiel Roumans zullen ingegaan op de voordelen van
digitaal werken en dit vanuit tandheelkundig- als vanuit tandtechnisch
perspectief toelichten.
Gratis aangeboden door MDL – Euregio in samenwerking met Mardent
Inschrijving:


dinsdag

21/11/2017

van 12:15u tot 13:45u

Naam deelnemer: --------------------------------------------------------------------Contactgegevens: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor de gedetailleerde inhoud kunt u ons contacteren op onderstaande
coördinaten.
Tel.: 089/71.70.98
e-mail: mdl@mdl-euregio.be
Fax: 089/72.29.76 Maandblad van enwww.affix-ts.com
voor de Limburgse tandartsen www.mdl-euregio.be
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4. Het absolute reclameverbod voor tandartsen is door “Europa” onderuit
gehaald en de wet van 15/4/1958 zal moeten geactualiseerd worden. Het
beroep zal hiervoor zeker om advies gevraagd worden en het lijkt vanzelfsprekend dat we hierover een enquête zullen voeren en dit onderwerp zal
zeker ook tijdens de peer-reviews van het najaar nuttig zijn. De Belgische
wetgeving mag dus striktere voorwaarden bepalen, die niet dezelfde moeten
zijn zoals in andere lidstaten. Let op : het is NU niet het moment om alle
reclameregisters open te trekken….. had iedereen ook niet werk genoeg !!!!
5. De inschrijvingen voor de KLTV reis naar New York/Washington 2017 zijn
afgesloten en we zijn reeds drukdoende om tijdig ons project voor najaar
2018 aan jullie te presenteren binnenkort. In navolging van Toscane 2016
gaan we tussen vrijdag 7 en zondag 16 september 2018 voor een prachtige
rondreis door Kroatië met een lijnvlucht naar Zagreb en terugvlucht via
Dubronik. Met een beperkt aantal luxe hotels en een luxueuze autobus
doen we Zagreb, de Plitvicemeren, Sibenik, het Romeinse Split, Zadar, de
watervallen van Krka, de brug van Mostar, het UNESCO juweel Dubrovnik
en het idylische Kotor aan. Noteer zeker de datum al in jullie agenda 2018,
want het gaat “top” zijn… definitief programma volgt.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

-7-

't Spyxke: juni 2017

1936-2017

Zaterdag 24 juni 2017

KLTV Familiedag

(nieuwe Dag van het Spyxke)
Vorig jaar zou de laatste Dag van het Spyxke, oude stijl, gehouden
zijn. Vernieuwing was aan de orde en we keken uit naar nieuwe
initiatieven. Collegae Konstantin en Elena Kuznetsov(a) kwamen
met een voorstel en zij kregen van het bestuur carte blanche
om een kindvriendelijke familiedag uit te werken, de eigenlijke,
oorspronkelijke bedoeling: de Limburgse tandarts met kroost,
samen een fijne dag laten beleven, collegiaal samen en buiten
de muren van zijn/haar kabinet.
We gaan dus opnieuw op de laatste zaterdag vóór de grote
vakantie een dagje naar buiten.
Dag van het Spyxke / familiedag KLTV zal op 24/06/2017 in het
Domein Kiewit plaatsvinden.
De BBQ zal plaatsvinden in het sportcafé Tom en zal door traiteur
Robby verzorgd worden.
Reserveer die dag nu dus al en spreek samen af en durf eens
meedoen. Voor de kostprijs moeten jullie het niet laten. Zoals
steeds wordt slechts een minimale bijdrage gevraagd.
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Massaal inschrijven dus, het kan nu al.
Volwassenen 15 euro - Kinderen van 12 tot 18 jaar 5 euro
Kinderen onder 12 jaar Gratis
Men hoeft niet noodzakelijk alles mee te doen:
alleen namiddag of alleen 's avonds kan dus ook.....

Samenkomst 13u30 op de

parking van Eetcafe Tom (cafetaria Sporthal Kiewit)
GPS: Tulpinstraat 40, 3500 Hasselt

Programma:
Activiteiten van 14.00u tot 17.00u:
1. Volwassenen en kinderen van 12 tot 18 jaar:
optie a - Actionpark: klimmuur, touwenpiste, death ride en nog veel meer.
Je kiest zelf waar je aan meedoet.
optie b - Wandeling met natuurgids
2. Kinderen van 6 tot 12 jaar:
Sportbos en verkeerspark (met begeleiding)
3. Kinderen jonger dan 6 jaar:
Wandeling «De paddenstoel van kabouter Kiewit» (met begeleiding)
17.00u-18.30u Begeleiding door speelpleinwerkers
Springkasteel en Clown
Omkleden en douchen is mogelijk ter plaatse.
BBQ start om 18.30.
Inschrijving: ALLEEN via de website VVT-KLTV
		 of via kltv@skynet.be (GEEN ANDERE!)
Gelieve ABSOLUUT te vermelden: de namen van ALLE deelnemende
volwassenen én kinderen (voor de verzekering).
Betaling: Via Bank J.Van BREDA & Co IBAN: BE28-6451-1921-1520
					 Swift/BIC: JVBABE22
(aantal volwassenen x 15 EUR + aantal kinderen 12 tot 18 jaar x 5 EUR)
(Ruim) vóór 20/06/2017.
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

-9-

't Spyxke: juni 2017

Practical Approaches for Soft and Hard Tissue Augmentation at
Implant Sites
Hands-on with
pig jaws!

Friday 20 October 2017

Course overview
Tooth extraction often leads to problematic losses of
bone volume, especially in the esthetic area and in the
posterior maxilla, where the sinuses can significantly
expand. This course will detail the most up-to-date
methods for bone and for soft tissue augmentation,
and will explore the biological rationales that support
the chosen techniques.
A special focus will be put on the biomaterials available
on the market, their qualities, defaults and indications.
The topics covered will include sinus lifts, crestal
guided bone regeneration, 3D bone grafts, and
extraction socket management in the esthetic area
(with immediate or delayed implant placement).
A large number of 3D videos will illustrate the
course, as well as hands-on.
After this course you will...
→ know how to manage extraction sockets.
→ be updated on techniques for bone and soft tissue
augmentation and their rational of use.
→ know how to increase success rates with sinus lifting.
→ have exercised crestal bone and soft tissue
augmentation.
→ have experienced bone graft cases in 3D!

Speakers
Eric Rompen
France Lambert
Geoffrey Lecloux
Venue and price
Château des Thermes,
Chaudfontaine (50 min.
from Hasselt)
Max. 24 participants
€ 1290 TVAC

Register now
Register now by phone on
+32 (0)2 467 41 90, via
our website nobelbiocare.
com/courses or via mail:
marketing.belgium@
nobelbiocare.com.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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PEER REVIEW 2017
INSCHRIJVINGEN PEER REVIEW
Studieclub Limburg 2017
Beste collegae,
De kogel is door de kerk. Na veel onderhandelen is er dan toch uiteindelijk een
akkoord kunnen bereikt worden tussen ziekenkassen-overheid en tandartsen. Dit met
zijn voor- en zijn nadelen. We zullen binnenkort te weten komen of er voldoende
tandartsen zijn die zich (partieel-)conventioneren en op die manier het benodigde
percentage behaald wordt.
Ondertussen kunnen we wel al beginnen met het organiseren van de peer reviews
in het najaar. De onderwerpen zullen later meegedeeld worden. De data voor deze
dubbele sessies vindt u hieronder.
Om praktische redenen en om de kans op inschrijven voor iedereen gelijk te houden,
zijn we genoodzaakt om groepsinschrijvingen niet meer toe te laten! Net zoals het
rechtstreeks inschrijven bij de organisator niet meer mogelijk is. Wees er dus snel bij
om in te schrijven bij uw geliefkoosde groep, regio en/of organisator!
De enige mogelijkheid om in te schrijven VOOR 31 AUGUSTUS is via volgens
e-mailadres:
peerreview.limburg@proximus.be
Praktische richtlijnen:
- Vouchers bestellen bij VVT
- Vouchers opsturen naar organisator minimaal 1 week op voorhand
- Individueel aanwezigheidsblad + 2 VVT stickers meenemen naar de PR sessie
Mag ik nogmaals een oproep doen om TIJDIG AANWEZIG TE ZIJN op de
locatie en constructief deel te nemen aan de discussie. Enkel op die manier kunnen
we verzekeren dat de organisatoren volgend jaar vrijwillig weer klaarstaan om voor
u deze PR’s te organiseren!!!
Collegiale groeten,
Christophe Jacobs
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Peer Review sessies 2017
OPGELET VOOR LOKATIE EN AANVANGSUUR
ST-TRUIDEN Donderdag 12 oktober 		
om 19.00
Organisator: Marc Lefevre
Langstraat 1, 3890 Gingelom
Lokaal:
"Aulnenhof" Walshoutemstraat 74, 3401 Walshoutem

u

ST-TRUIDEN Donderdag 21 september 		
om 19.00 u
Organisator: Catherine Soers
Schepen Dejonghstraat 30, 3800 St-Truiden
Lokaal:
"De Gebrande Winning", Zepperenweg 7, Sint-Truiden
MAASLAND Donderdag 19 oktober 		
Organisator: Jos Henckens
		Pastorijstraat 12, 3620 Lanaken
Lokaal:
"De Mangerie", Koninginnelaan 42,
		3630 Eisden-Maasmechelen

om 18.00

u

Donderdag 5 oktober 		
om 19.00
DIEST		
Organisator: Chris Vandenbossche		
		Albert I laan 49, 3582 Koersel
Lokaal:
"De Badmeester", Omer Vanoudenhovelaan 50, Diest

u

LOMMEL
Organisator:
		
Lokaal:		

Donderdag 5 oktober 		
om 19.00
Marc Kums		
Onderwijslaan 15, 3910 Neerpelt
De Groote Hoef Hoeverdijk 11, 3920 Lommel

u

LOMMEL
Organisator:
		
Lokaal:		

Donderdag 12 oktober 		
om 19.00 u
Marc Kums		
Onderwijslaan 15, 3910 Neerpelt
"De Brugwachter", Luikersteenweg 283, 3920 Lommel

DIEPENBEEK Donderdag 21 september		
om 18.00
Organisator: Ronny Martens			
		Kempenstraat 102, 3590 Diepenbeek
Lokaal:
"Brasserie XO" Marktplein 13, 3590 Diepenbeek
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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DIEPENBEEK Donderdag 12 oktober		 om 18.00
Organisator: Ronny Martens			
		Kempenstraat 102, 3590 Diepenbeek
Lokaal:
"Brasserie XO" Marktplein 13, 3590 Diepenbeek

u

GENK		
Organisator:
		
Lokaal:		

Woensdag 18 oktober 		

om 18.00
Patrick Ordies
Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken
"M-Hotel", Albert Remansstraat 1, 3600 Genk

u

GENK		
Organisator:
		
Lokaal:		

Donderdag 19 oktober 		

om 18.00
Patrick Ordies
Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken
"M-Hotel", Albert Remansstraat 1, 3600 Genk

u

TONGEREN Donderdag 21 september		
om 18.00
Organisator : Serge Wils
		Muggenstraat 49 b 3, 3500 Hasselt
Lokaal:
"Alden Biezen", Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

u

TONGEREN Donderdag 19 oktober		
om 18.00
Organisator : Serge Wils
		Muggenstraat 49 b 3, 3500 Hasselt
Lokaal:
"Alden Biezen", Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

u

TESSENDERLO Donderdag 21 september
om 18.00
Organisator : Bart Denteneer
		
Engsbergseweg 94, 3980 Tessenderlo
Lokaal:
"Oude Post", Stationsstraat 1, 3980 Tessenderloo

u

HASSELT
Organisator:
		
Lokaal:		

Donderdag 9 november 		

om 18.00 u
Marc Seijnhaeve
Grootstraat 47, 3570 Alken
"De Reddende Engel", Schrijnwerkersstraat 19, 3500 Hasselt

HASSELT
Organisator:
		
Lokaal:		

Donderdag 21 september 		

om 19.00
Christophe Jacobs
Kunstlaan 6/1, 3500 Hasselt
"De Pachthoeve", Roverstraat 9, 3500 Hasselt
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Apolloniabanket
		

ZATERDAG 14 OKTOBER 2017

GOLFHOTEL
STIEMERHEIDE
Wiemesmeer Genk

De voorzitter en de bestuursleden van de Koninklijke Limburgse
Tandartsenvereniging nodigen alle leden met partner uit op de 70ste
editie van het Apolloniabanket. Op zaterdagavond 14 oktober zijn
we opnieuw te gast in Golfhotel Stiemerheide in Wiemesmeer Genk.
Dit jaar is de uitnodiging al in het Spyxke voor de zomer omdat het
banket iets vroeger valt dan de vorige jaren en we jullie nu al willen
warm maken met het menu. Hopelijk hebben jullie die zaterdag al
aangekruist in jullie agenda.
Het zou fijn zijn als er eens jongere collegae zouden aansluiten met
deze mooie KLTV traditie. Spreek daarom samen af en zet de stap.
Collega Jos Henkens heeft zoals altijd zijn culinair talent aangewend
om met de chefkok een lekker menu te onderhandelen voor een aantrekkelijke prijs.
En zoals steeds op Stiemerheide is er ook de mogelijkheid om te overnachten, inclusief het gezamenlijk luxe ontbijt “the morning after”.
Eveneens aan een gunsttarief.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Receptie vanaf 19u30
Aan tafel om 20u30
Kostprijs per persoon: 80,00 EUR te storten op de KLTV rekening:
Bank J. Van Breda BE28 6451 1921 1520 BIC: JVBABE22
VÓÓR 9 OKTOBER

Menu Apolloniabanket
Ontvangst met champagne en hapjes vanaf 19u30
***
Kreeft met groentenmacedoine en kruidenroom
***
Kabeljauw met brandade van oester en mousseline natuur
***
Filet van hert met zoetzure knolselder,
cantharellen en saus van jeneverbessen
***
Canneloni van walnoot met tonkabonen
en sorbet van pure chocolade
***
Mokka met fricandises
Begeleidende witte en rode wijnen, fris, mineraalwaters, pils
Muzikaal entertainment door huisDJ Michel Smeets
Overnachting
De prijs voor een overnachting in Stiemerheide bedraagt 130 euro voor een tweepersoonskamer en 110 euro voor een single, inclusief het LUXE ontbijt. Gemeente
Genk vraagt wel nog 4,50 euro verblijftaks. Voor reservatie neemt u zelf contact
op met Stiemerheide : tel. nr. 089/355828 met vermelding van banket KLTV.
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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NIVVT 4 mei 2017

Kort maar krachtig: het korte implantaat in
al zijn facetten
A. Temmerman / T. De Wit - Stiemerheide Genk
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NIVVT 4 mei 2017

Info avond E-gezondheid, presentatie
Stiemerheide Genk
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NIVVT 4 mei 2017

Info avond E-gezondheid, softwarehuizen
Stiemerheide Genk
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COMPLETE DIGITALISERING
voor het perfecte resultaat
MONOZIR
• Hoog translucent
• Esthetisch
• Innovatief

€89,-

op basis van IOS bestand,
excl. modellen

MODERN DENTAL 3D-SCANNER
Trios® 3 Pod Mono
• Nieuwste generatie
• Lichter en met een kleinere
scankop
• Nu nóg sneller scannen

Ook voor implantologie.

€ 19.950,- excl. BTW
(incl. laptop t.w.v. € 2.600,-)
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Oproep deelname DPSI – onderzoek
Beste Limburgse collega,
Bij de eerste screening 10 jaar geleden verzamelden we samen 816 scores van 5, 15, 35 en 55jarige Limburgse patiënten. Zeer summier toonden de resultaten o.a. aan dat ¼ van de 5-jarigen
reeds gingivitis heeft en 76% van de 55-jarigen.
In 2016 was het de bedoeling om dit onderzoek te herhalen en de data te vergelijken met 2006.
Echter, dit leverde ‘slechts’ 396 bruikbare scores op, wat vergelijking met 2006 onmogelijk
maakt. In onze paropraktijk hebben we hieraan verder gewerkt zodat we nu over 455 scores
beschikken, maar het gaat te traag vooruit en we zien haast geen patiënten van de jongste
leeftijdsgroepen.
Vandaar mijn nieuwe oproep aan de Limburgse collegae om een korte en krachtige laatste
inspanning te leveren om 400 patiënten te spotten in uw agenda die geboren zijn in 2012 (5j),
2002 (15j), 1982 (35j), 1962 (55j) en 1952 (65j). Deze laatste categorie werd vorig jaar
toegevoegd.
De zomerperiode is wellicht de beste periode hiervoor omdat het tempo doorgaans iets lager ligt.
In de software van uw dentaal programma is het ongetwijfeld mogelijk om een merge te doen
naar het geboortejaar en deze dossiers specifieke kleuren toe te kennen. Zo weet je op voorhand
wanneer zich een kandidaat aanbiedt en dat je hiervoor 5 minuten meer tijd nodig hebt.
U kunt het registratieformulier downloaden via:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9NctX_MAlL4VVJ0YnhZanBqakk?usp=sharing.
Het protocol en enkele uitgewerkte voorbeelden werden toegevoegd want het is evident dat elke
tandarts liefst dezelfde werkwijze hanteert. Enige voorwaarde is dat de patiënt nog 20 natuurlijke
tanden heeft. Vullingen of kronen vormen geen bezwaar. Ook niet vergeten aub dat het vooral
aan 5j en 15j patiënten nog ontbreekt. Indien u niet gewoon bent om digitaal te werken, wil ik
graag op uw vraag enkele formulieren toesturen per post.
Ingevulde formulieren kunt u per post of per email terugsturen, of afgeven op de studyclub van
september. Zo kan ik het laatste artikel van mijn thesis afronden met een eervolle vermelding
voor de Limburgse tandartsen en hun vereniging.
Voor vragen kan je terecht bij eric.thevissen@ugent.be of telefonisch via 011/223231.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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KLTV 18 mei 2017

VVT-Congres in Oostende
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KLTV 18-19-20 mei 2017

VVT-Congres in Oostende - LUTV receptie

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

-26-

't Spyxke: juni 2017

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

-27-

't Spyxke: juni 2017

KLTV 18-19-20 mei 2017

VVT-Congres in Oostende - KLTV Diner +
VVT vuurwerk donderdagavond
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KLTV 18-19-20 mei 2017

VVT-Congres in Oostende - VVT receptie en
diner en optreden Arsenal
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KLTV 18-19-20 mei 2017

AED demonstratie
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GEZOCHT:
Tandartspraktijk Molaar zoekt een toffe en enthousiaste collega om het
team te versterken.
Onze moderne groepspraktijk met assistentie is gelegen te Hasselt.
Meer info via katrien@molaar.be.
Dentius Lommel is op zoek in haar moderne groepspraktijk met assistentie
naar een algemeen tandarts om het team te versterken.
Minimum 2 dagen per week. Gelieve CV te versturen naar
anne.kleynjans@dentius.be
Tandartsenkabinet Custers in Dilsen-Stokkem zoekt een algemeen tandarts
voor duurzame samenwerking.
Het samenwerkingsverband, dagen en uren zijn bespreekbaar.
Contacteer ons vrijblijvend via: info@tandartscusters.be.
Solopraktijk in Elen (Dilsen-Stokkem) met aangename, gemotiveerde
patiënten, zoekt toffe collega voor ong. 1,5 dag/wk., liefst op di. nm en/
of do. hele dag. Mail of bel vrijblijvend: ann_aelbers@yahoo.com of
0497871196
Invident zoekt een tandarts voor de uitbreiding van de groepspraktijk in
Tongeren.
Dagen en uren otk. Wij bieden u een goede verloning en een modern
kader met assistentie in onze gedeconventioneerde praktijk.
Tel: 012/231122 Vital Vranken
Tandartsenpraktijk Identity Maasmechelen zoekt part-time tandarts; sfeer
perfect, topverloning mogelijk. Contact : Tel. 089/762815.
Robert Toklowicz.
Tandartsenpraktijk SMILEKLINIEK te Heusden-Zolder en Bocholt
zoekt 2 algemeen tandartsen en 2 orthodontisten voor verdere uitbreiding
van haar team.
Wij werken in 2 hypermoderne praktijken met secretariaat en assistentie.
Dagen en uren zijn te bepalen.
Interesse? Contacteer ons op 011/53.81.39 of info@smilekliniek.be

