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Donderdag 24 januari 2019     om 20u30

Thor Central
Genk-Waterschei

Accreditering AANGEVRAAGD DG 6

Implantaten in de THK 
behandelportefeuille

Tom de Wit 

 Activiteit VVT studieclub Limburg 

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub ten
laatste op 20 januari 2019 via de VVT website,

(lokaal/Limburg/activiteiten).
 

Na afsluiten van de inschrijvingen afmelden via 
studieclublimburg@tandarts.be

of via sms 0494 75 17 19
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Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be

Secretariaat K.L.T.V.:
Pliniuswal 24   3700 Tongeren   012/230794

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)

Voorblad van 't Spyxke: Compositiefoto met de kerktoren van Gelinden
   (Paul Delwiche)

Donderdag 24 januari 2019 om 22u15 (na de studieclub)

KLTV nodigt alle leden van KLTV uit op een gezellig samenzijn 
met een hapje en een drankje.
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a Donderdag 24 januari 2019
STCL  -  Tom de Wit
Implantaten in de THK behandelportefeuille
Thor Central, Genk

Donderdag 7 februari 2019
Apollonia Happening KLTV met jubilarissenviering.
Driessent Diepenbeek
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Beste collegae,

het jaar is inmiddels reeds enkele weken oud. 
Toch wil ik jullie nog mijn beste wensen over-
maken voor het jaar 2019 en dat het een jaar 
mag worden in goede gezondheid en zonder 
tegenslagen.

We kunnen terugblikken op een bijzonder 
geslaagde wintermeeting met enkel tevreden 
sponsors. Denk aan deze sponsors als jullie 
nieuwe bestellingen doen.

THOR CENTRAL zal  dit jaar ook onze nieuwe  locatie zijn voor de maan-
delijkse studieclubs. Denk eraan dat je voor elke studieclub opnieuw dient 
in te schrijven en indien je niet kan komen, gelieve uit respect dan ook uit te 
schijven, zoals wij ook van onze patiënten verwachten dat ze afbellen indien 
ze niet kunnen komen.

Vergeet ook niet het lidgeld KLTV te betalen om van de ledenvoordelen te 
blijven genieten, dit geldt ook zo voor het lidgeld VVT.

Zoals de meesten ondertussen weten zal André Timmerman stoppen als 
hoofdredacteur van het Spyxke. Ondertussen is er een nieuwe redactieraad 
doorgegaan en hier kunnen we Annemieke Appelen en Patricia Berx verwelko-
men als nieuwe hoofdredactrices. Zij zullen nu samen met André de volgende 
edities verzorgen tot André definitief de fakkel doorgeeft.

Tot slot wens ik jullie nog uit te nodigen voor de Apolloniahapppening die 
doorgaat op donderdag 7 februari in ’t Driessent te Diepenbeek waar de 
muzikale omlijsting zal verzorgd worden door de band ‘Along comes Mary’

Collegiale groeten,

Ronny

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

Tel.: 089/71.70.98 e-mail: mdl@mdl-euregio.be 
Fax: 089/72.29.76 www.affix-ts.com     www.mdl-euregio.be 

MDL-Euregio wenst u en uw familie,
een gezond en vreugdevol 2019

De dentale sector ondergaat een grondige evolutie zoals we 
reeds jaren eerder aankondigden en we zitten er nu 
middenin.  

“Be. Transparent”, de Mdeon-code voor deontologie, en 
“GDPR” de nieuwe privacywetgeving, zijn nog maar net 
ingevoerd en reeds heel dominant aanwezig, ook het KB van 
07/12/17 rond notificatie/registratie bij het FAGG eist nu volop 
onze aandacht en actie. 

De nieuwste dentale 
technologieën kunnen ons 
helpen complexe en 
veeleisende werkstukken met 
grote precisie en nog meer 
efficiëntie uit te voeren. Het 3D- 
printen brengt de 
“robotisering”, de digitale 
productie van diverse soorten 
tandprothesen, toebehoren 
voor implantaten en zelfs 
weefsels, de komende jaren in 
een stroomversnelling. Zo 
voorziet tegenwoordig iedere 
implantaatfirma u van haar 
eigen tijdelijke cilinder, interface 
en “customised abutments”. 

Voor vragen, info of complete tekst kunt u ons team bereiken op onderstaande 
coördinaten. 
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Studieclub donderdag 24 januari 2019 om 20h30

 Implantaten in de THK behandelportefeuille

Thor Central
Genk

Accreditering aangevraagd DG 6

Spreker: Tom de Wit 

Korte inhoud: Implantaten zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit 
de tandheelkundige behandelportefeuille.
Het laat ons toe om patiënten een tand-vervanging aan te bieden die het gevoel 
van natuurlijke tanden zeer dicht benadert. We komen van een tijdperk waarin 
de implantaten geacht werden zo lang mogelijk te zijn Lengtes van 15 tot 
18mm waren geen uitzondering. De laatste jaren zijn korte implantaten meer 
en meer in opmars. Niet alleen kunnen ultra-korte implantaten een mogelijke 
oplossing bieden voor patiënten met weinig kaaksbeen, ze laten ons ook toe 
om minder invasief te werk te gaan in situaties met meer als voldoende bot. 
Deze lezing geeft U een inzicht over de juiste indicaties voor korte implantaten, 
over de voor- en nadelen van korte implantaten ten opzichte van meer traditio-
nele implantaat-afmetingen, over de eigenschappen die nodig zijn om een kort 
implantaat optimaal te laten functioneren en over de mogelijke valkuilen die we 
tegenkomen bij sommige implantaat-systemen die nt iets anders dan anders zijn.

Curriculum Vitae: Algemeen Tandarts DE WIT Tom
 
Licentiaat in de tandheelkunde (2004) aan de VUB. Tandarts, tandartsen De 
Wit b.v.b.a. – Alken (2004 – heden) Zaakvoerder sinds 2009 - Spreker voor 
Nobel Biocare (behandelplanning en prothetische technieken) - Spreker voor 
Bicon Dental Implants (techieken met ultra-korte implantaten) - Spreker voor 
Katholieke Universiteit Leuven (chirurgische en prothetische implantaat 
behandeling)Tandarts, Xentro Dental - Genk (