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Jonge en recente groepspraktijk zoekt, vanaf 2016, 3de alg. tandarts voor
langdurige samenwerking.
Uren en startdatum o.t.k. Regio N-Limburg.
Mail: info@tandartspraktijkkies.be - Tel: 011/759526
Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in Opglabbeek
en Maasmechelen zoekt voor aanvulling van haar team :
- een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie.
Dagen en uren vrij te bepalen.
Alle moderne apparatuur en assistentie aanwezig.
Opgevulde agenda’s volgens je eigen werkritme gegarandeerd.
Zeer aangename werksfeer in een ultramodern kader.
Contacteer ons vrijblijvend op 089/857025 of info@esthedentalplus.be
Tandarts gevraagd aan de Maaskant ! (vlak bij Maastricht!)
Einde loopbaan of pas afgestudeerd? maakt niet uit! Geen administratieve
rompslomp meer! Vervoeg onze groepspraktijk te Rekem-Lanaken.
Dagen en uren door U zelf te bepalen. DOEN !
Geïnteresseerd ? LTH.EVC@gmail.com of GSM 0477 138 676
Tandartsenpraktijk DENTILICIOUS Heusden-Zolder zoekt gemotiveerde tandarts
(M/V), ervaring niet vereist, voor samenwerking in een gloednieuwe, volledig
geautomatiseerde en gedigitaliseerde praktijk met de modernste apparatuur
(fulltime mogelijk). Goede verloning. Contact: Frieda Achten 011/573903
Tandartsengroep Beutels Lummen zoekt een tandarts man/vrouw met bewezen
ervaring. Iemand die de brede waaier van tandheelkunde beheerst. Werken
in een vernieuwde praktijk met de nieuwste apparatuur,
met assistentie en receptioniste. Wij bieden u een aangename verloning.
Een praktijk voor algemene tandheelkunde, pedodontie, endo, implantologie,
en reconstructieve tandheelkunde, en prothese.
Meer info : zie onze website: www.beutels.be
Wenst U samen te werken met ons huidig team, in een familiale en ontspannen
sfeer, aarzel niet en neem dan gerust contact op met ons tel. 011/57.13.38
of via E-mail : tandartsen@beutels.be
Collega tandarts voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.: 089/85.67.65 of 0494/44.14.90
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KLTV activiteiten 2017
Zaterdag 24 juni		

KLTV Familiedag (nieuwe Dag van het Spyxke)

Zaterdag 14 oktober

Apollonia Banket

Stiemerheide Genk

Activiteiten VVT 2017 studieclub Limburg
Don. 28 september STCL
		
		
		

Dr. Bart Falter
Wijsheidstanden: met verstand kiezen! Hangar 58
Dr. Jan Jacobs
Letsels in en rond de mond
Hangar 58

Don. 26 oktober
STCL Katrien Mesotten
		Orthodontie

Hangar 58

NIVVT cursussen LIMBURG 2017
Dinsd 13 juni
Rubberdam als start van een succesvolle endo en conserverende behandeling :
G. Aesaert Stiemerheide Genk
20 AE DG 4 9.00-12.30
VOLZET
Dinsd. 13 juni
Rubberdam als start van een succesvolle endo en conserverende behandeling :
G. Aesaert Stiemerheide Genk
20 AE DG 4 14.00-17.30
Dinsd. 26 september
Soms loopt het fout, ook in de moderne THK :
T. De Wit & F. Hendrickx Stiemerheide Genk
		

20AE (10 AE DG 4 en
10 AE DG 7) 9.00-12.30

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Dinsd. 26 september
Soms loopt het fout, ook in de moderne THK :
T. De Wit & F. Hendrickx Stiemerheide Genk
		

20 AE (10 AE 4 en
10 AE DG 7) 14.00 -17.30

Zaterdag 7 oktober
Beetregistratie met succes : de partieël betande patiënt :
M.H. Nolens
Syntra Hasselt
20 AE 7

9.30-13.00

Dinsd. 17 oktober
Smile design workflow for dummies : the basics :
M. Tudts /E. Oliveira
Stiemerheide Genk
40 AE DG 7 9.00-17.00
Dond. 9 november
Cementation in modern dentistry (theorie en Workshop) :
M. Fleitman 		
30 AE DG 7
Dinsd. 14 november
Lokale anesthesie in de THK :
C. Politis
Stiemerheide Genk
Dond. 16 november
Leren omgaan met nomenclatuur:
M.Seijnhaeve
Stiemerheide Genk
Zaterdag 9 december
Kindertandheelkunde
Wintermeeting

UHasselt campus
Diepenbeek

40 AE DG 1 9.00-17.00
VOLZET
40 AE DG 2

30 AE DG 5

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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LOUPEBRILLEN

Bel ons

voor een a
fs

praak

011 22 21

Het maatpak voor uw ogen!
•
•
•
•
•
•

31

TTL-technologie (Through The Lense)
Verschillende vergrotingen (2.3, 2.8 en 3.8)
Op uw maat gemaakt, met ingebouwde werkafstand
Clip met leescorrectie (indien nodig)
LED verlichting met 3 standen, LI-ION batterij met
een capaciteit van 8u
Anti-polimerisatieﬁlter

voor de trouwe lezers
van ‘t Spyxke:

FILTER AANGEBODEN*
(twv. €52)
bij aankoop van een loupebril
met LED verlichting

* Geldig t/m 31/12/2016

Koninklijke12Limburgse
TandartsenVereniging
Macobe bvba | Koorstraat
| 3510 Hasselt
| 011 22 21 31 | info@macobe.com

-39www.macobe.com
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WACHTDIENST VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer 0903/39.969
Lijst wachtdienst juli - augustus - september 2017
Zaterdag, 1 Juli 2017 : 9 tot 18 uur
Nijs K.
Van Beveren K.
Jans S.
Janssen M.
Maurissen M.
Vanhollebeke E.
Denteneer B.

Kaulillerweg 1c
Populierenlaan 59
Luikersteenweg 232/5
Weg naar As 90
Meershoven 4
Bosveldstraat 1
Engsbergse steenweg 94

3950 Bocholt
3621 Rekem-Lanaken
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Bilzen
3870 Heers
3980 Tessenderlo

089/472806
089/732680
011/284545
089/362414
089/503501
011/484029
013/313130

3940 Hechtel
3680 Opoeteren-Maaseik
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3700 Tongeren
3800 Sint-Truiden
3550 Heusden-Zolder

011/734926
089/865454
011/321801
089/358173
012/231122
011/685628
011/538139

Zondag, 2 Juli 2017 : 9 tot 18 uur
Agten V.
Vandebeek A.
Cosemans L.
Dreesen E.
Vranken V.
Lambeets M.
Meex G.

Don Boscostraat 87
Gruitroderlaan 13
Ganzebroekstraat 10
Rootenstr. 17 b17
Maastrichtersteenweg 218
Terbiest 96
Pironlaan 2b2

Zaterdag, 8 Juli 2017 : 9 tot 18 uur
Siodlak D.
Colla T.
Gelade M.
Schreurs R.
Van De Winkel L.
Vannitsen M.
Goddeeris F.

Diestersteenweg 23
3970 Leopoldsburg
Daalderdijk 1
3650 Stokkem-Dilsen
Elzenstraat 16
3500 Hasselt
Weg naar Opoeteren 60bus1 3660 Opglabbeek
Sint-Catharinastr 3
3700 Tongeren
Tongersesteenweg 10
3800 St.Truiden
Pironlaan 2
3550 Heusden-Zolder

011/348973
089/756564
011/270222
089/857025
012/230357
011/686802
011/538139

Zondag, 9 Juli 2017 : 9 tot 18 uur
Lit E.
Reekmans K.
Van Rijswijk A.
Vandecaetsbeek P.
Gomand E.
Vandormael Y.
Habex W.

Pastoor Bungenerstr.34
Bocholterkiezel 50
Hefveldstraat 105
Daalstraat 56
Heurstraat 86
Velmerlaan 57
Veearts Strauwenl.16b1

3930 Achel
3960 Bree
3500 Hasselt
3690 Zutendaal
3700 Diets-Heur Tongeren
3806 Velm-St.Truiden
3540 Herk-de-Stad

0476018364
089/704410
011/274710
089/244895
012/241445
011/685524
013/553430

Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 - Paro : 070 / 222125
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Zaterdag, 15 Juli 2017 : 9 tot 18 uur
Safaipour H.
Neyens S.
Vroninks B.
Raemaekers B.
Govaerts M.
Arnauts M.
Dermauw L.

Kapelstraat 6
Toleikstraat 36
Koning Boudewijnlaan 2/4
Jaarbeurslaan 21/32
Hazelereik 18
Wilderenlaan 15
Dr.Vanderhoeydonckstr.68

3960 Hamont-Achel
3960 Bree
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3803 Wilderen-St.Truiden
3560 Lummen

011/531710
089/472281
011/223232
089/515050
012/236675
011/767378
013/522186

3970 Leopoldsburg
3630 Maasmechelen
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Munsterbilzen-Bilzen
3800 Zepperen-St.Truiden
3560 Lummen

011/402203
089/252926
011/284545
089/362052
089/414461
011/726235
013/522186

3900 Overpelt
3680 Maaseik
3500 Hasselt
3690 Zutendaal
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3540 Schulen-Herk-de-Stad

011/643572
089/565369
011/311792
089/244895
012/238068
011/685652
013/553448

3950 Kaulille-Bocholt
3680 Maaseik
3500 Hasselt
3530 Houthalen
3740 Bilzen
3830 Wellen
3945 Ham

011/447829
089/565369
011/275818
011/525052
089/511726
012/742844
011/344413

3900 Overpelt
3650 Dilsen
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3550 Heusden

011/644041
089/754067
011/591010
089/848340
012/393262
011/683627
011/431311

Zondag, 16 Juli 2017 : 9 tot 18 uur
Siodlak R.
Van Der Wilt B.
Vanderhoydonck J.
Bollen W.
Hertenweg L.
Bellens B.
Goijens K.

Diestersteenweg 23
St Barbarastr. 20
Luikersteenweg 232/5
Winterslagstraat 73
Munsterbilzenstraat 11
Terwouwenstraat 22
Dr.Vanderhoeydonckst.68

Nat. Feestdag, 21 Juli 2017 : 9 tot 18 uur
Vandeput N.
Marra B.
Caulier H.
Peuters A.
Jans A.
Bongers F.
Jeuris P.

Astridlaan 8
Vergelsweg 10
Molenveldstraat 1a
Daalstraat 56
Piepelpoel 17
Hasselse Steenweg 61a
Kiezelweg 64

Zaterdag, 22 Juli 2017 : 9 tot 18 uur
Houben F.
Daelmans P.
Lukasse E.
Philippe M.
Tan H.
Brillouet H.
Hendrickx M.C.

Winterdijkweg 31
Vergelsweg 10
Volderslaan 17
Souwstraat 19
Mooi Uitzichtlaan 35
Appeystraat 7
Stationsstraat 22

Zondag, 23 Juli 2017 : 9 tot 18 uur
Knevels M.
Stassen E.
Haesendonck E.
Pellaers H.
Carnotensis L.
Beckers M.
Martens P.

Parkstraat 6
Hoogbaan 209
Sint-Truiderstwg 477b1
A.Dumontlaan 31
Maastrichterstraat 112
Gazometerstraat 14
Guido Gezellelaan 22

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Zaterdag, 29 Juli 2017 : 9 tot 18 uur
Oben C.
Linssen P.
Hardy M.
Gyselinck M.
De Neve E.
Oudebrouckx L.
Habex P.

Koning Albert 1 plein 14
Veldstraat 57
Hasaluthdreef 10a bus 1
Hoogstraat 117
Maastrichterstwg 218
Tulpenlaan 2
Veearts Strauwenlaan 16/1

3970 Leopoldsburg
3640 Kessenich-Kinrooi
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3830 Wellen
3540 Herk-de-Stad

011/343431
089/567580
011/274536
089/357907
012/231122
012/742183
013/553430

3900 Overpelt
3640 Kinrooi
3500 Hasselt
3520 Zonhoven
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3980 Tessenderlo

011/642902
089/701424
0475/926794
011/605059
012/232124
011/680724
013/666547

3941 Eksel
3620 Smeermaas-Lanaken
3500 Hasselt
3920 Zonhoven
3730 Hoeselt
3800 St.Truiden
3550 Zolder

011/414413
089/717716
011/223032
011/605059
089/492831
011/596985
011/538139

3920 Lommel
3650 Doilsen-Stokkem
3500 Wimmertingen-Hasselt
3600 Genk
3730 Hoeselt
3570 Alken
3581 Beverlo-Beringen

011/544639
089/234832
011/376990
089/612403
089/416256
011/591109
011/401922

3930 Hamont
3960 Bree
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Vreren-Tongeren
3800 St.Truiden
3550 Zolder

011/447109
089/461575
011/726050
089/363920
012/236118
011/683632
011/573903

Zondag, 30 Juli 2017 : 9 tot 18 uur
Van Moll L.
Spreuwers St.
Renders H.
Timmerman K.
Leva P.
Claes M.C.
Deferme B.

Nieuwe Markt 16
Smeetsstraat 1
Koning Boudewijnlaan 2/4
Heuvenstraat 14a
Albertwal 21
Ridderstraat 35
Hulsterweg 130

AUGUSTUS
Zaterdag, 5 Augustus 2017 : 9 tot 18 uur
Mertens L.
Ordies P.
Jacobs C.
Cloes A.
Kelleneers M.
Henderyckx L.
Goyvaerts L.

Marktplein 18
Brugstraat 3bus1
Kunstlaan 8
Heuvenstraat 14a
De Bormanlaan 22
Hasseltse stwg 418
Pironlaan 2b2

Zondag, 6 Augustus 2017 : 9 tot 18 uur
Govaers L.
Gregoor H.
Jacobs J.
Van Sanden E.
Rosias S.
Wauters J.
Hillen M.

Lutlommel 22
Koppelstraat 3
Luikersteenweg 785
Rozenkranslaan 65
Bilzensteenweg 10a
Steenweg 345a
Beverlo-Dorp 19

Zaterdag, 12 Augustus 2017 : 9 tot 18 uur
Linmans S.
Hendrickx R.
Cuyvers A.
Germis T.
Pellaers L.
Nysten L.
Achten F.

Salvatorstraat 117
Vrijheidslaan 38
St.Martnusplein 1
D'Ierdstraat 3
Venstraat 16
Wildebamp 14
Koolmijnlaan 409
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Zondag, 13 Augustus 2017 : 9 tot 18 uur
Vaneylen M.
Janssen N.
Vanderlinden V.
Aerts C.
Poesen F.
Haesevoets G.
Meuwis P.

Salvatorstraat 117
Itterplein 6 01
Nieuwstraat 179
Weg naar As 90
Koekoekstraat 2
Dorpsstraat 2
Ubbelstraat 9

3930 Hamont
3960 Bree-Opitter
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3740 Munsterbilzen
3570 Alken
3550 Zolder

011/447109
089/867737
011/351075
089/362414
089/413505
011/315051
011/538491

2de brugdag 2017, 14 Augustus 2017 : 9 tot 18 uur
Van Ransbeeck E.
Sleypen D.
Vanheusden S.
De Ceuster J.
Lueg H.
Engelen C.
Schaeken K.

Kanaalstraat 65
Grotestraat 46
Marktplein 28
Grote Baan 197
Visésteenweg 57
Hasseltsestwg 418
Hasseltsesteenweg 120

3920 Lommel
3631 Boorsem-Maasmechelen
3590 Diepenbeek
3530 Houthalen
3770 Riemst
3800 Sint-Truiden
3580 Beringen

011/393781
089/765574
011/910803
011/604410
012/216133
011/596985
011/429507

OLV Hemelvaart, 15 Augustus 2017 : 9 tot 18 uur
Agten V.
Buysse J.
Smeets I.
Zloch M.
Brouwers K.
Delsaer H.
Aras M.C.

Don Boscostraat 87
Herderstraat 78
Lazarijstraat 52
Weg nr Opoeteren 60b1
Dr Goffinstraat 9
Naamse vest 69
Driesstraat 18

3940 Hechtel
3630 Maasmechelen
3500 Hasselt
3660 Opglabbeek
3798 Voeren
3800 St.Truiden
3583 Paal-Beringen

011/734926
089/762815
011/254384
089/857025
04/3810251
11/692069
011/425103

3920 Lommel
3620 Lanaken
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Bilzen
3806 Velm-St.Truiden
3945 Ham

011/542358
089/716150
011/873239
089/355472
089/491411
011/685524
011/344413

3971 Heppen-Leopoldsburg
3640 Kinrooi
3500 Hasselt
3665 As
3740 Beverst-Bilzen
3570 Alken
3550 Heusden-Zolder

011/345891
089/701424
011/228121
089/658476
089/413815
011/316370
011/538139

Zaterdag, 19 Augustus 2017 : 9 tot 18 uur
Van Hout H.
Nijsten E.
Piron N.
Vanberwaer K.
Kellens D.
Lismont Y.
Hendrickx M.C.

Lepelstraat 88
Bessemerstraat 336
Kuringersteenweg 170a
Noordlaan 2 b1
Biesenweg 44
Velmerlaan 57
Stationsstraat 22

Zondag, 20 Augustus 2017 : 9 tot 18 uur
Willems D.
Spreuwers So.
Hox A.
Schepers J.
Timmermans L.
Willekens M.
Shahbazian M.

Oudstrijdersstraat 24
Smeetsstraat 1
Rodenbachstraat 27
Stationstraat 7
St.Gertrudisplein 2a
O.L.Vrouwstraat 119
Pironlaan 2b2
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Zaterdag, 26 Augustus 2017 : 9 tot 18 uur
Van Eldere J.
Vermeulen J.
Davoudi M.
Lodewijks A.
Smits H.
Porreye A.
Camacho S.

Fabriekstraat 32
Koppelstraat 6
Leopoldplein 27b1
Weg naar Opoeteren 60/1
Maastrichtersteenweg 103
Cl.Cartuyvelstraat 33
Markt 18

3910 Neerpelt
3650 Lanklaar-Dilsen
3500 Hasselt
3660 Opglabbeek
3770 Vroenhoven-Riemst
3800 St.Truiden
3580 Beringen

011/640059
089/757628
011/412424
089/857025
012/452667
011/686836
011/435459

3910 Neerpelt
3680 Opoeteren-Maaseik
3500 Kuringen-Hasselt
3600 Genk
3770 Riemst
3570 Alken
3560 Lummen

011/645810
089/865454
011/252771
089/363259
012/202009
011/311960
013/302387

3930 Hamont
3680 Maaseik
3510 Kerrmt-Hasselt
3600 Genk
3770 Vroenhoven-Riemst
3840 Hoepertingen-Borgloo
3540 Herk-de-Stad

011/621533
089/364736
011/255115
089/383832
012/454318
012/741776
013/555586

3950 Bocholt
3620 Lanaken
3500 Hasselt
3530 Houthalen
3700 Tongeren
3840 Borgloon
3550 Heusden-Zolder

089/472806
089/714351
011/377704
089/383369
012/454999
012/741217
011/538139

3990 Kleine Brogel
3640 Kinrooi
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Bilzen
3570 Alken
3550 Heusden-Zolder

011/824247
089/702600
011/762868
089/358173
089/491411
011/311960
011/573903

Zondag, 27 Augustus 2017 : 9 tot 18 uur
Kums M.
Curvers B.
Vanderhallen P.
Geerlings E.
Larminier S.
Uten R.
Pellens H.

Onderwijslaan 15
Gruitrodelaan 13
Gebrandestraat 24/1
Dieplaan 41
Bilzersteenweg 39
Grootstraat 81
P.Frederickxsraat 20

SEPTEMBER
Zaterdag, 2 September 2017 : 9 tot 18 uur
Cornelissen B.
Tsertanidou V.
Becuwe K.
Pulinx G.
Vanhees S.
Velkeneers N.
Morren J.

Stad 15 b1
Ophovenstr. 21/2
Zolderse Kiezel 159
Zaveldriesstraat 11
Burg.Marresbaan 13
Kasteelstraat 23b
Hasseltsestraat 10

Zondag, 3 September 2017 : 9 tot 18 uur
Bidarra M.
Vanherle B.
Borghgraef I.
Gomez Hirojo A.
Vrancken S.
Berden L.
Haenen E.

Kauillerweg 1c
Europaplein 11
Carnegielaan 10
Kastanjestraat 26
Bilzersteenweg 415
Stationsstraat 43
Pironlaan 2b2

Zaterdag, 9 September 2017 : 9 tot 18 uur
Winters C.
Van Ende A.
Besseleers A.
Aerden J.
Kellens D.
Dewit T.
Timmers L.

Schansstraat 21
Weertersteenweg 136
Maastrichterstwg198b1
Rootenstr. 17 b17
Biesenweg 44
Grootstraat 81
Langstraat 63
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Zondag, 10 September 2017 : 9 tot 18 uur
Lenssen E.
Alampasis K.
Piron N.
Kia H.
Hanson S.
Lowel G.
Tallon J.

Kerkplein 1
Sint Barbarastraat 20
Kuringersteenweg 170a
Vennestraat 156b1
Bilzersteenweg 39
Nieuwe Steenweg 31
Sportlaan 23

3941 Eksel
3630 Maasmechelen
3500 Hasselt
3600 Genk
3770 Riemst
3850 Nieuwerkerken
3545 Halen

011/667267
089/252926
011/873239
089/303008
012/202009
011/680778
013/441074

3990 Peer-Wijchmaal
3611 Rekem-Lanaken
3510 Kermt
3600 Genk
3740 Bilzen
3870 Vechmaal-Heers
3582 Koersel-Beringen

011/632963
089/732680
011/262678
089/612403
089/868693
012/746637
011/421969

3920 Lommel
3960 Opitter-Bree
3500 Hasselt
3660 Opglabbeek
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3583 Paal-Beringen

011/551472
089/866044
011/229070
089/857025
012/230900
011/688263
011/422914

3990 Kl.Brogel-Peer
3680 Neeroeteren
3511 Kuringen-Hasselt
3690 Zutendaal
3770 Riemst
3890 Gingelom
3580 Beringen

011/610096
089/865300
011/251013
089/244895
012/202009
011/884810
011/431204

3900 Overpelt
3960 Bree
3511 Kuringen-Hasselt
3530 Houthalen
3730 Hoeselt
3840 Borgloon
3560 Meldert-Lummen

011/661820
089/461378
011/255164
089/383369
089/416256
012/671366
013/328832

Zaterdag, 16 September 2017 : 9 tot 18 uur
Snoeks R.
Barthels B.
De Keersmacker K.
Ferrer Serena C.
Ysewijn A.M.
Geerts M.
Tijskens L.

St.Trudostraat 32
Populierenlaan 36
Diestersteenweg 226
Rozenkranslaan 65
Brugstraat 41b2
Vechmaallaan 58
Schrikheidestraat 13

Zondag, 17 September 2017 : 9 tot 18 uur
Adriansens S.
Kerkhofs T.
Wils S.
Donners E.
Bierens M.
Guttermann M.
Vermeir S.

Stationstraat 106
Opitterkiezel 221
Muggenstraat 49 bus3
Weg naar Opoeteren 60b1
Romeinse Kassei 51
Tiensesteenweg 61
Stijn Streuvelsstraat 17

Zaterdag, 23 September 2017 : 9 tot 18 uur
Vervecken R.
Arits M.
Maris J.
De Deyn E.
Fastre L.
Deprez G.
Meesen K.

P.Breugellaan 25
Maaseikerlaan 24
Crutzenstraat 90
Daalstraat 56
Bilzersteenweg 39
Schepen Beckersstraat 11
Kolmen 48

Zondag, 24 September 2017 : 9 tot 18 uur
Meers C.
Van Gansewinkel M.
Bex M.
Aerts G.
Cuypers A.
Surinx I.
Stevens W.

Ringlaan 146
Bocholterkiezel 62
Grote Baan 105
Kastanjestraat 26
Bilzersteenweg 10a
Stationsplein 4c
Gijzevennestraat 52
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Zaterdag, 30 September 2017 : 9 tot 18 uur
Geboers T.
Thijssen P.
Kuznetsov K.
Baeten J.
Vandewinkel M.
Plugers E.
Van Den Bossche C.

Parkstraat 6b1
Weg naar Opoeteren 9
Volksstraat 71
Heuvenstraat 31
St.Catharinastraat 3
Grootstraat 81
Albert I laan 49

3900 Overpelt
3670 Meeuwen-Gruitrode
3590 Diepenbeek
3520 Zonhoven
3700 Tongeren
3570 Alken
3582 Koersel-Beringen
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WACHTDIENST ORTHODONTIE
Weekend 1 – 2 juli 2017
Weekend 8 – 9 juli 2017
Weekend 15 – 16 juli 2017
Nat. Feestdag 21 juli 2017
Weekend 22 – 23 juli 2017
Weekend 29 – 30 juli 2017
Weekend 5 – 6 augustus 2017
Weekend 12 – 13 augustus 2017
O.L.Vr. Ten Hemelopneming 15 augustus
Weekend 19 – 20 augustus 2017
Weekend 26 – 27 augustus 2017
Weekend 2 – 3 september 2017
Weekend 9 – 10 september 2017
Weekend 16 – 17 september 2017
Weekend 23 – 24 september 2017
Weekend 30 sept – 1 oktober 2017

juli, augustus, september 2017

070 / 222088

Stessens Ann
Van Erum Ria
Bensch Linda
Jehaes Francine
Poelmans Simon
Vandevenne Rika
Mesotten Katrien
Janssen Rina
Vandyck Marc
Voicu Doina
Schreurs Arnaud
Kellens Annelies
Schreurs Natalie
Berben Cornelia
Nelles Anne-Marie
Colson Luc

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE
Weekend 1 – 2 juli 2017
Weekend 8 – 9 juli 2017
Weekend 15 – 16 juli 2017
Nat. Feestdag 21 juli 2017
Weekend 22 – 23 juli 2017
Weekend 29 – 30 juli 2017
Weekend 5 – 6 augustus 2017
Weekend 12 – 13 augustus 2017
O.L.Vr. Ten Hemelopneming 15 augustus
Weekend 19 – 20 augustus 2017
Weekend 26 – 27 augustus 2017
Weekend 2 – 3 september 2017
Weekend 9 – 10 september 2017
Weekend 16 – 17 september 2017
Weekend 23 – 24 september 2017
Weekend 30 sept – 1 oktober 2017

juli, augustus, september 2017

070 / 222125

Roel Vogels
Hermine Debaere
Frieda Gijbels
Catherine Soers		
Eric Thevissen
Els Van den Eynde
Francis Van Enis
Ingrid Wijgaerts
Hilde Devlieger
Roel Vogels
Hermine Debaere
Frieda Gijbels
Catherine Soers
Eric Thevissen
Els Van den Eynde
Francis Van Enis
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0498110291
0474643495
049882731
0495770609
0472717868
0495528108
0476209241
0493753838
089481258
0477725230
089359703
089852092
089359703
0487292585
0476411830
089770570
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Een tandarts in
India, ingezonden
door collega Olga
Vanderstraeten

Het KLTV- bestuur en de redactie wensen,
alle collegae en hun familie
een zonnige, deugddoende en
herbronnende vakantie
Tot op de Familiedag
of tot in september!
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Verschijnt niet in juli en augustus
32° jaargang, nummer 8 : oktober 2017

Activiteit VVT studieclub Limburg
Donderdag 26 oktober 2017

om 20u30

Update orthodontie
voor de AT
Katrien Mesotten
sponsoring:
DENTAID
sponsoring:
Dentaid -- G.S.K.
- Nobel Biocare
- Pfizer
- Offitel
Hangar
58
sponsoring:
KLTV
sponsoring:
Accreditering
aangevraagd
DG 5
sponsoring:Proscan
KLTV enDentaid
MDL

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub ten
laatste op 21 oktober 2017 via de VVT website,
(lokaal/Limburg/activiteiten).
Na afsluiten van de inschrijvingen afmelden via
studieclublimburg@tandarts.be
of via sms 0494 75 17 19
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Donderdag 26 oktober 2017
STCL - Katrien Mesotten
Update orthodontie voor de AT
Hangar 58, Bokrijk

Donderdag 26 oktober 2017 om 22u15 (na de studieclub)
KLTV nodigt alle leden van KLTV uit op een gezellig samenzijn
met een hapje en een drankje.

Voorblad van 't Spyxke: compositiefoto door collega Paul Delwiche
			
van “De Maten”, het natuurreservaat op de
			
grens van Diepenbeek en Genk.
Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be
Secretariaat K.L.T.V.:
Slagmolenweg 64 3600 Genk 0485/765249
Lidgeld K.L.T.V.: 80 Euro
Bankrelatie: Bank J.Van Breda & Co 645-1192115-20
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
www.tandarts.be (voor tandartsen/lokaal/Limburg)
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Beste collegae,
vanaf volgende studieclub zal volgend
tijdschema gevolgd worden om niet in de
problemen te komen met catering (warme
keuken) en logistiek personeel (om extra
kosten te vermijden).
20h : onthaal
20h15 : iedereen wordt verwacht plaats te nemen in de zaal
(woordje van de sponsor indien van toepassing)
20h30 : spreker begint zijn lezing (stipt). Hierna stopt ook het onthaal.
22h00. : einde lezing
23h30 : einde van de receptie
Collegiale groeten
Ronny

Afbeelding: H. Apollonia in het Teseum in Tongeren.
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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met passie voor tanden en techniek:
“de juiste partner”

MDL Digitaal

21/11/2017 van 12:15u tot 14:15u

Hands-on, Lunch and Learn in samenwerking met Dental Wings

De intra-orale scanner is niet meer weg te denken uit de dagelijkse
praktijk als vaste waarde en betrouwbare partner. Wij willen u de
mogelijkheid bieden om diverse scanners uit te testen en het gemak en
de nauwkeurigheid ervan te ervaren tijdens de “lunch en learn” sessie
van 21/11/2017.
Dental Wings / Ditare / Mardent zullen
daarom een aantal scanners ter
beschikking stellen. In de presentatie zal u
duidelijk worden wat wij, MDL-Euregio met
de data kunnen doen. Vanaf de scan,
het design, het frezen en het printen kunt
u het werkstuk volgen tijdens de volledige
“workflow”.
Quirijn Bakker en Emiel Roumans zullen ingegaan op de voordelen van
digitaal werken en dit vanuit tandheelkundig- als vanuit tandtechnisch
perspectief toelichten.
Gratis aangeboden door MDL – Euregio in samenwerking met Mardent
Inschrijving:


dinsdag

21/11/2017

van 12:15u tot 13:45u

Naam deelnemer: --------------------------------------------------------------------Contactgegevens: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor de gedetailleerde inhoud kunt u ons contacteren op onderstaande
coördinaten.
Tel.: 089/71.70.98
Fax: 089/72.29.76

www.affix-ts.com

e-mail: mdl@mdl-euregio.be
www.mdl-euregio.be
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Studieclub donderdag 26 oktober 2017 om 20h30

Update orthodontie voor de AT

Hangar 58

Accreditering aangevraagd DG 5

Spreker: Katrien Mesotten
Korte inhoud:
Gedurende haar lezing wil zij een update geven van de orthodontie voor de
Tandheelkundige.
De vroege orthodontische behandeling: Wat zijn de voor- en nadelen?
Vanaf welke leeftijd starten wij en welke
behandeling(en) starten wij dan op welke leeftijd ?
Kaasmolaren: wat te doen?
Behouden, extractie ??
Wanneer welke afwijking doorverwijzen?

Curriculum Vitae: MESOTTEN Katrien
Zij studeerde in 2001 af als Licentiate in de Tandheelkunde aan de
Katholieke Universiteit Leuven.
In datzelfde jaar vatte zij een postgraduaatopleiding van Tandarts
specialiste in de orthodontie aan die
zij beëindigde in 2005.
Sinds 2006 is zij werkzaam in haar privé praktijk te Hasselt.
Daarenboven is zij altijd werkzaam gebleven aan de KUL als
consulente op de afdeling orthodontie, met bijzondere interesse voor de
schisis- en craniofaciale problematiek.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Wintermeeting 9 december 2017

WINTERCURSUS 9 december 2017 Uhasselt (campus Diepenbeek)
In het septembernummer van VVTMagazine stond de aankondiging en het
overschrijvingsformulier voor onze jaarlijkse wintercursus.
We brengen dit jaar de nieuwe ontwikkelingen in de kindertandheelkunde. Uit
recente cijfers van de mutualiteiten blijkt dat de Limburgse kinderen het best
gescreend en behandeld worden. Nergens in het land is de toegankelijkheid zo
groot als in Limburg. Toch zijn kwetsbare groepen nog steeds ondervertegenwoordigd en vragen risicopatiëntjes een meer individuele benadering.
Onze studiedag wil de actuele preventiemaatregelen, adviezen en cariësmanagement opnieuw bijbrengen, maar ook tools aanreiken om ouders meer te
betrekken in de tandzorg en angsthazen beter aan te pakken. Daarnaast is er
aandacht voor het behandelen van traumata en pulpaletsels bij kindertanden
vanuit andere invalshoeken en behandelmethodes. Tenslotte wil men een
lans breken voor het gebruik van niet-invasieve behandelmethodes, die cariës
atraumatisch kunnen indijken in de kindermond. Natuurlijk vraagt dit het
nodige inzicht, maar zeker ook opvolging bij de practicus en discipline vanuit
de omgeving van het kind.
Vergeet dus niet tijdig in te schrijven, want zoals in het verleden VOL is
VOL !!!!

ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN
voor ACTIVITEITEN KLTV, FAMILIALE
MEDEDELINGEN.
Via e-mailadres: kltv@skynet.be
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OPROEP: DRINGENDE aanwezigheid van tandartsen bij
oprichting van EERSTELIJNSZONE in UW STREEK.
Op dit ogenblik worden onder stimulans van Vlaams Minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen 7 tot 9 EERSTELIJNSZONES (ongeveer te vergelijken met
de gebieden van onze wachtdienst) opgericht. Hierin zijn we als tandarts niet
alleen erkend, maar ook verplichte partner. Dat wil zeggen dat het belang van
de mondzorg in de algemene gezondheid van de patiënt eindelijk haar plaats
zou moeten krijgen. Zoals in het verleden zijn de huisartsen er als de kippen bij
om hun aandachtspuntjes door te drukken en dreigen we daardoor vijfde wiel
van de wagen te worden. Om te vermijden dat anderen onze rol zullen bepalen,
hebben we voor het pilootproject in de regio Bilzen-Riemst-Hoeselt-Tongeren
een bruikbare opsomming opgesteld hoe en wie we een samenwerking zien
zitten. Voor sommige pathologieën (diabetes/kanker/bloedstolling/kwetsbare
bejaarden) zal samenwerking in de toekomst de regel worden, voor de doorsnee
patiënt zal dat veel minder zijn, hoewel een geneesmiddelenoverzicht, allergieën,
medisch onderzoek CLB enz. wel soms belangrijk kan zijn. Met de digitale
snelweg in aantocht, moeten er zeker naar ons beroep goede samenwerkingsprotocols komen, die veel tijd voor telefoons en fouten doen verdwijnen.
Dus geen vrije tijd opofferen om eindeloos te vergaderen en te overleggen,
maar WEL NU onze plaats opeisen als eerstelijnswerker voor zaken die
tandheelkundige gerelateerd zijn. We zoeken per zone enkele collegae die de
volgende maanden aan deze weg willen helpen timmeren en de mondgezondheid
de plaats geeft die het verdient. Laat U niet afschrikken. Het voorbereidend
werk is reeds gebeurd, alleen moeten we PLAATSELIJK NU aanwezig zijn,
willen we niet in het hoek gedrongen worden en nadien zaken door anderen
opgedrongen krijgen. We denken dat met enkele avonden de structuur van elke
eerstelijnszone gestalte kan krijgen !!! nogmaals laat dat in uw streek NIET
aan niet-tandartsen over !!!
Graag een snel mailtje naar Jos Hoffbauer via : jos.hoffbauer@tandarts

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Samenwerken van bij de start
TempShell
Meer info op
dtxstudio.com

Uw tijdelijke restauratie volledig digitaal gepland,
klaar op de dag van de ingreep.
Verbonden digitale tools NobelClinician® en DTX Studio™: verbeterde
99

samenwerking tussen het behandelingsteam. Betrek het labo vanaf de start.

Van scan naar plan tijdens het eerste bezoek.
99
Kortere ’time-to-teeth’ betekent hogere acceptatie-ratio.
99
Het concept wordt aangevuld met Multi-unit Abutment Plus en Temporary
99

Snap Abutment waardoor het passen van de prothese kan gebeuren zonder
het gebruik van schroeven.

Tempshell is ook beschikbaar voor brugwerk.
99

Meer op nobelbiocare.com/tempshell

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Studieclub 28 september 2017

Wijsheidstanden: met verstand kiezen!
Dr. Bart Falter - Hangar 58

Letsels in en rond de mond
Dr. Jan Jacobs - Hangar 58
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NIVVT 26 september 2017

Soms loopt het fout, ook in de moderne THK
T. De Wit & F. Hendrickx - Stiemerheide Genk
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COMPLETE DIGITALISERING
voor het perfecte resultaat
MONOZIR
• Hoog translucent
• Esthetisch
• Innovatief

€89,-

op basis van IOS bestand,
excl. modellen

MODERN DENTAL 3D-SCANNER
Trios® 3 Pod Mono
• Nieuwste generatie
• Lichter en met een kleinere
scankop
• Nu nóg sneller scannen

Ook voor implantologie.

€ 19.950,- excl. BTW
(incl. laptop t.w.v. € 2.600,-)

Koninklijke12Q
Limburgse
TandartsenVereniging
Elysee Dental (BE) | Minderbroederstraat
| B -3000 Leuven
| T + 32 (0)16 270 040 | info@elysee-dental.be | www.elysee-dental.be

-13-
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KLTV Kroatië-reis 2018
i.s.m. Carolus Premium Tours

Onze volgende groepsreis met peerreview volgend jaar van
7 september tot 16 september gaat door in Kroatië.
Mediterrane parel met een rijk cultureel verleden

Een schitterende kust met talloze idyllische eilanden, een mengelmoes van culturen en een heerlĳke,
zuiderse keuken maken van Kroatië echt een land om te ontdekken. Iedereen die langs de Kroatische
kust reist, zal betoverd zĳn door de zinnenstrelende Adriatische Zee. U ervaart Zagreb, de hoofdstad
op mensenmaat, de unieke schoonheid van de karstgebieden bĳ de Plitvicemeren en de watervallen
van Krka. Dubrovnik, de ‘parel aan de Adria’, met zĳn authentieke, historische binnenstad en ook
Split, waar Romeinse keizers voor een stukje UNESCO Werelderfgoed hebben gezorgd, zullen u
zeker weten te bekoren. U gaat ook een kĳkje nemen over de grens in het Bosnische Mostar, een
stad waar de oriëntaalse invloeden ontdekt kunnen worden. Een rustige en comfortabele ontdekkingstocht langs ongerept natuurschoon, met de ontdekking van middeleeuwse stadjes. Sretan put!

Reisprogramma
1e dag: Zagreb
Vertrek met rechtstreekse vlucht vanuit Brussel naar Zagreb, waar onze PremiumTours TopView
ons opwacht. Zagreb heeft omwille van haar goede ligging een rijke geschiedenis en overvloed
aan cultuur. De prachtige Habsburgse historie en mediterrane flair geven Zagreb een aantrekkelijke
sfeer. De bovenstad van Zagreb is het politieke hart van Kroatië en is bovendien het oudste gedeelte
van de stad. De benedenstad daarentegen is het resultaat van planmatige uitbreidingen van de
19e eeuw want de wereld kon niet groot genoeg zijn, grandeur en stijl voerden de hoofdtoon.
We verblijven 1 nacht in het 4*-hotel Aristos te Zagreb.
2e dag: Natuurwonder Plitvicemeren
Het Nationaal Park Plitvicemeren is door UNESCO als Werelderfgoed beschermd en is één van de
mooiste natuurwonderen van Europa. Het park bestaat uit 16 meren die onderverdeeld zijn in de
bovenmeren (Gornja) en de benedenmeren (Donja). Deze zijn ontstaan door de natuurlijke vorming
van travertijn en dammen, die samen een grandioos architectonisch natuurfenomeen vormen. De
essentie van dit gebied is schoonheid, in landschappen die soms woest, soms vredig, maar nooit
ééntonig zijn (aangepast schoeisel voorzien). We verblijven de volgende 4 nachten in het design
4*-hotel D-Resort in Šibenik. Het luchtige, elegante hoteldesign zorgt voor een ontspannen sfeer.
3e dag: Het middeleeuwse Trogir & het Slavische Šibenik
De goedbewaarde middeleeuwse stad Trogir zal ons met zijn prachtige gebouwen uit de
Venetiaanse tijd weten te bekoren. De mooie romaanse kerken zijn gevuld met buitengewone
renaissancistische en barokke werken. Het belangrijkste gebouw is de Sint-Laurentiuskathedraal
met het bekende westelijke portaal, een meesterwerk van meester Radovan, het belangrijkste
voorbeeld van romaans-gotische kunst in Kroatië. We voorzien een heerlijk middagmaal in een
rustgevende omgeving. In een pittoreske, grillig gevormde baai waarin één van de mooiste karstrivieren van Kroatië, de Krka, uitmondt, ligt Šibenik. Deze oudste Slavische stad van Kroatië
is een juweeltje aan de Adriatische Zee en bezit een bijzonder fraaie, laat-gotische kathedraal met
Noord-Italiaanse invloeden. We laten ons tijdens een stadswandeling door Šibenik aangenaam
verrassen door mooie gevels en gezellige pleintjes.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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4e dag: Het Romeinse Split & Salona
Dankzij haar economische en strategische waarde was Salona destijds de hoofdstad van de
Romeinse provincie Dalmatië. De restanten van de stadsmuren, het amfitheater, de begraafplaatsen en de necropolis zijn vandaag de dag nog steeds te bewonderen. Verzorgd middagmaal.
Split is één van de grootste havensteden aan de Adriatische Zee, een belangrijke industriestad
en het voornaamste culturele centrum van Dalmatië. De bezienswaardigheden van de stad zijn
grotendeels samengepakt in het paleis van Diocletianus, hetgeen het oude centrum van Split
vormt. Aan de schilderachtige markt van Split, gelegen in de omgeving van de Srebrna Vrata,
aan de voet van de Sint-Domniuskathedraal kan men kennismaken met het dagelijkse leven van
de inwoners en de gezelligheid van deze stad.
5e dag: Zadar, een reis door de tijd & Nin
Zadar is gelegen op een smal schiereiland. De stad is rijk aan historische kunstschatten, afkomstig
uit verschillende tijdperken. De oude stad bewaart onschatbare overblijfselen van 2000 jaar
geschiedenis. Zo zijn er tal van Romeinse overblijfselen, middeleeuwse vestingmuren en Venetiaanse paleizen. De vroegromaanse Sint-Donatuskerk is hét symbool van de stad. In de Romeinse
tijd was hier het forum. Uniek is het zeeorgel dat geluid maakt op het ritme van de golven van
de Adriatische Zee. Vrij middagmaal. Niet ver van Zadar ligt op een eiland het middeleeuwse
stadje Nin, omringd door een ondiepe lagune. De middeleeuwse stadsmuren en stadspoort wijzen
erop dat Nin een belangrijke rol speelde in de geschiedenis van Kroatië.
6e dag: Van spectaculaire watervallen van de Krka naar Mostar
Het Nationaal Park Krka, bekend om z’n mooie watervallen is een wonder van karstschoon. De
watervallen van Skradinski Buk zijn de mooiste. Over een lengte van 400 m storten de watervallen zich over 17 cascades de diepte in. Rondom deze watervallen loopt een aangelegd en goed
begaanbaar wandelpad. Vandaag steken we de grens over naar Bosnië-Herzegovina en rijden langs
Medjugorje, een jong bedevaartsoord naar Mostar. We verblijven voor 1 nacht in 4*-hotel Mostar.
7e dag: Mostar, tragisch symbool van verbroedering
De oude Ottomaanse stad Mostar, herbouwd, gerestaureerd en hersteld, leeft weer als een
prachtige 500 jaar oude, bedrijvige stad. Deze stad is prachtig gelegen in Bosnië-Herzegovina,
in het benedendal van de rivier de Neretva. De oude brug (Stari Most), een boogbrug van 28
m uit 1566, evenzeer symbolisch voor de stevig verankerde filosofie van Mostar als voor de
Ottomaanse architectonische stijl, vormt het kader voor oude gebouwen die aan de rotsoevers op
elkaars schouders lijken te staan. Tussen de minaretten, de hamams en de cafécultuur staat het
Muslibegović-huis, één van de grootste schatten van Mostar, een nationaal Bosnisch monument.
Het is 300 jaar oud en wordt beschouwd als het mooiste Ottomaanse huis van de Balkan. We
voorzien een verzorgd middagmaal. Onderweg naar Dubrovnik snuiven we de oosterse sfeer op
in de middeleeuwse oriëntale stad, Počitelj. En via de Neretva-delta bereiken we het 5*-hotel
Sheraton Riviera in Dubrovnik waar we 3 nachten zullen verblijven.
8e dag: Dubrovnik, juweel van het UNESCO Werelderfgoed
Dubrovnik, dat bestempeld wordt als de parel aan de Adriatische Zee, is met behulp van UNESCO
helemaal gerestaureerd. De stad werd gesticht door de Grieken en groeide tijdens de Byzantijnse
en Venetiaanse overheersing uit tot een belangrijke havenstad. Binnen de stadsmuren vinden
we een schat aan cultuur en historie. Tijdens een wandeling door het oude centrum krijgen de
belangrijkste monumenten onze aandacht: het franciscanenklooster met de oudste apotheek
ter wereld, het Rectorenpaleis, het Sponzapaleis, het standbeeld van Orlando, de fontein van
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Onofrio en de kathedraal. Na het middagmaal wandelen we over de borstwering en genieten we
van prachtige uitzichten over de oude stad.
9e dag: Verkenning op het schiereiland Pelješac
Ston, gelegen op het schiereiland Pelješac, behoort tot één van de indrukwekkendste middeleeuwse steden van Kroatië. De stadskern is zeer compact; al kuierend ontdekt men de charme
en de pracht van dit stadje het best. Een inspannende wandeling op de stadsmuren is zeker de
moeite, want vanop de hoogste wachttorens heeft men een prachtig uitzicht over de vruchtbare
vallei en de zoutpannen die tot de grootste van Europa behoren. Ook behoort de streek tot de
beste wijnregio’s van Kroatië. In Mali Ston worden overheerlijke oesters gekweekt. De schone
zee vol mineralen die zich mengen met karst zoetwaterbronnen en de rijke zeebodem waarin
plankton zweeft, maken van deze baai de ideale biotoop.
10e dag: Na het ontbijt vertrekken we naar de luchthaven van Dubrovnik voor onze terugvlucht
naar Brussel.

Prijs/persoon: € 2035 in type 2A
Toeslag 1A: € 410

Zeer volledige reis met heel weinig extra kosten.
Logies:
2A: tweepersoonskamer 1A: éénpersoonskamer (Dubbel-Single-Use)

Inbegrepen

• 9 x avondmaal, overnachting en ontbijtbuffet
• 8 x lunch :
e
° 1e dag licht middagmaal in hotel Aristos
2
° e dag picknick aan Plitvicemeren
° 3e dag verzorgd 2-gangen vismenu in Sibenik inclusief wijn
° 4e dag verzorgd lunchbuffet inclusief water
° 5e dag Prosciutto- en Pager kaas degustatie inclusief 1 glas wijn, dessert en koffie
° 6e dag traditionele Kroatische lunch inclusief wijn
° 7e dag 2-gangen menu inclusief wijn
° 8e dag lunch in het centrum van Dubrovnik inclusief wijn
° 9 dag vismenu op een unieke locatie inclusief wijn
• alle excursies met PremiumTours TopView
• alle inkomgelden volgens programma o.a. oesters degustatie, Krka watervallen,
Plitvicemeren, kathedralen en musea
• PremiumTours audioguide
• luchthaventransfer H/T Opstapplaats Hasselt, met afgesloten parkeergarage
• rechtstreekse lijnvlucht heen Brussel-Zagreb met Croatia Airlines en terugvlucht
Dubrovnik-Zagreb – Zagreb-Brussel met Croatia Airlines
• BTW, wegen-, verblijfs- en luchthaventaksen
• deskundige Nederlandstalige reisbegeleiding van Zagreb tot Dubrovnik

Niet inbegrepen

• tafeldranken tijdens diners
• reisverzekering
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Tandartsassistent(e)

Het theoretisch gedeelte bestaat uit
secretariaat, anatomie, pathologie, kennis
producten en materialen, werkomgeving
en milieu. De cursisten leren werken met 2
softwareprogramma’s: Baltes en Titanium.
Tijdens de praktijklessen leren de
cursisten patiënten te begeleiden
en worden de verschillende soorten
behandelingen overlopen. Deze
worden ingeoefend door middel van
een rollenspel. Er is bij SYNTRA een
tandartsenkabinet aanwezig waar
de cursisten leren omgaan met
afdrukmaterialen, zowel siliconen als
alginaat.
Daarnaast is er ook een verplichte
stage van 280 uur. Het is de
bedoeling dat de cursisten op hun
stageplaats de theorie kunnen
omzetten in de praktijk. Hier leren
ze echt de kneepjes van het vak!
De opleiding duurt 2 jaar, 2
avonden per week.

SYNTRA-LIMBURG.BE
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Stageplaatsen

Wat vragen wij van de tandarts-stagemeester?
Tijd om de stagiaire te begeleiden
U hoeft als stagemeester geen opleiding te volgen
U hoeft geen vergoeding te betalen voor de stagiaire
De stagiaire moet een dosimeter dragen,
dit is een kleine kost van ongeveer €18
Er wordt een stageovereenkomst gemaakt
U moet aan uw verzekering melden dat u een stagiaire heeft voor
een bepaalde periode, dit kost niets extra
Interesse? Vragen over de samenwerking tussen
tandartsassistenten en tandartsen?
Contacteer docente Lucia Vermeulen: demooielach@gmail.com
VACATURE: DOCENT
Voor jobaanbiedingen en/of andere vragen kan u contact
opnemen met de sectorcoördinator:
ramona.montero@syntra-limburg.be
011 30 32 15

SYNTRA-LIMBURG.BE
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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EINDELIJK OOK OBJECTIEVE BEWIJZEN
In Limburg is de tandpreventie nog heel vitaal en de Limburgse tandartsen
werken hard, want ook de bevolking gaat het meest naar de tandarts.
Uit RIZIV cijfers bleek al een tijdje dat per inwoner het meeste geld uit
het budget tandheelkunde naar de Limburgse arrondissementen vloeide.
Te gemakkelijk werd de “lichtzinnigheid” van het derde betalersysteem als
“oorzaak” gezien. Intussen bewijzen de cijfers van IMA (interMutualistisch
Agentschap) dat naast de toegankelijk, ook in percentages het hoogst aantal
bewoners de weg naar de tandarts vinden en dit geldt zowel voor de jongste
inwoners als de wat ouderen.
De derdebetalersregeling zal bij een zekere bevolkingsgroep zeker drempelverlagend werken, maar ik denk dat onze preventiewerking van de
laatste 30 jaar in de Limburgse scholen nog steeds van invloed is. Hoewel
de cijfers nog geen “Nederlandse cijfers” zijn, mogen we zeker samen fier
zijn voor dit resultaat.
Van 0 tot 65 jaar zijn wij steeds de topprovincie van het hoogste percentage
bewoners dat naar de tandarts gaat. Dit resultaat vertaalt zich nog het meest
in de preventieve mondzorg bij kinderen en volwassenen, de orthodontie
(niet de vroegtijdige orthodontie). Waar het verschil met de Vlaamse
provincie’s rond de 5 % schommelt, is dit bij de Waalse provincies tussen
10 en 15%. Dezelfde tendens blijft behouden als men de inwoners bekijkt
die tweejaarlijks naar de tandarts komen. Jullie vinden ook de cijfers per
gemeenten, die bovenstaande gegevens bevestigen in onze regio.
Natuurlijk is en zal er nog veel werk op het terrein zijn. Ook de preventiegedachte van 30 jaar geleden moet regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd
worden, zodat iedereen weer mee is.
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Bron: IMA = InterMutualistisch Agentschap.
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GEZOCHT:
Tandartspraktijk Dentine te Alken zoekt wegens babygeluk een collega die een
vervanging wil doen van maart t.e.m. mei 2018 (1 tot 4 d/week). Nadien is er de
mogelijkheid om ons team definitief te vervoegen. Er is steeds assistentie aanwezig!
Meer info via info@dentine.be of via 011/760.761
Tandarts (M/V) voor bevallingsinterim vanaf december in drukke groepspraktijk te
Genk. di-do-vr of eigen keuze.
Contact: E-mail timmermandavid@hotmail.com / Gsm: 0478413278
Nieuwe, ultra moderne tandartspraktijk te Neeroeteren (Maaseik-grens Nederlands
Limburg) zoekt PT/FT algemene tandarts(en) met of zonder specialisatie voor
duurzame samenwerking.
Dagen, uren en samenwerkingsverband zijn in uw voordeel bespreekbaar.
Ook collegae-stagiair(s) zijn zeer welkom!
Contact: Alina Vyerlye 089/364736 alina.vyerlye@tandarts.be
Tandarts (M/V), algemeen tandarts voor 3 dagen per week in drukke groepspraktijk
te Genk.
Contact: E-mail timmermandavid@hotmail.com / Gsm: 0478413278
Tandartspraktijk Molaar zoekt een toffe en enthousiaste collega of stagiair(e) om
het team te versterken. Onze moderne groepspraktijk met assistentie is gelegen
te Hasselt. Meer info via katrien@molaar.be.
Dentius Lommel is op zoek in haar moderne groepspraktijk met assistentie naar
een algemeen tandarts om het team te versterken.
Minimum 2 dagen per week. Gelieve CV te versturen naar
anne.kleynjans@dentius.be
Solopraktijk (+assistentie) in Elen (Dilsen-Stokkem) met aangename, gemotiveerde
patiënten, zoekt toffe collega voor 1 à 2 dg/wk. Mail of bel vrijblijvend:
ann_aelbers@yahoo.com of 0497 87 11 96.
Invident zoekt een tandarts voor de uitbreiding van de groepspraktijk in Tongeren.
Dagen en uren otk. Wij bieden u een goede verloning en een modern kader met
assistentie in onze gedeconventioneerde praktijk.
Tel: 012/231122 Vital Vranken
Tandartsenpraktijk Identity Maasmechelen zoekt tandarts(e); topverloning mogelijk;
contact: Tel. 089/762815 of info@tandartsenpraktijk-identity.be
Tandartsenpraktijk SMILEKLINIEK te Heusden-Zolder en Bocholt
zoekt 2 algemeen tandartsen en 2 orthodontisten voor verdere uitbreiding van haar
team. Wij werken in 2 hypermoderne praktijken met secretariaat en assistentie.
Dagen en uren zijn te bepalen.
Interesse? Contacteer ons op 011/53.81.39 of info@smilekliniek.be
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Jonge en recente groepspraktijk zoekt, vanaf 2016, 3de alg. tandarts voor
langdurige samenwerking. Uren en startdatum o.t.k. Regio N-Limburg.
Mail: info@tandartspraktijkkies.be - Tel: 011/759526
Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in Opglabbeek en
Maasmechelen zoekt voor aanvulling van haar team :
- een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie.
Dagen en uren vrij te bepalen.
Alle moderne apparatuur en assistentie aanwezig.
Opgevulde agenda’s volgens je eigen werkritme gegarandeerd.
Zeer aangename werksfeer in een ultramodern kader.
Contacteer ons vrijblijvend op 089/857025 of info@esthedentalplus.be
Tandarts gevraagd aan de Maaskant ! (vlak bij Maastricht!)
Einde loopbaan of pas afgestudeerd? maakt niet uit! Geen administratieve
rompslomp meer! Vervoeg onze groepspraktijk te Rekem-Lanaken.
Dagen en uren door U zelf te bepalen. DOEN !
Geïnteresseerd ? LTH.EVC@gmail.com of GSM 0477 138 676
Tandartsenpraktijk DENTILICIOUS Heusden-Zolder zoekt gemotiveerde tandarts
(M/V), ervaring niet vereist, voor samenwerking in een gloednieuwe, volledig
geautomatiseerde en gedigitaliseerde praktijk met de modernste apparatuur
(fulltime mogelijk). Goede verloning. Contact: Frieda Achten 011/573903
Tandartsengroep Beutels Lummen zoekt een tandarts man/vrouw met bewezen
ervaring. Iemand die de brede waaier van tandheelkunde beheerst. Werken in
een vernieuwde praktijk met de nieuwste apparatuur,
met assistentie en receptioniste. Wij bieden u een aangename verloning.
Een praktijk voor algemene tandheelkunde, pedodontie, endo, implantologie,
en reconstructieve tandheelkunde, en prothese.
Meer info : zie onze website: www.beutels.be
Wenst U samen te werken met ons huidig team, in een familiale en ontspannen
sfeer, aarzel niet en neem dan gerust contact op met ons tel. 011/57.13.38 of via
E-mail : tandartsen@beutels.be
Collega tandarts voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.: 089/85.67.65 of 0494/44.14.90

GEZOCHT:
Tandarts in de gevangenis van Hasselt. Ideaal voor wie eens tussen zijn 4 muren
uit wil en wat anders wil doen dan het gewone werk. Best een voormiddag, en
eventueel kort na de middag (5 tot 7 uur per week).
Te beginnen vanaf januari 2018. Meer inlichtingen : Ronny Martens, tel 011 35 10 68,
ronnymartens@skynet.be of Guy Beerten, tel 011 72 47 07, guy.beerten@proximus.be.
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KLTV activiteiten 2017
Zaterdag 14 oktober

Apollonia Banket

Stiemerheide Genk

Activiteiten VVT 2017 studieclub Limburg
Don. 26 oktober
STCL Katrien Mesotten
		Orthodontie

Hangar 58

NIVVT cursussen LIMBURG 2017
Dinsd. 17 oktober
Smile design workflow for dummies : the basics :
M. Tudts /E. Oliveira
Stiemerheide Genk
40 AE DG 7 9.00-17.00
Dinsd. 14 november
Lokale anesthesie in de THK :
C. Politis
Stiemerheide Genk
Dond. 16 november
Leren omgaan met nomenclatuur:
M.Seijnhaeve
Stiemerheide Genk
Zaterdag 9 december
Kindertandheelkunde
Wintermeeting

UHasselt campus
Diepenbeek

40 AE DG 1 9.00-17.00
VOLZET

40 AE DG 2

30 AE DG 5
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LOUPEBRILLEN

Bel ons

voor een a
fs

praak

011 22 21

Het maatpak voor uw ogen!
•
•
•
•
•
•

31

TTL-technologie (Through The Lense)
Verschillende vergrotingen (2.3, 2.8 en 3.8)
Op uw maat gemaakt, met ingebouwde werkafstand
Clip met leescorrectie (indien nodig)
LED verlichting met 3 standen, LI-ION batterij met
een capaciteit van 8u
Anti-polimerisatieﬁlter

voor de trouwe lezers
van ‘t Spyxke:

FILTER AANGEBODEN*
(twv. €52)
bij aankoop van een loupebril
met LED verlichting

* Geldig t/m 31/12/2016

van |en3510
voorHasselt
de Limburgse
Macobe bvba | Maandblad
Koorstraat 12
| 011 tandartsen
22 21 31 | info@macobe.com

-28www.macobe.com
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WACHTDIENST VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer 0903/39.969
Lijst wachtdienst november 2017
Allerheiligen, 1 November 2017 : 9 tot 18 uur
Vandeuren A.
Goyens P.
Michiels R.
Venken A.
Appelen A.
Brughmans E.
Carlens N.

Stationsstraat 106
Maaseikerlaan 68
Kunstlaan 8 b2
Weg nr Zwartberg 152
Hasseltsesteenweg 347
Bosveldstraat 1
Genebosstraat 109

3920 Lommel
3680 Neeroeteren
3500 Hasselt
3660 Opglabbeek
3700 Tongeren
3870 Heers
3560 Lummen

011/551472
089/865620
011/332303
089/812081
012/395426
011/484029
011/571338

3950 Kaulille-Bocholt
3960 Bree-Opitter
3512 Stevoort-Hasselt
3600 Genk
3730 Hoeselt
3890 Montenaken-Gingelom
3583 Paal-Beringen

011/447829
089/867737
011/314830
089/306035
089/415759
011/882833
0498299073

3920 Lommel
3630 Maasmechelen
3512 Stevoort-Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3806 Velm-St.Truiden
3945 Ham

011/544639
089/761981
011/314830
089/612403
012/231122
011/680238
011/345819

3920 Lommel
3960 Bree
3510 Kermt-Hasselt
3530 Houthalen
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3560 Linkhout-Lummen

011/541637
089/461378
011/252755
011/605646
012/230794
011/691150
013/323248

Zaterdag, 4 November 2017 : 9 tot 18 uur
Leunen A.
Janssen N.
Macken V.
Vandeboel A.
Buysmans J.
Lefevre M.
Bekkers C.

Winterdijkweg 31
Itterplein 6 01
Hasseltsedreef 10
Schaapsdries 15
Dorpsstraat 44
Langstraat 1
Pater Carremansstr.22b2

Zondag, 5 November 2017 : 9 tot 18 uur
Emmers P.
Ramaekers R.
Macken V.
Timmerman A.
Gielen O.
Ouwerx A.
Vangenechten J.

Lutlommel 22
Zegestraat 1a
Hasseltsedreef 10
Rozenkranslaan 65
Maastrichterstwg 218
Bornstraat 35
Heppensesteenweg 2

Zaterdag, 11 November 2017 : 9 tot 18 uur
Bleyen E.
Geukens L.
Proesmans S.
Vandeput B.
Berx P.
De Droogh K.
Vandekerckhove M.

Kerkplein 12
Bocholterkiezel 62
Nachtegalenlaan 33
Stationstraat 21
Pliniuswal 24
René Lambrechtsstraat 30
Linkhoutstraat 221

Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 - Paro : 070 / 222125
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

-29-

't Spyxke: oktober 2017
Zondag, 12 November 2017 : 9 tot 18 uur
Willems S.
Soare A.
Beirens D.
Van Sanden E.
Smeers B.
Delsaer H.
Verbeeck H.

Karrestraat 81
Herderstraat 78
Genkersteenweg 290
Rozenkranslaan 65
Langblookstraat 19
Naamse vest 69
Pastorijstraat 3

3920 Lommel
3630 Maasmechelen
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Munsterbilzen-Bilzen
3800 St.Truiden
3540 Donk - Herk-de-Stad

011/545956
089/762815
011/225779
089/612403
089/491152
011/692069
013/442622

3941 Eksel
3620 Veldwezelt-Lanaken
3500 Hasselt
3660 Opglabbeek
3740 Bilzen
3800 St.Truiden
3550 Zolder

011/818408
089/716141
011/274536
089/857025
089/868693
011/596985
011/250415

3910 Neerpelt
3630 Maasmechelen
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Spouwen-Bilzen
3800 Brustem-St.Truiden
3540 Herk-de-Stad

011/647897
089/762815
011/229980
089/363259
089/416371
011/681571
0474/867218

3920 Lommel
3630 Maasmechelen
3500 St.Lam.Herk-Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3891 Millen b.Aalst St.T.
3580 Beringen

011/544639
089/772636
011/312585
089/515050
012/239085
011/484531
011/423767

3910 Neerpelt
3640 Kinrooi
3510 Kermt-Hasselt
3660 Opglabbeek
3770 Riemst
3800 St.Truiden
3583 Beringen-Paal

011/641182
089/702600
011/255090
089/857025
012/452556
011/685628
011/453606

Zaterdag, 18 November 2017 : 9 tot 18 uur
Duijsters L.
Meesen L.
Jorissen E.
Fisscher D.
Bertrand P.
Delveau A.
Raemaekers C.

Hoofdstraat 20/1
Lindestraat 191
Hasaluthdreef10a bus1
Weg nr Opoeteren 60b1
Brugstraat 41b2
Hasseltsesteenweg 418
St.Jobstraat 94

Zondag, 19 November 2017 : 9 tot 18 uur
Ector J.
Buysse J.
Vandebeek R.
Robijns G.
Vranken E.
Somers M.
Geerdens N.

Zonhoekstraat 149
Herderstraat 78
De Schiervellaan 21
Dieplaan 41
Rode Kruislaan 127
Geelstraat 53
Markt 14

Zaterdag, 25 November 2017 : 9 tot 18 uur
Emmers R.
Gaajetaan J.
Nols E.
Vanspauwen K.
Fransen R.
Gemis P.
Vandevoort F.

Lutlommel 22
J.Smeetslaan 148
St.Lambrechtsherkstr.102
Jaarbeurslaan 21/32
Momberstraat 11
Borgwormsesteenweg 5
Koerselse steenweg 49

Zondag, 26 November 2017 : 9 tot 18 uur
Geebelen L.
Van Ende A.
Peeters R.
Schreurs R.
Boosten E.
Lambeets E.
Gijbels L.

Stationsstraat 42
Weertersteenweg 136
Diestersteenweg 360
Weg naar Opoeteren 60bus1
Verbindingsweg 20
Terbiest 96
Tessenderlosestwg 85

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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WACHTDIENST ORTHODONTIE
Woensdag 1 nov 2017 Allerheiligen
Weekend 4 – 5 nov 2017
Weekend 11 – 12 nov 2017
Weekend 18 – 19 nov 2017
Weekend 25 – 26 nov 2017

november 2017

070 / 222088
Jehaes Francine
Kellens Annelies
Van Hemelen Martine
Aerts Johan
Proost Ann

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE

0495770609
089852092
0473650025
0475782831
0496230430

november 2017

070 / 222125
Gijbels Frieda		
Soers Catherine
Thevissen Eric
Van den Eynde Els		
Van Enis Francis

Woensdag 1 nov 2017 Allerheiligen
Weekend 4 – 5 nov 2017
Weekend 11 – 12 nov 2017
Weekend 18 – 19 nov 2017
Weekend 25 – 26 nov 2017

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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En als uitsmijter een foto uit Japan, gezien aan een tandartspraktijk aldaar.
Niet te lezen, maar met een beetje verbeelding: Bleaching met een
wonderspons???

(foto Luc Hertenweg)

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Zaterdag 9 december 2017
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NiVVT - KLTV
Wintercursus

sponsoring:
DENTAID
sponsoring:
Dentaid
G.S.K. - Nobel Biocare - Pfizer - Offitel
sponsoring:
- -Dentaid
sponsoring:Proscan
KLTV en
MDL

“KINDERTANDHEELKUNDE”
Uhasselt, (campus Diepenbeek)
Accreditering aangevraagd 30AE in DG 5
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Dinsdag 14 november
Lokale anesthesie in de THK :
C. Politis
Stiemerheide Genk
Donderdag 16 november
Leren omgaan met nomenclatuur:
M.Seijnhaeve
Stiemerheide Genk
Zaterdag 9 december
Kindertandheelkunde
Wintermeeting

UHasselt campus
Diepenbeek

40 AE DG 1 9.00-17.00
VOLZET

40 AE DG 2

9.00-17.00
VOLZET

30 AE DG 5		

VOLZET

Voorblad van 't Spyxke: compositiefoto door collega Paul Delwiche
			
van “De Maten”, het natuurreservaat op de
			
grens van Diepenbeek en Genk.
Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be
Secretariaat K.L.T.V.:
Slagmolenweg 64 3600 Genk 0485/765249
Lidgeld K.L.T.V.: 80 Euro
Bankrelatie: Bank J.Van Breda & Co 645-1192115-20
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
www.tandarts.be (voor tandartsen/lokaal/Limburg)
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Beste collegae,
met stilaan het eindejaar in zicht zijn we nu
toch al volop bezig met de planning voor
volgend werkjaar. In oktober waren er heel
wat activiteiten.
Allereerst ons jaarlijks banket waar we
wederom konden genieten van een prachtige
menu samengesteld door Jos Henckens en de kok van Stiemerheide.
Verderop in dit Spyxke een verslag van deze mooie nazomeravond.
Samen met GUM en Medora deden we dit jaar mee aan Dwars door
Hasselt. Helaas waren de weergoden ons op deze dag niet zo gunstig
gestemd en zijn meerdere collegae doornat aan de finish gearriveerd. Ook
hiervan een verslag verderop in dit Spyxke.
De peer reviews zijn ook dit jaar weer met 423 deelnemers in goede banen
geleid met speciale dank aan alle organisatoren en moderatoren.
Iedereen heeft ondertussen ook de wachtdienstregeling voor 2018 ontvangen.
Vergeet dus jullie data niet in te schrijven in je agenda voor volgend jaar.
Indien je je datum vergeten bent of twijfelt kan je online altijd een actuele
beurtrol vinden op de website : www.spoeddienstalgemeentandarts.be
Collegiale groeten en tot op de wintermeeting,
Ronny

Afbeelding: H. Apollonia in het Teseum in Tongeren.
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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OVERLIJDEN:

Marie-Louise JANSSEN

° 11-03-1922 � 04-10-2017
Echtgenote van collega en oud (K)LTV voorzitter
MATHIEU VANDERSANDEN
Moeder van collega JACQUES VANDERSANDEN

GEBOORTE:
		

ALIXE

° 29-09-2017
Kleindochtertje van collega SPIRYDON METALIDIS

ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN
voor ACTIVITEITEN KLTV, FAMILIALE
MEDEDELINGEN.
Via e-mailadres: kltv@skynet.be

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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DAGINDELING WINTERCURSUS Uhasselt
(campus Diepenbeek) 9 dec 2017
8.50-9.05 Inleiding, dagindeling en probleemstelling in de kindertandheelkunde
9.05- 9.40 Prof D. Declerck (KuLeuven) : “tandbederf, opsporing verzocht” : hoe
risico’s inschatten bij jonge kinderen, wat onderzoeken en interpreteren ?
9.40-10.30 Tandarts L. Wetzels (CBT) : “Angstbehandeling bij kinderen : eenvoudig
complex” : Waar zijn de overeenkomsten en verschillen in de angstproblematiek en
hoe krijgen behandelaars een beter inzicht, welke mogelijkheden zijn er en hoe haal
je het beste uit jezelf !!
10.30-11.15 pauze
11.15- 11.50 Prof D.Declerck (KuLeuven) : “preventieve toolbox voor jonge
kinderen” : preventieve toepassingen door tandarts/mondzorgassistent bij kinderen
tussen 0-12 jaar, wat, wanneer en hoe vaak ?
11.50-12.30 Tandarts J. Vandenbulcke (Ugent) : “Non invasief en minimaal invasief
behandelen bij kinderen : mogelijkheden en voordelen voor het kind en practicus”.
12.30-13.45 broodjeslunch
13.45- 14.35 Drs. M. Jong-Lenters (ACTA) : “Preventie van de toekomst : Just Add
Positivity” : hoe herken ik gezinsfactoren die invloed hebben op aanleren gezond
gedrag, wat is een positieve voorlichtingsaanpak en welke praktijktips kunnen ouder
en kind helpen tot betere zelfzorg ?
14.35 -15.15 Prof. R. Cauwels (Ugent) : “Pulpabehandeling bij kinderen met tricalciumsilicaatcement en hoe omgaan met traumata bij kindertanden ?
15.15- 15.55 Tandarts J. Van Acker (Ugent) : Niet-invasief behandelen (NRC/
NOCTP/ART) en Hall techniek : voor wie en voor wie NIET ?
15.55-16.30 Slotreceptie

Met dank aan de standhouders
op 9 december in Uhasselt (Diepenbeek)
Nobel Biocare, G.S.K., Macobe, Straumann, Corilus, Denta,
LTD3, MDL, Septodont, Straight Dental, Castelbel,
Elysee Dental, Dentus, ADT Belgium (GCP Dental),
Medident, P&G Oral B, Dentsply Sirona, Johnson & Johnson,
Phillips, GUM Oral Companie, Revogan, GC Europe
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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met passie voor tanden en techniek:
“de juiste partner”

MDL-Euregio voor u op de Wintermeeting in UHasselt
Zaterdag
09/12/2017
Samen met experts van Candulor en Nobel- Biocare zullen
we klaar staan om uw vragen te beantwoorden en feedback te
geven in verband met de afgelopen L&L-sessies.
De nieuwe mondscanner zal er toe bijdragen dat u uw patiënt
een comfortabele behandeling kunt aanbieden.
Wij brengen dit toestel mee om u te laten kennis(S)maken met
het gebruiksgemak; na enkele uren opleiding kunt u al met deze
scanner overweg.
Ook dit toestel lenen wij u graag uit indien u dit wenst.
Voor het opleidingsprogramma
van 2018 dat inzet op
verbeteringen, foutreducties, en
tijdbesparing, kunt u zich al
inschrijven; er zullen zeker
meerdere sessies zijn die uw
interesse opwekken.
U merkt het al, een bezoekje aan onze stand kan uw werk
aangenamer maken en een nieuwe impuls geven, tot binnenkort
in de U- Hasselt op 09 december 2017.
Voor vragen en info kunt u ons steeds bereiken op onderstaande
coördinaten.
Tel.: 089/71.70.98
Fax: 089/72.29.76

www.affix-ts.com

e-mail: mdl@mdl-euregio.be
www.mdl-euregio.be

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Professionele mededelingen
DIGITAAL VOORSCHRIJVEN
met RECIP-E.
De Overheid wil vanaf 1 januari 2018 alle collegae verplichten om voor de meeste
patiënten een digitaal voorschrift (Recip-e) aan te maken. Ook voor de telematicapremie moeten vanaf 1 juli 2017 meer dan 50 % van de voorschriften digitaal
gebeuren. Intussen duiken er wat moeilijkheden op en moet de verplichte datum
van 1/1/18 nog wat verder geschoven worden. Tevens heeft de Overheid zich verplicht om voor de collegae die weinig of geen activiteit hebben een “eigen” gratis
programma te ontwikkelen (PARIS) tegen 1/12/17. De tarificatiedienst (LTD3) van
de Apothekers heeft intussen ook een programma klaar, dat gebruiksvriendelijk is
en dat niet de (erkende) tandartssoftwareprogramma’s nodig heeft, maar wel een
aan te vragen e-health certificaat.
Hierbij de toestand eind september op onze studieclub :
leeftijd
100 % digitaal
			
� <30 j
57%
30-40 j
43%
41-50 j
57%
51-55 j
63%
56-60 j
71%
61-65 j
25%
� >65 j
17%

< 50 % digitaal
voorschriften
36%
21%
14%
10%
9%
15%
6%

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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geen digitale
voorschriften
7%
36%
29%
27%
20%
60%
77%
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CURSUSSEN en INFORMATIEMOMENTEN in
LIMBURG 2018-2019
Het nieuwe NIVVT programma 2018 kent een moeilijke start en zal waarschijnlijk
alleen digitaal en online op de website in de loop van november verschijnen. Het
zullen meestal herhaalcursussen zijn, waarvan er ook enkelen opnieuw in de provincie
zullen doorgaan. Voor de volgende jaren zullen meer dag- en halve-dagcursussen
provinciaal georganiseerd worden door de moeilijke bereikbaarheid van o.a. het
Tandartsenhuis. Tevens zullen door de oprichting van 9 Limburgse eerstelijnszones
meer multidisciplinaire bijeenkomsten op ons afkomen, waarbij de mondzorg zijn
belang heeft. Voor sommige eerstelijnsberoepen zal het een verrijking zijn om het
belang van een gezonde mond te begrijpen en bovendien leren we elkaar als partners
in de eerste-lijn beter kennen.
De enquête van oktober geeft een voorkeur voor halve-dag en dagcursussen in de
provincie met een voorkeur voor donderdag. Ook een reanimatiecursus en “computer
-e-health” scoren hoog en vragen naast eindeloopbaanproblematiek voor een nieuwe
programmatie volgend jaar.
Naar de deelgebieden toe, gaf de enquête een lichte voorkeur voor deelgebieden 4,
5 en 6.
De collegae gaven ook meer voorkeur aan voor kleinere groepen met interactie en
hands-on. Naast onze maandelijkse studieclub, zullen we, rekening houdend met
deze enquête, een programmatie voor 2018 en 2019 verder gestalte geven.
Jos Hoffbauer

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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GROEPSREIS KLTV 2018 met twee peer-reviews naar
KROATIE : inschrijving is geopend !!!
Na Toscane in 2016 en onlangs NY/Washington gaan we volgend jaar van 7 tot 16
september voor een zeer volledige en luxueuze reis langs de hoogtepunten van Kroatië.
Het programma stond al in het Spyxke van oktober, maar voor de hotelfoto’s en het
inschrijvingsformulier moet je momenteel naar onze KLTV website : www.kltv.be
met gebruikersnaam (in hoofdletters !!!): ”KLTV“ en wachtwoord : “MARTENSR”.
Omdat een prijs ook in de toeristische sector niet alles zegt, daarom deze accenten
die voor deze trip werden bedongen met onze touroperator : Carolus Premium Tours
(Lic. 5421).
- Zeer volledig programma (vliegtuig/touringbus) in quasi volpension.
- Gegarandeerde rechtstreekse lijnvluchten (geen charters)
- 10 dagen met twee weekends en terugkomst op zondagmiddag
- We reizen in september wanneer de temperaturen in Kroatië genietbaar zijn.
- De reis kan starten op een veilige en afgesloten parking in Hasselt (of Mol).
Je moet dus niet zelf naar Zaventem.
- In Kroatië staat de speciale Premium Tours TopView bus op ons te wachten (panoramisch glazen dak / binnenhoogte 2,05 m /ergonomische luxe zetels met extra
beenruimte waar maar plaats is voor 30 of 39 personen. De ”gewone” dranken aan
boord zijn bovendien GRATIS.
- Onze vier 4* of 5* hotels vinden jullie op de website en hebben excellente scores. In
alle hotels is gratis WIFI en in de hotels waar we resp. vier en drie nachten verblijven
is er een prachtig zwembad, zodat ’s avonds ook hier nog wat kan ontspannen worden.
- Alle taksen, inkomgelden en excursies zijn inbegrepen.
- In Kroatië hebben we een deskundige Nederlandstalige begeleider en bedienen we
ons met een audioguide systeem, zodat iedereen de uitleg kan verstaan.
- We voorzien voor de eerste 30 ingeschrevenen plaats, dit kan maximaal uitgebreid
worden naar 39.
- Bij inschrijving vraagt de touroperator 30 % voorschot, de andere 70 % wordt begin
augustus 2018 voldaan.
- We voorzien twee peer reviews voor de aanwezige collegae. De vouchers 2018
moeten natuurlijk tijdig bij het Verbond aangekocht worden. Iedere deelnemer van
de peer-review ontvangt ook een attest van aanwezigheid.
- De algemene- en bijzondere reisvoorwaarden zijn te raadplegen op de website
www.premiumtours.be.
- Je kan de auto tijdens de reis parkeren op het afgesloten carpark Walenstraat 30 in
Hasselt.
KIJK in jullie agenda 2018 en maak er de volgende weken van dit mooie aanbod “werk”
van !!!! Bij interesse niet meer lang wachten want op het ogenblik van opstellen van
dit artikel waren er al 21 inschrijvingen.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Apolloniabanket
14 OKTOBER 2017 - Stiemerheide
Dit jaar werd het banket van de Koninklijke Limburgse Tandartsen
Vereniging iets vroeger gevierd. Voor het weer was het een allerbeste keuze. Een echte Indian summer met heerlijke temperaturen,
prachtig gekleurde avondlucht en de ontluikende herfstkleuren van
de loofbomen. Mooi weer tovert altijd een glimlach op alle gezichten
en de sfeer zat er al onmiddellijk in.
Voorzitter Ronny en echtgenote Christel verwelkomden alle banketgangers en met champagne en heerlijke hapjes was de toon snel
gezet. Geluidsniveau steeg met de minuut. Een weerzien op een
feestelijk gebeurtenis is altijd veel hartelijker.
Rond half negen mochten wij plaats nemen aan de mooi versierde tafels en mocht het
gastronomische diner aanvatten. Uit ervaring wisten wij reeds dat de chefkok zeer
gemotiveerd en begaafd was en daar mochten wij ook nu weer heerlijk van genieten.
Van kreeft naar smaakvolle vis en schitterend hertenfilet, alle registers werden open
getrokken! Dit alles werd voluptueus overspoeld door aangepaste wijnen, wat kan
een banketganger nog meer wensen?
De voorzitter hield eraan om ondergetekende en echtgenote te bedanken met champagne en bloemen voor de jarenlange organisatie van het banket. Natuurlijk gaarne
gedaan en steeds intens mee genietend.
De avond vorderde zeer snel en het werd tijd om de dans te openen. De dansvloer
stond snel vol met de aangepaste muziek van de huis-DJ, die weet heeft van de juiste
evergreens voor de tandartsen!
Ondertussen werd er genoten van het dessert en verschoven de stoelen om collegiaal
met iedereen eens te kunnen babbelen, de sociale meerwaarde van een banket. En
zoals steeds duren mooie liedjes precies niet lang, tijd om huiswaarts te keren. De
mooie herfstnacht maakte dit iets minder zwaar en zeker de wetenschap dat er ’s
anderendaags nog een mooie dag wachtte.
De collega’s die bleven slapen in het hotel, konden ’s anderendaags bij het ontbijt
genieten van een prachtige herfstzon die de slierten mist stilaan oplosten. Een prachtig
beeld dat de verhalen van de avond ervoor nog meer waarde gaf!
Op naar volgend jaar, zeker niet te missen activiteit van de KLTV.
Een trouwe banketganger
Jos Henckens
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Restauraties die
het verschil maken
NobelProcera® Brugwerk in HT ML Zr
Het nieuwe NobelProcera brugwerk combineert meerlagig translucent zirconium
(HT ML) met de ASC optie voor Conische Connectie implantaten, voor een snel en
langdurig esthetisch resultaat.
Beperk het risico op chipping en verkleuring.
99
Een optimaal esthetisch resultaat en occlusale toegang door het geanguleerde
99
schroefgat.

Bespaar tijd en kies voor een volledig cementvrij concept.
99
Geniet ook van een levenslange garantie op de implantaten.
Steeds de vertrouwde NobelProcera kwaliteit – iedere keer een “precision fit”.
Meer info op nobelbiocare.com/fcz of via 02/467 41 90

GMT 51920 © Nobel Biocare BeNeLux, 2017. All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel
Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from the
context in a certain case, trademarks of Nobel Biocare. Disclaimer: Some products may not
be regulatory cleared/released for sale in all markets. Please contact the local Nobel Biocare
sales office for current product assortment and availability.
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Limburgs Symposium voor CRA’s
18 november 2017
09u00 - 12u30u
Voor CRA’s, geriaters en artsen met een bijzondere interesse in ouderenzorg.
Praktische informatie

amma
Ontvangst met koffie en lekkers

Waar

Hotel Stiemerheide
Wiemesmeerstraat 105,
3600 Genk

Inschrijven

www.npzl.be/nl/vorming

Kostprijs

35 euro
Na inschrijving ontvangt u
een factuur.

Contact

lene.hoeben@npzl.be
011 81 94 72

Verwelkoming
Pijnbeleving bij de dementerende
patiënt
Dr. Charlotte De Clercq
Geriater Jessa ziekenhuis
Discussie en vraagstelling
Pauze
Mondzorg bij de geriatrische patiënt
Prof. Dr. Jacques Vanobbergen
UGent

Accreditering wordt aangevraagd.

Discussie en vraagstelling
Afsluiting

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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DWARS DOOR
HASSELT –
KLTV en MEDORA
De KLTV deed eerder dit jaar een oproep bij al de collega’s om mee te lopen tijdens
Dwars door Hasselt. Dat was een ideale kans om het belang van de mondgezondheid
in de kijker te plaatsen.
De opbrengst van deze actie zou naar Medora gaan zodat ook in Nepal de mondgezondheid van de Nepalese schoolkinderen erop vooruit kan gaan.
Er waren in het totaal 70 deelnemers, waarvan 26 tandartsen: 7 voor de kids run, 6
voor de 3 km, 25 voor de 5 km, 16 voor de 10 km en 16 voor de 15 km.
In een grote tent stond zowel de stand van de KLTV waar de deelnemers hun
loopnummer en T-shirt konden komen afhalen, de stand van Gum die tandenstokers verkocht ten voordele van Medora en de stand van Medora met verkoop van
geschenkartikelen uit Nepal en een fotostand waar je foto’s in Nepalese outfit kon
laten maken.
De weergoden waren ons niet gunstig gezind, het weer kon bijna niet slechter
geweest zijn die dag. Heel wat deelnemers moesten lopen in een echte stortbui.
Er kwamen daardoor veel minder supporters af op het hele gebeuren. De meeste
deelnemers waren kletsnat en gingen dan ook graag zo snel mogelijk weer naar
huis. Er kwam dus lang niet zoveel volk als gehoopt naar onze stand.
Met banners “Een gezonde mond de wereld rond” en grote pluchen tandenborstels,
die op de rug van enkele enthousiaste deelnemers gebonden waren, benadrukten
we tijdens het lopen het belang van de mondgezondheid. De commentator aan de
aankomst heeft meermaals herhaald: “we krijgen hier een duidelijke boodschap van
de tandartsen dat we onze tanden goed moeten poetsen!” In die zin was de actie
ondanks het weer als grote spelbreker toch nog geslaagd.
Al de tandartsen die zich ingeschreven hebben ontvangen binnenkort via de post
een goodie bag van de firma Gum.
De actie bracht voor Medora 882,79 EUR op. Als je weet dat 1 euro er in Nepal
10 waard is kan er met dit bedrag alweer heel wat gerealiseerd worden om ook in
Nepal de mondgezondheid te verbeteren!
Dank aan al de collega’s, hun familie en vrienden om zich in te zetten voor dit
goede doel!
Anita Lenaerts
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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COMPLETE DIGITALISERING
voor het perfecte resultaat
MONOZIR
• Hoog translucent
• Esthetisch
• Innovatief

€89,-

op basis van IOS bestand,
excl. modellen

MODERN DENTAL 3D-SCANNER
Trios® 3 Pod Mono
• Nieuwste generatie
• Lichter en met een kleinere
scankop
• Nu nóg sneller scannen

Ook voor implantologie.

€ 19.950,- excl. BTW
(incl. laptop t.w.v. € 2.600,-)
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Impressies van de KLTV reis naar New York en
Washington oktober 2017
Dankzij een ervaren Nederlandstalige gids werd deze reis boeien, met een zeer
intensief beleven van het bruisende New York en het rustige maar monumentale
Washington. Dankzij een hotel in de buurt van Time Square/Broadway en gewapend
met een metrokaart was je snel op de interessante plaatsen van NY. Het traditioneel
goede nazomerweertje (Indian Summer) maakte de stad aangenaam om te ontdekken.
Op zondag is het meemaken van een gospelmis in Harlem een extra openbaring.
Ook de nieuwste attractie “High Line”, waarbij een bovenliggende oude spoorlijn
in een aangenaam wandelpad boven de straten werd omgetoverd, is een parel van
landschapsherinrichting. Naast de klassiekers zoals Lady Liberty en Ellis Island,
Ground Zero, UNO, Central Park en Brooklyn, was er ook ruimte voor individuele
invullingen zoals een musical, avondboottocht rond Manhattan, museabezoek en
shopping natuurlijk. Met de trein naar Washington was sneller dan met een vliegtuig
en was een prima rustpose tijdens dit drukke programma. Naast het Capitool en
haar indrukwekkende Bibliotheek, gaven de monumenten en de vele musea van het
Smithsonian Institute langs de National Mall (allemaal gratis toegankelijk) ons ogen
en vooral tijd te kort. Gelukkig was er ook hier ’s avonds nog wat ruimte voor een
onvervalste peer-review over publiciteit in de THK bij een etentje aan de oevers van
de Potomac in Georgetown. Met spijt bracht Brussels Airlines ons opnieuw terug
naar het frisse België.
Jos Hoffbauer

Skyline
Manhattan
aan
Brooklynbridge
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New York
Central Park

Washington The
White House

Washington
National Mall

Washington Lincoln
Memorial
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Studieclub 26 oktober 2017

Orthodontie

Katrien Mesotten - Hangar 58

Raphaël Michiels over de
endo DETI score.

LTD3 over Recipe

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Katrien Mesotten over
kaasmolaren en een
update ORTHO.
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GEZOCHT:
Dentius Genk, een drukke groepspraktijk met assistentie in hartje Genk is op zoek
naar een algemeen tandarts om hun jong, enthousiast team te versterken. Voor 1
of 2 dagen per week. Contact: genk@dentius.be of 089/ 358 173.
Tandartspraktijk Dentine te Alken zoekt wegens babygeluk een collega die een
vervanging wil doen van maart t.e.m. mei 2018 (1 tot 4 d/week). Nadien is er de
mogelijkheid om ons team definitief te vervoegen. Er is steeds assistentie aanwezig!
Meer info via info@dentine.be of via 011/760.761
Nieuwe, ultra moderne tandartspraktijk te Neeroeteren (Maaseik-grens Nederlands
Limburg) zoekt PT/FT algemene tandarts(en) met of zonder specialisatie voor
duurzame samenwerking.
Dagen, uren en samenwerkingsverband zijn in uw voordeel bespreekbaar.
Ook collegae-stagiair(s) zijn zeer welkom!
Contact: Alina Vyerlye 089/364736 alina.vyerlye@tandarts.be
Tandartspraktijk Molaar zoekt een toffe en enthousiaste collega of stagiair(e) om
het team te versterken. Onze moderne groepspraktijk met assistentie is gelegen
te Hasselt. Meer info via katrien@molaar.be.
Dentius Lommel is op zoek in haar moderne groepspraktijk met assistentie naar
een algemeen tandarts om het team te versterken.
Minimum 2 dagen per week. Gelieve CV te versturen naar
anne.kleynjans@dentius.be
Solopraktijk (+assistentie) in Elen (Dilsen-Stokkem) met aangename, gemotiveerde
patiënten, zoekt toffe collega voor 1 à 2 dg/wk. Mail of bel vrijblijvend:
ann_aelbers@yahoo.com of 0497 87 11 96.
Invident zoekt een tandarts voor de uitbreiding van de groepspraktijk in Tongeren.
Dagen en uren otk. Wij bieden u een goede verloning en een modern kader met
assistentie in onze gedeconventioneerde praktijk.
Tel: 012/231122 Vital Vranken
Tandartsenpraktijk Identity Maasmechelen zoekt tandarts(e); topverloning mogelijk;
contact: Tel. 089/762815 of info@tandartsenpraktijk-identity.be
Tandartsenpraktijk SMILEKLINIEK te Heusden-Zolder en Bocholt
zoekt 2 algemeen tandartsen en 2 orthodontisten voor verdere uitbreiding van haar
team. Wij werken in 2 hypermoderne praktijken met secretariaat en assistentie.
Dagen en uren zijn te bepalen.
Interesse? Contacteer ons op 011/53.81.39 of info@smilekliniek.be

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Jonge en recente groepspraktijk zoekt, vanaf 2016, 3de alg. tandarts voor
langdurige samenwerking. Uren en startdatum o.t.k. Regio N-Limburg.
Mail: info@tandartspraktijkkies.be - Tel: 011/759526
Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in Opglabbeek en
Maasmechelen zoekt voor aanvulling van haar team :
- een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie.
Dagen en uren vrij te bepalen.
Alle moderne apparatuur en assistentie aanwezig.
Opgevulde agenda’s volgens je eigen werkritme gegarandeerd.
Zeer aangename werksfeer in een ultramodern kader.
Contacteer ons vrijblijvend op 089/857025 of info@esthedentalplus.be
Tandarts gevraagd aan de Maaskant ! (vlak bij Maastricht!)
Einde loopbaan of pas afgestudeerd? maakt niet uit! Geen administratieve
rompslomp meer! Vervoeg onze groepspraktijk te Rekem-Lanaken.
Dagen en uren door U zelf te bepalen. DOEN !
Geïnteresseerd ? LTH.EVC@gmail.com of GSM 0477 138 676
Tandartsenpraktijk DENTILICIOUS Heusden-Zolder zoekt gemotiveerde tandarts
(M/V), ervaring niet vereist, voor samenwerking in een gloednieuwe, volledig
geautomatiseerde en gedigitaliseerde praktijk met de modernste apparatuur
(fulltime mogelijk). Goede verloning. Contact: Frieda Achten 011/573903
Tandartsengroep Beutels Lummen zoekt een tandarts man/vrouw met bewezen
ervaring. Iemand die de brede waaier van tandheelkunde beheerst. Werken in
een vernieuwde praktijk met de nieuwste apparatuur,
met assistentie en receptioniste. Wij bieden u een aangename verloning.
Een praktijk voor algemene tandheelkunde, pedodontie, endo, implantologie,
en reconstructieve tandheelkunde, en prothese.
Meer info : zie onze website: www.beutels.be
Wenst U samen te werken met ons huidig team, in een familiale en ontspannen
sfeer, aarzel niet en neem dan gerust contact op met ons tel. 011/57.13.38 of via
E-mail : tandartsen@beutels.be
Collega tandarts voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.: 089/85.67.65 of 0494/44.14.90
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LOUPEBRILLEN

Bel ons

voor een a
fs

praak

011 22 21

Het maatpak voor uw ogen!
•
•
•
•
•
•

31

TTL-technologie (Through The Lense)
Verschillende vergrotingen (2.3, 2.8 en 3.8)
Op uw maat gemaakt, met ingebouwde werkafstand
Clip met leescorrectie (indien nodig)
LED verlichting met 3 standen, LI-ION batterij met
een capaciteit van 8u
Anti-polimerisatieﬁlter

voor de trouwe lezers
van ‘t Spyxke:

FILTER AANGEBODEN*
(twv. €52)
bij aankoop van een loupebril
met LED verlichting

* Geldig t/m 31/12/2016
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| 3510 Hasselt
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WACHTDIENST VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer 0903/39.969
Lijst wachtdienst december 2017
Zaterdag, 2 December 2017 : 9 tot 18 uur
Hermans D.
Custers K.
Peters J.M.
Awouters P.
Rosias S.
Gorbatenko N.
Vandersmissen B.

A.Preudhommeplein 3b1
Europalaan 62
Hogebergstraat 53
Reinpadstraat 18
Bilzensteenweg 10a
Papenstraat 12
Terbermenweg 1

3990 Peer
3650 Dilsen
3500 Hasselt
3600 Genk
3730 Hoeselt
3840 Borgloon
3540 Herk-de-Stad

011/631966
089/756740
011/311758
089/363516
089/416256
012/210178
013/551212

3990 Peer-Wijchmaal
3960 Bree
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3570 Alken
3550 Heusden

011/632963
089/468368
011/274710
089/848340
012/231122
011/311960
011/572306

3920 Lommel
3670 Gruitrode
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3870 Heers
3560 Lummen

011/541637
089/856204
011/284545
089/351565
012/230357
011/484029
013/571338

3910 Neerpelt
3680 Wurfeld-Maaseik
3500 Hasselt
3660 Opglabbeek
3700 Diets-Heur Tongeren
3800 Sint-Truiden
3540 Herk-de-Stad

011/644674
089/565369
011/726050
089/819860
012/241445
011/685628
013/555413

Zondag, 3 December 2017 : 9 tot 18 uur
Snoeks R.
Heyens R.
Poelmans E.
Vanderschoot B.
De Neve E.
Boulet I.
Minten D.

St.Trudostraat 32
Witte Torenwal 11
Hefveldstraat 105
André Dumontlaan 31
Maastrichterstwg 218
Grootstraat 81
Koolmijnlaan 165

Zaterdag, 9 December 2017 : 9 tot 18 uur
De Troyer K.
Gielen G.
Deruyter A.
Deferm C.
Van De Winkel L.
Brughmans E.
Ibrahim I.

Kerkplein 12
Breekiezel 36
Luikersteenweg 232/5
Boxbergstraat 62
Sint-Catharinastr 3
Bosveldstraat 1
Genebosstraat 109

Zondag, 10 December 2017 : 9 tot 18 uur
Elsen V.
Bude B.
Berten E.
Stijven J.
Gomand E.
Lambeets M.
Hooghe M.

Molenstraat 116
Vergelsweg 10
Sint-Martinusplein 1
Weg naar Zwartberg 161
Heurstraat 86
Terbiest 96
Oudestraat 19

Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 - Paro : 070 / 222125
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Zaterdag, 16 December 2017 : 9 tot 18 uur
Gommers P.
Janssen N.
Roebben W.
Vandijck M.
Govaerts M.
Vannitsen M.
Bekkers C.

Luikersteenweg 419
Itterplein 6 01
Zoldersekiezel 159
Winterslagstraat 55b2
Hazelereik 18
Tongersesteenweg 10
Pater Carremansstr.22b2

3920 Lommel
3960 Bree-Opitter
3511 Hasselt-Kuringen
3600 Genk
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3583 Paal-Beringen

011/645945
089/867737
011/255115
047/739931
012/236675
011/686802
0498299073

3930 Hamont
3640 Kinrooi
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Munsterbilzen-Bilzen
3806 Velm-St.Truiden
3560 Lummen

011/621012
089/702600
011/201120
089/382653
089/414461
011/685524
013/522504

3940 Hechtel
3630 Maasmechelen
3500 Hasselt
3660 Opglabbeek
3700 Tongeren
3803 Wilderen-St.Truiden
3945 Ham

011/726577
089/762315
011/254384
089/857025
012/238068
011/767378
013/666416

3930 Achel
3630 Maasmechelen
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Bilzen
3800 Zepperen-St.Truiden
3583 Paal-Beringen

011/644992
089/792062
011/273714
089/385237
089/511726
011/726235
011/420651

3920 Lommel
3620 Rekem-Lanaken
3511 Hasselt-Kuringen
3600 Genk
3740 Bilzen
3800 St.Truiden
3560 Lummen

011/393781
089/713034
011/873760
089/354145
089/491411
011/685652
013/522504

Zondag, 17 December 2017 : 9 tot 18 uur
Stationsplein 12
Weertersteenweg 136
Anne Frankplein 11/2
Lijsterbesstraat 4
Munsterbilzenstraat 11
Velmerlaan 57
Dr.Vandehoeydonckstr.2

Martens P.
Van Ende K.
Quaethoven M.
Meyers L.
Hertenweg L.
Vandormael Y.
Carlier K.

Zaterdag, 23 December 2017 : 9 tot 18 uur
Jackers K.
Fabry R.
Bielen V.
Leopsis-Descals A.
Jans A.
Arnauts M.
Castelijns M.

Hoefstraat 15
Europaplein 21
Lazerijstraat 54
Weg nr Opoeteren 60b1
Piepelpoel 17
Wilderenlaan 15
Kanaalstraat 27

Zondag, 24 December 2017 : 9 tot 18 uur
Vermeulen J.
Van De Boel B.
Van Campenhout G.
Daniels P.
Tan H.
Bellens B.
Cleuren K.

Mortel 22
Sint Pietersstraat 145
Acaciastraat 82
Torenlaan 20
Mooi Uitzichtlaan 35
Terwouwenstraat 22
Tessenderlosestwg 85

Kerstdag, 25 December 2017 : 9 tot 18 uur
Van Ransbeeck E.
Vanschoenbeek R.
Vrancken T.
Timmerman D.
Kellens D.
Bongers F.
Carlier P.

Kanaalstraat 65
Populierenlaan 59
Jaarmarktstraat 1 b 0.03
Rozenkranslaan 65
Biesenweg 44
Hasselse Steenweg 61a
Dr.Van der Hoeydonckstr.2

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Zaterdag, 30 December 2017 : 9 tot 18 uur
Papy K.
Karrestraat 81
Stassen E.
Hoogbaan 209
Willems M.
Kapelstraat 55
Roosen A.
weg naar Zwartberg 161
Carnotensis L.
Maastrichterstraat 112
niet toegekend 		
Araujo S.
Pironlaan 2

3920 Lommel
3650 Dilsen
3590 Diepenbeek
3660 Opglabbeek
3700 Tongeren
0
3550 Heusden-Zolder

011/545956
089/754067
011/351075
089/819860
012/393262

3941 Eksel
3630 Leut-Maasmechelen
3510 Kermt-Hasselt
3665 As
3700 Tongeren
3570 Alken
3582 Stal-Koersel-Beringe

011/731909
089/757475
011/250783
089/658373
012/232124
011/591109
011/420680

011/538139

Zondag, 31 December 2017 : 9 tot 18 uur
Linmans L.
Brabants M.J.
Jans B.
Schreurs P.
Leva P.
Wauters J.
De Clerck H.

Geerstraat 2a
St.Pietersstraat 85
Diestersteenweg 230
Hoogstraat 121
Albertwal 21
Steenweg 345a
Heerbaan 136

WACHTDIENST ORTHODONTIE

december 2017

						 070 / 222088
Weekend 2 – 3 dec. 2017
Weekend 9 – 10 dec. 2017
Weekend 16 – 17 dec. 2017
Weekend 23 – 24 dec. 2017
Kerstmis maandag 25 dec. 2017
Weekend 30 – 31 dec. 2017

Hansen Marie-Christine
Aly Medhat
Mesotten Katrien
Poelmans Simon
Schreurs Arnaud
Mevesen Ann

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE

0479209545
0486422050
0476209241
0472717868
089359703
0494447715

december 2017

						 070 / 222125
Wijgaerts Ingrid		
Devlieger Hilde		
Vogels Roel
Debaere Hermine		
Gijbels Frieda
Soers Catherine

Weekend 2 – 3 dec. 2017
Weekend 9 – 10 dec. 2017
Weekend 16 – 17 dec. 2017
Weekend 23 – 24 dec. 2017
Kerstmis maandag 25 dec. 2017
Weekend 30 – 31 dec. 2017
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KLTV - LIDGELD 2018
Het KLTV-lidgeld voor volgend jaar kan nu gestort worden. Om
organisatorische redenen (studieclubs) wordt aangeraden over te
schrijven vóór half januari.
Eén jaar KLTV lid worden (of blijven)
kost 80,00 Euro

Overschrijving via de Bank van Breda:
IBAN: BE28-6451-1921-1520

Swift/BIC: JVBA BE22

met vermelding "Lidgeld 2018" en uw naam
Ook kan al ingeschreven en betaald worden voor de Apollonia
Happening van donderdag 8 februari 2018.
Deelnameprijs: 30,00 euro /pp.
Graag afzonderlijke overschrijving, zelfde rekeningnummer

met vermelding "receptie" en uw naam en eventueel naam
partner.

Voorblad van 't Spyxke: compositiefoto door collega Paul Delwiche
			
van “De Maten”, het natuurreservaat op de
			
grens van Diepenbeek en Genk.
Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be
Secretariaat K.L.T.V.:
Slagmolenweg 64 3600 Genk 0485/765249
Lidgeld K.L.T.V.: 80 Euro
Bankrelatie: Bank J.Van Breda & Co 645-1192115-20
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
www.tandarts.be (voor tandartsen/lokaal/Limburg)
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Beste collegae,
Het einde van het jaar nadert en dit is dan
ook het laatste Spyxke van dit jaar. We kunnen
terugblikken op een goed gevuld jaar waar het
congres in Oostende één van de hoogtepunten
was.
Het lidgeld voor volgend jaar kan reeds gestort
worden en we vragen dit zo snel mogelijk te
doen zodat je niets moet missen van info en
programmatie naar volgend jaar toe. Zoals je
kan zien is er weer voor een goed gevuld programma gezorgd voor 2018, zowel
NIVVT-cursussen als studieclubs,. Voor alle cursussen geldt ook ‘TIJIDIG’
inschrijven en liefst enkel online, want er zijn reeds meerdere cursussen nu
al volzet. De peer reviews zullen normaliter dit jaar terug in het voorjaar
plaatsvinden: data zullen tijdig meegedeeld worden en ook hier is tijdig
inschrijven de boodschap want de plaatsen zijn beperkt.
Ik kan jullie nu reeds een aantal activiteiten sterk aanbevelen, zoals de
Apolloniahappening van 8 februari, die zal opgeluisterd worden door de
LM-band. Ook kunnen jullie kunnen nu reeds het banket van volgend jaar in
de agenda inschrijven op 20 oktober. Deze beide activiteiten zullen doorgaan
in het Driessent in Diepenbeek.
Graag wil ik de oproep van Jos Hoffbauer versterken en hier het engagement
vragen van geïnteresseerde collegae om mee de schouders te zetten onder de
verschillende eerstelijnszones. Wie mee wil werken kan zich altijd melden bij
Jos. Meer info hierover verderop in deze editie.
Tot slot wil ik jullie samen met het KLTV-bestuur prettige eindejaarsfeesten
toewensen en een goed begin van 2018 met de hoop jullie talrijk te mogen
verwelkomen op onze organisaties en dit als KLTV/VVT- lid.
Afbeelding: H. Apollonia in het Teseum in Tongeren.
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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met passie voor tanden en techniek:
“de juiste partner”

MDL-Euregio special:

ZrO2 -generatie 3

Dit Zirkonium biedt u de keuze uit een waaier aan indicaties
en is hiermee een pionier op haar vlak. Door de speciale
vormgeving van de kristallen met lichtreflectie in alle
richtingen, heeft dit materiaal een hogere translucentie dan
de overige ZrO2’s
Indicaties:

Voor een partiële- of volledig opgebakken kroon op
natuurlijke dentitie of op implantaten, zowel als voor een
monolithische kroon (Deze kronen, vervaardigd uit het nieuwe


materiaal, kunnen zowel posterior als anterior gebruikt worden.)



Hybride abutments

Preparatie:





Met chamfer en afgeronde interne rand
Reductie moet > 0.7 mm diep zijn
Met een hoek van 6 tot 8°
Afsteuning van de knobbels is ook aangewezen

Kleven / cementeren: (zie fabrikant)





Fosfaatcement en glasionomeer-cement
Gemodificeerd glasionomeer-cement
Zelfklevend cement
Composiet met bijkomende kleefmiddelen

Voor vragen en info kunt u ons steeds bereiken op onderstaande coördinaten.

Wij wensen u allen een warme Kerst
en een voorspoedig 2018.
Tel.: 089/71.70.98
Fax: 089/72.29.76

www.affix-ts.com

e-mail: mdl@mdl-euregio.be
www.mdl-euregio.be

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

-4-

't Spyxke: december 2017

Professionele mededelingen
WACHTDIENST 2018
De nieuwe lijsten voor 2018 zijn al meer dan een maand beschikbaar en de actuele
lijst van je eigen zone is steeds te raadplegen via de website van het Verbond en
dan naar “mijn wachtdienst”. Op die plaats kan je ook je adres en telefoonnummer
wijzigen, die alleen zichtbaar zal zijn voor onze diensten bij Offitel. Bij WISSELINGEN nooit Offitel hierin betrekken, omdat ze NIET ZELF in het systeem
kunnen ingrijpen !!! Stuur ALTIJD een mailtje naar de coördinator Jos Hoffbauer
(jos.hoffbauer@tandarts.be) en binnen enkele uren tot enkele dagen krijgen jullie
een bevestiging van het systeem op het ogenblik dat de wisseling is doorgevoerd.
Wie ziek is of plots de zone verlaat, houdt rekening met het reglement en de eigen
verantwoordelijkheid en zorg voor vervanging. Ook vragen we de groepspraktijken
hierin mee te denken. De coördinator moet dit NIET oplossen, maar de Provinciale
Geneeskundige Commissie (PGC) EIST wel iedere wachtdienstdag continuïteit in
iedere zone !!!

Nieuwe en herhaal-NIVVT cursussen 2018.
De NIVVT cursussen 2018 (ook in onze provincie) werden midden vorige maand
“online” gezet en je kan dit jaar ALLEEN maar via de VVT- website en dan naar
NASCHOLING “inschrijven” zolang er plaats is. Intussen zijn reeds 7 Limburgse
cursussen VOLZET, maar zijn er (vooral in het najaar 2018 ) opnieuw enkele
praktische cursussen bijgekomen (zie overzicht in dit Spyxke). In het voorjaar is
er “ruimte “ voorzien voor onze jaarlijkse peerreviewsessies.

Oprichting van 10 Limburgse Eerstelijnszones
Op dit ogenblik worden in gans het Vlaamse Land EERSTELIJNSZONES
opgericht en wordt van ons als tandarts OOK verwacht dat we met onze directe
eerstelijnspartners verder gaan samenwerken. Vooral rond tandheelkundige zorg en
preventie bij zwaarbehoevenden in thuiszorg en woonzorgcentra wil de Overheid
MEER investeren in tandheelkundige hulp en preventie-inzichten. Naast mondzorgcoaches zal ook onze expertise gevraagd worden. Natuurlijk kan dat niet gratis
en is onze tijd kostbaar en beperkt. We rekenen op voldoende aandacht voor deze
problematiek, zodat we zeker deze boot als beroep NIET missen op het ogenblik
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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dat professionele firma’s zich reeds klaarzetten om de gemakkelijke klussen (zeg
maar het laaghangend fruit ) te oogsten zonder aandacht voor enige continuïteit.
Op de eerste plaats denken we aan regionale samenkomsten rond mondzorg met de
huisartsen, aanbrengen van mondzorginstructies in woonzorgcentra en inventarisatie
van nodige mondzorg bij zwaarbehoevenden (die niet zelf hun tanden/gebitstructuur
kunnen verzorgen). Vanaf het ogenblik dat we concrete afspraken kunnen maken en
ook financiën beschikbaar zijn, gaan we jullie opnieuw berichten, maar we hadden
op dit ogenblik het opzet al willen laten RIJPEN en interesse mag, zonder zich te
moeten verplichten tot iets, al geuit worden via jos.hoffbauer@tandarts.be. In het
pilootproject in de Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg(Bilzen/Hoeselt/Tongeren/
Riemst en Voeren) wil men vanaf 2018 hier al versneld “werk” van maken!!! ….en
als voorbeeld dienen voor de anderen !!!

Kroätie 2018 : KLTV rondreis met twee peerreviewsessies : van
vrijdag 7/9/18 tot zondag 16/9/18.
Deze prachtige luxe rondreis met vliegtuig en luxe autocar in luxe hotels + volledig Nederlandstalig professioneel gegidst geraakt stilaan VOLZET. Heb je nog
interesse, dan vind je het volledig programma en de inschrijvingsmogelijkheden
op de KLTV website (www.kltv.be) en dan (let wel alles HOOFDLETTERS) :
gebruikersnaam = KLTV en wachtwoord = MARTENSR
Bekijk ook nog eens je massmail “KLTV mededelingen “ van 15/10/17 met alle
unieke voordelen.

ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN
voor ACTIVITEITEN KLTV, FAMILIALE
MEDEDELINGEN.
Via e-mailadres: kltv@skynet.be

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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GROEPSREIS KLTV 2018 met twee peer-reviews naar
KROATIE : BIJNA VOLZET
Na Toscane in 2016 en onlangs NY/Washington gaan we volgend jaar van 7 tot 16
september voor een zeer volledige en luxueuze reis langs de hoogtepunten van Kroatië.
Het programma stond al in het Spyxke van oktober, maar voor de hotelfoto’s en het
inschrijvingsformulier moet je momenteel naar onze KLTV website : www.kltv.be
met gebruikersnaam (in hoofdletters !!!): ”KLTV“ en wachtwoord : “MARTENSR”.
Omdat een prijs ook in de toeristische sector niet alles zegt, daarom deze accenten
die voor deze trip werden bedongen met onze touroperator : Carolus Premium Tours
(Lic. 5421).
- Zeer volledig programma (vliegtuig/touringbus) in quasi volpension.
- Gegarandeerde rechtstreekse lijnvluchten (geen charters)
- 10 dagen met twee weekends en terugkomst op zondagmiddag
- We reizen in september wanneer de temperaturen in Kroatië genietbaar zijn.
- De reis kan starten op een veilige en afgesloten parking in Hasselt (of Mol).
Je moet dus niet zelf naar Zaventem.
- In Kroatië staat de speciale Premium Tours TopView bus op ons te wachten (panoramisch glazen dak / binnenhoogte 2,05 m /ergonomische luxe zetels met extra
beenruimte waar maar plaats is voor 30 of 39 personen. De ”gewone” dranken aan
boord zijn bovendien GRATIS.
- Onze vier 4* of 5* hotels vinden jullie op de website en hebben excellente scores. In
alle hotels is gratis WIFI en in de hotels waar we resp. vier en drie nachten verblijven
is er een prachtig zwembad, zodat ’s avonds ook hier nog wat kan ontspannen worden.
- Alle taksen, inkomgelden en excursies zijn inbegrepen.
- In Kroatië hebben we een deskundige Nederlandstalige begeleider en bedienen we
ons met een audioguide systeem, zodat iedereen de uitleg kan verstaan.
- We voorzien voor de eerste 30 ingeschrevenen plaats, dit kan maximaal uitgebreid
worden naar 39.
- Bij inschrijving vraagt de touroperator 30 % voorschot, de andere 70 % wordt begin
augustus 2018 voldaan.
- We voorzien twee peer reviews voor de aanwezige collegae. De vouchers 2018
moeten natuurlijk tijdig bij het Verbond aangekocht worden. Iedere deelnemer van
de peer-review ontvangt ook een attest van aanwezigheid.
- De algemene- en bijzondere reisvoorwaarden zijn te raadplegen op de website
www.premiumtours.be.
- Je kan de auto tijdens de reis parkeren op het afgesloten carpark Walenstraat 30 in
Hasselt.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Met dank aan de standhouders
op 9 december in Uhasselt (Diepenbeek)
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-8-

't Spyxke: december 2017

APOLLONIA HAPPENING KLTV

Donderdag 8 februari 2018

't DRIESSENT
Diepenbeek
Aanvang: 19h30

- Presentatie KLTV jaarprogramma 2018
- Jubilarissen 5-15-25-35-45-50-55-65-70 jaar diploma
- Muzikale omlijsting verzorgd door LM-band

Kostprijs: 30 euro p.p.
		

(inschrijven voor 25 januari 2018)

Overschrijving via de Bank van Breda:
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
met vermelding "Happening" en uw naam en
eventueel naam partner.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Hier volgt de lijst met de jubilarissen
op de KLTV Apollonia Nieuwjaarsreceptie
op donderdag 8 februari 2018.
(5, 15, 25, 35, 45, 50, 55, 65 en 70 jaar diploma).
				
1948 (70 jaar): PERSOONS Jos
1953 (65 jaar): FRANSSENS Miet, LOYENS Frans
1963 (55 jaar): DE HOUWER Lodewijk, JANSSEN Franz, NEVEN Gaston,
NIJS Emanuel, ROSIAS Roger, SEIJNHAEVE Edie
1968 (50 jaar): FOSSION Brigitte, JANSEN Francois, VANWIJN Henri, VERBEECK Roger, VRANKEN Theo
1973 (45 jaar): DE REYS Frans, DEDENE Luc, ENGELBOS Marc, FRANSSENS Anne-Lise, GEUSKENS Maurice, GOIJENS Jean, HENCKENS Jos,
HONS Jackie, KEVERS Danielle, L’HERMIGNAUX Robert, RUIJPERS Marcel,
SMEYERS Gertrude, VANDENHOUDT Marc, WEYTJENS Cathy
1983 (35 jaar): BROUWERS Rudolf, BRUGHMANS Eddy, BURM Marc,
CORNELISSEN Rudy, DEWINTER Luc, DEXTERS Patrick, GEYSEN Etienne,
GIELEN Peter, HAESEVOETS Guido, HARDY Marijke, HAVEN Bernard, JANS
Annemie, JORISSEN Eric, KELLENS Dany, LINMANS Lieve, LINSSEN Paul,
MARECHAL Marina, MARIS Johan, MEULEMANS Luc, MEVESEN Ann,
ORDIES Patrick, POELMANS Erik, PULINX Greet, RAEMAEKERS Chantale,
ROBIJNS Greet, SMEETS Godelieve, STIJVEN Lambert, SWERTS Jozef, THEVISSEN Eric, VAN HOLLEBEKE Eric, VANDEPUT Benny, VANNITSEN Marc,
VERVECKEN Rudy
1993 (25 jaar): DANCKAERT Mieke, DE DROOGH Kathleen, GAILLIEZ
Helene, GEERLINGS Eric, HENDERYCKX Liesbeth, KIA Hamid,
LAUWERS Lien, LUKASSE Esther, MONSIEUR Pascale, NEYENS Sabine,
PELSMAEKERS Birgit, SCHAEKEN Koen, SCHOOFS Katrien, SMETS Nancy,
STIJVEN Walter, VANDERSCHOOT Barbara, VERBEECK Han
2003 (15 jaar): BLASZCZUK Tomasz, CUSTERS Kathleen, ROBEYNS An, VAN
DEN BROECK Alexander
2013 (5 jaar): CARNOTENSIS Lieselotte, CLAEYS Matthias, DAELEMANS
Pieter, GEERDENS Nele, GOMMERS Lien, GORISSEN Els, GOYENS Yves,
HENDRIKX Annelies, PELLENS Hanne, PEUTERS Annelies, PINTE Sander,
SCHEPERS Julie, THIJSSEN Blyde, TIMMERMANS Jan

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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NiVVT cursussen : 14 november 2017

Lokale anesthesie in het THK
C. Politis - Stiemerheide Genk

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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De nieuwe generatie
van het
Locator® abutmentsysteem
Locator R-Tx®

”De verbeterde morfologie van het locator R-Tx abutment zorgt ervoor dat de patiënt zijn prothese makkelijker kan positioneren in de mond wat zorgt voor
gebruiksgemak en een duurzaam resultaat. Daardoor
is deze vernieuwing een duidelijke verbetering voor
zowel tandarts als patiënt.”
Dr. Tim De Rouck

Stevigheid en functionaliteit ontmoeten elkaar
Beschikbaar voor interne conische, driekanaals en externe
99
hexagonale verbindingen.

Praktisch design met verbeterde geometrie van de bevestig99
ingskap.

Hex-drive mechanisme met kleine centrale holte beperkt
99
ophoping van etensresten en tandplak.

Makkelijke plaatsing dankzij geometrie van het abutment en
99
goede retentie van de prothese met dubbele retentieringen.

Handige tweezijdige all-in-one verpakking.
99

Meer op nobelbiocare.com/locator

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Leren omgaan met nomenclatuur
M. Seijnhaeve - Stiemerheide Genk
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Bijeenkomst CRA Dokters

Professor Vanobbergen - Stiemerheide Genk - 18/11/2017
Op 18 november 2017 ging in Stiemerheide het 7-de Limburgs Symposium voor CRA’s
door, waar ook aandacht werd besteed aan de mondzorg bij de geriatrische patiënt.
Er waren vijf Limburgse tandartsen aanwezig en de cursus was geaccrediteerd. De
rest van de aanwezigen waren Limburgse CRA-artsen, huisartsen die hoofdverantwoordelijke zijn in ieder woonzorgcentrum.
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KLTV activiteiten 2018
Donderdag 8 februari

Apollonia Happening

Zaterdag 30 juni

KLTV familiedag

Zaterdag 20 oktober

Apollonia Banket

Driessent Diepenbeek

Driessent Diepenbeek

Activiteiten VVT 2018 studieclub Limburg
Don. 25 januari
STCL
		

Anita Lenaerts Medora :
grenzen verleggen in de THK

Hangar 58

Don. 22 februari
STCL
		

Ackx Koen en Daneels Luc :
Endodontische overpeinzingen

Hangar 58

Don. 22 maart
STCL
		

Braem Marc :
THK ongevallen en papierwerk

Hangar 58

Don. 26 april
STCL
		

Jacobs Reinhilde : Beeldvorming
en Rontgendiagnostiek anno 2018

Hangar 58

Don. 24 mei
STCL
		

Gruythuysen René :
Kindvriendelijke innovatie

Hangar 58

Don. 27 september STCL
		

Eric Delaeter : wat zit er in
de pipeline?

Hangar 58

Don. 25 oktober

Carine Mathys : Locators

Hangar 58

STCL

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Limburgse NIVVT cursussen 2018
staan ONLINE !!!
Voor de NIVVT programmatie 2018 gebeurt de inschrijving uitsluitend
online via de website !!!!
Do 08/02/2018
Restauratieve behandeling van ernstige slijtage :
Postema
Stiemerheide

40 AE DG4: N.

VOLZET

Di 20/02/2018
Lokale anesthesie in de THK :
S. Politis
Stiemerheide

40 AE DG1

VOLZET

Za 10/03/2018
1/2d Beetregistratie : edentate patiënt :
M. Nolens
Syntra Hasselt

20AE DG7

Do 24/05/2018
Atraumatisch handelen bij kinderen :
R. Gruthuysen
Stiemerheide

30 AE DG5

Do 31/05/2018
Implantaat onderdelen & attachmenten :
P. Ordies
Stiemerheide (voor- en namiddag
telkens één cursus!!) 20 AE DG7 beiden VOLZET
Di 25/09/2018
Soms loopt het fout in de moderne THK :
T. De Wit & F. Hendrickx Stiemerheide (voor- en namiddag telkens
één cursus !!)
20AE DG 4&7
Vr 28/09/2018
Uitneembaar prothetisch herstel op implantaten :
R. Bettens & F. Ardenois Stiemerheide
30 AE DG7

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Zat 06/10/2018
3/4d Beetregistratie betande patiënt :
M. Nolens
Syntra Hasselt

30 AE DG7

Di 09/10/2018
Direct composiet veneer systems review :
M. Tudts & E. Oliveira
Stiemerheide

40 AE DG 4

Do 18/10/2018
Workshop Indirecte handelen met composiet :
A. Van Daelen & W Derksen Stiemerheide

40 AE DG4

VOLZET

Vr 19/10/2018
Workshop werken met composiet in posteriorstreek :
D.Grauls & L.Renckens Stiemerheide
40AE DG4
Di 23/10/2018
Smile design workflow for dummies :
M Tudts & E. Oliveira
Stiemerheide

40 AE DG 7

Do 25/10/2018
Workshop werken met composiet in de anteriorstreek :
B. Beekmans & M.Ilik
Stiemerheide
40 AE DG4
Vr 26/10/2018
Workshop indirect handelen met composiet :
A. Van Daelen & W. Derksen Stiemerheide

40 AE DG4

Do 15/11/2018
Leren omgaan met nomenclatuur :
M. Seijnhaeve
Stiemerheide

40 AE DG 2

Zat 01/12/2018
NIVVT-VVT afd Limburg :
Wintermeeting
(U Hasselt of Thorpark Genk)

VOLZET

30AE

Inhoud, uurregeling en onthaaluur vinden jullie op de website onder “nascholing
NIVVT cursussen”, evenals de aanduiding of de cursus al VOLZET zou zijn !!!
Intussen reeds 7 cursussen VOLZET !!!
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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COMPLETE DIGITALISERING
voor het perfecte resultaat
MONOZIR
• Hoog translucent
• Esthetisch
• Innovatief

€89,-

op basis van IOS bestand,
excl. modellen

MODERN DENTAL 3D-SCANNER
Trios® 3 Pod Mono
• Nieuwste generatie
• Lichter en met een kleinere
scankop
• Nu nóg sneller scannen

Ook voor implantologie.

€ 19.950,- excl. BTW
(incl. laptop t.w.v. € 2.600,-)

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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GEZOCHT:
“Tandartsenpraktijk All-dente te Lommel zoekt algemene tandarts (met of zonder
specialisatie) voor langdurige en duurzame samenwerking. Dagen en uren zijn
vrij te bepalen. Alle moderne apparatuur en assistentie zijn aanwezig. Contact:
Ememrs Robert 011/544639 of info@all-dente.be”
Tandartsen C Jacobs en I Lenssen van ArteDenti zoeken een enthousiaste
algemeen tandarts om met ons samen te werken in onze moderne praktijk, gelegen
op de Kunstlaan in Hasselt; 4 behandelkamers, 2 assistentes, RX per kamer, OPG
en allerlei moderne apparaten, o a digitale scanner. Wil je meer weten, stuur je
CV naar isabelle@artedenti.com tel. 011 22 30 32
Dentius Genk, een drukke groepspraktijk met assistentie in hartje Genk is op zoek
naar een algemeen tandarts om hun jong, enthousiast team te versterken. Voor 1
of 2 dagen per week. Contact: genk@dentius.be of 089/ 358 173.
Tandartspraktijk Dentine te Alken zoekt wegens babygeluk een collega die een
vervanging wil doen van maart t.e.m. mei 2018 (1 tot 4 d/week). Nadien is er de
mogelijkheid om ons team definitief te vervoegen. Er is steeds assistentie aanwezig!
Meer info via info@dentine.be of via 011/760.761
Nieuwe, ultra moderne tandartspraktijk te Neeroeteren (Maaseik-grens Nederlands
Limburg) zoekt PT/FT algemene tandarts(en) met of zonder specialisatie voor
duurzame samenwerking.
Dagen, uren en samenwerkingsverband zijn in uw voordeel bespreekbaar.
Ook collegae-stagiair(s) zijn zeer welkom!
Contact: Alina Vyerlye 089/364736 alina.vyerlye@tandarts.be
Dentius Lommel is op zoek in haar moderne groepspraktijk met assistentie naar
een algemeen tandarts om het team te versterken.
Minimum 2 dagen per week. Gelieve CV te versturen naar
anne.kleynjans@dentius.be
Solopraktijk (+assistentie) in Elen (Dilsen-Stokkem) met aangename, gemotiveerde
patiënten, zoekt toffe collega voor 1 à 2 dg/wk. Mail of bel vrijblijvend:
ann_aelbers@yahoo.com of 0497 87 11 96.
Invident zoekt een tandarts voor de uitbreiding van de groepspraktijk in Tongeren.
Dagen en uren otk. Wij bieden u een goede verloning en een modern kader met
assistentie in onze gedeconventioneerde praktijk.
Tel: 012/231122 Vital Vranken
Tandartsenpraktijk Identity Maasmechelen zoekt tandarts(e); topverloning mogelijk;
contact: Tel. 089/762815 of info@tandartsenpraktijk-identity.be

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Tandartsenpraktijk SMILEKLINIEK te Heusden-Zolder en Bocholt
zoekt 2 algemeen tandartsen en 2 orthodontisten voor verdere uitbreiding van haar
team. Wij werken in 2 hypermoderne praktijken met secretariaat en assistentie.
Dagen en uren zijn te bepalen.
Interesse? Contacteer ons op 011/53.81.39 of info@smilekliniek.be
Jonge en recente groepspraktijk zoekt, vanaf 2016, 3de alg. tandarts voor
langdurige samenwerking. Uren en startdatum o.t.k. Regio N-Limburg.
Mail: info@tandartspraktijkkies.be - Tel: 011/759526
Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in Opglabbeek en
Maasmechelen zoekt voor aanvulling van haar team :
- een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie.
Dagen en uren vrij te bepalen.
Alle moderne apparatuur en assistentie aanwezig.
Opgevulde agenda’s volgens je eigen werkritme gegarandeerd.
Zeer aangename werksfeer in een ultramodern kader.
Contacteer ons vrijblijvend op 089/857025 of info@esthedentalplus.be
Tandarts gevraagd aan de Maaskant ! (vlak bij Maastricht!)
Einde loopbaan of pas afgestudeerd? maakt niet uit! Geen administratieve
rompslomp meer! Vervoeg onze groepspraktijk te Rekem-Lanaken.
Dagen en uren door U zelf te bepalen. DOEN !
Geïnteresseerd ? LTH.EVC@gmail.com of GSM 0477 138 676
Tandartsenpraktijk DENTILICIOUS Heusden-Zolder zoekt gemotiveerde tandarts
(M/V), ervaring niet vereist, voor samenwerking in een gloednieuwe, volledig
geautomatiseerde en gedigitaliseerde praktijk met de modernste apparatuur
(fulltime mogelijk). Goede verloning. Contact: Frieda Achten 011/573903
Tandartsengroep Beutels Lummen zoekt een tandarts man/vrouw met bewezen
ervaring. Iemand die de brede waaier van tandheelkunde beheerst. Werken in
een vernieuwde praktijk met de nieuwste apparatuur,
met assistentie en receptioniste. Wij bieden u een aangename verloning.
Een praktijk voor algemene tandheelkunde, pedodontie, endo, implantologie,
en reconstructieve tandheelkunde, en prothese.
Meer info : zie onze website: www.beutels.be
Wenst U samen te werken met ons huidig team, in een familiale en ontspannen
sfeer, aarzel niet en neem dan gerust contact op met ons tel. 011/57.13.38 of via
E-mail : tandartsen@beutels.be
Collega tandarts voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.: 089/85.67.65 of 0494/44.14.90
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LOUPEBRILLEN

Bel ons

voor een a
fs

praak

011 22 21

Het maatpak voor uw ogen!
•
•
•
•
•
•

31

TTL-technologie (Through The Lense)
Verschillende vergrotingen (2.3, 2.8 en 3.8)
Op uw maat gemaakt, met ingebouwde werkafstand
Clip met leescorrectie (indien nodig)
LED verlichting met 3 standen, LI-ION batterij met
een capaciteit van 8u
Anti-polimerisatieﬁlter

voor de trouwe lezers
van ‘t Spyxke:

FILTER AANGEBODEN*
(twv. €52)
bij aankoop van een loupebril
met LED verlichting

* Geldig t/m 31/12/2016

van|en
voorHasselt
de Limburgse
Macobe bvba | Maandblad
Koorstraat 12
3510
| 011 tandartsen
22 21 31 | info@macobe.com

-24www.macobe.com
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WACHTDIENST VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer 0903/39.969
Lijst wachtdienst januari 2018
Nieuwjaar 2018, 1 Januari 2018 : 9 tot 18 uur
Gilis D.
Vaes H.
Gielen P.
Van Eijgen J. V
Kelleneers M.
Beckers M.
Colsoul J.

Boseind 38
Stationsstraat 155/1
Paalsteenstraat 164
ennestraat 156
De Bormanlaan 22
Gazometerstraat 14
Gen.Dewittestraat 24

3910 Neerpelt
3620 Lanaken
3500 Hasselt
3600 Genk
3730 Hoeselt
3800 St.Truiden
3545 Halen

011/640181
089/718404
011/211116
089/303008
089/492831
011/683627
013/442910

3900 Overpelt
3680 Maaseik
3500 Hasselt
3530 Houthalen-Helchteren
3740 Waltwilder-Bilzen
3800 Gelmen-St.Truiden
3540 Herk-de-Stad

011/361414
089/565369
011/361036
011/526681
089/491970
011/486732
0474/867218

3910 Neerpelt
3530 Maasmechelen
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3740 Bilzen
3570 Alken
3550 Heusden-Zolder

011/824247
089/252926
011/910803
089/357650
089/414804
011/723536
011/538139

3900 Overpelt
3680 Maaseik
3510 Kermt-Hasselt
3600 Genk
3740 Bilzen
3830 Wellen
3550 Heusden-Zolder

011/361414
089/565369
011/262678
089/358173
089/503501
012/742183
011/573903

Zaterdag, 6 Januari 2018 : 9 tot 18 uur
Nouwen C.
Lenaerts N.
Sterckx D.
Okovska S.
Koopmans C.
Hex L.
Geerdens N.

Leopoldlaan 86
Vergelsweg 10
Scheepvaartplein 2
Vredelaan 6
Verbindingsstraat 8
Luikersteenweg 502
Markt 14

Zondag, 7 Januari 2018 : 9 tot 18 uur
Winters F.
Farre R.
Van Beveren K.
Swinnen R.
Menten F.
Bollen K.
Llobera Marti M.

Schutterijstraat 26
sint-Barbarastraat 20
Marktplein 28
Boxbergstraat 6
Dorpsstraat 56
Reigerlaan 5
Pironlaan 2.2

Zaterdag, 13 Januari 2018 : 9 tot 18 uur
Matthijs A.
Duarte C.
Appeltans E.
Aerden J.
Maurissen M.
Oudebrouckx G.
Haels L.

Leopoldlaan 86
Vergelsweg 10
Diestersteenweg 226
Rootenstr. 17 b17
Meershoven 4
Tulpenlaan 2
Langstraat 63

Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 - Paro : 070 / 222125
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Zondag, 14 Januari 2018 : 9 tot 18 uur
Dos Ramos Nunes K.
Barragan G.
Van Cleynenbreugel B.
Arts P.
Pellaers L.
Oudebrouckx L.
Martens P.

Stad 15
Vergelsweg 10
Jaarmarktstraat 1 b 0.03
Weg nr Opoeteren 60/1
Venstraat 16
Tulpenlaan 2
Guido Gezellelaan 22

3930 Hamont
3680 Maaseik
3511 Hasselt-Kuringen
3660 Opglabbeek
3700 Vreren-Tongeren
3830 Wellen
3550 Heusden

011/604410
089/565369
011/873760
089/257025
012/236118
012/742183
011/431311

3910 Neerpelt
3530 Maasmechelen
3510 Kermt- Hasselt
3600 Genk
3740 Munsterbilzen
3800 St.Truiden
3583 Paal-Beringen

011/647897
011/252035
011/262678
089/357367
089/413505
011/680724
011/425103

3930 Achel
3620 Lanaken
3500 Hasselt
3600 Genk
3770 Riemst
3800 St.Truiden
3583 Paal-Beringen

011/643675
089/716377
011/762868
089/355764
012/216133
011/596985
011/725362

3940 Hechtel
3680 Maaseik
3500 Hasselt
3660 Opglabbeek
3798 Voeren
3800 St.Truiden
3540 Herk-de-Stad

011/734926
089/364736
011/251174
089/857025
04/3810251
011/683632
013/305450

3930 Hamont
3621 Rekem-Lanaken
3500 Hasselt
3530 Houthalen-Helchteren
3770 Vroenhoven-Riemst
3570 Alken
3580 Beringen

011/621533
089/732680
011/242400
011/604410
012/452667
011/315051
011/423710

Zaterdag, 20 Januari 2018 : 9 tot 18 uur
Maas L.
Nelissen M.
Knoors N.
Simon S.
Poesen F.
Claes M.C.
Aras M.C.

Zonhoekstraat 1498
Sint-Barbarastraat 20
Diestersteenweg 226
Weg naar As 107 bus2
Koekoekstraat 2
Ridderstraat 35
Driesstraat 18

Zondag, 21 Januari 2018 : 9 tot 18 uur
Linsen J.
Geelen J.
Jans K.
Nijs N.
Lueg H.
Henderyckx L.
Cleeren J.

Thomas Watsonlaan 31
Eikelenweg 78
Maastrichterstwg 198 b1
De Heuvel 5
Visésteenweg 57
Hasseltse stwg 418
Paalsesteenweg 325

Zaterdag, 27 Januari 2018 : 9 tot 18 uur
Henckens W.
Tsertanidou V.
Bosmans N.
Sleurs S.
Brouwers K.
Nysten L.
Gevers K.

Don Boscostraat 79a
Ophovenstr. 21/2
Plantenstraat 32
Weg nr Opoeteren 60/1
Dr Goffinstraat 9
Wildebamp 14
Markt 14

Zondag, 28 Januari 2018 : 9 tot 18 uur
Cornelissen B.
Van Cauwelaert E.
Jansen S.
Samoes I.
Smits H.
Haesevoets G.
Gerits M.

Stad 15 b1
Populierenlaan 36
Mombeekdreef 68
Grote Baan 197
Maastrichtersteenweg 103
Dorpsstraat 2
Beverlose steenweg 365
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WACHTDIENST ORTHODONTIE

januari 2018

						 070 / 222088
Nieuwjaar 1 jan. 2018

Piret Jean-Luc

0476259781

Weekend 6 – 7 jan. 2018

Stessens An

0498110291

Weekend 13 – 14 jan. 2018

Van Erum Ria

0474643495

Weekend 20 – 21 jan. 2018

Bensch Linda

0498827316

Weekend 27 – 28 jan. 2018

Poelmans Simon

0472717868

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE

januari 2018

						 070 / 222125
Nieuwjaar 1 jan. 2018

Thevissen Eric

Weekend 6 – 7 jan. 2018

Van den Eynde Els

Weekend 13 – 14 jan. 2018

Van Enis Francis

Weekend 20 – 21 jan. 2018

Wijgaerts Ingrid

Weekend 27 – 28 jan. 2018

Devlieger Hilde

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Het bestuur van de Koninklijke Limburgse
Tandartsenvereniging en de redactie van
't Spyxke wensen U en uw familie prettige
eindejaarsfeesten en een voorspoedig
2018 in goede gezondheid.
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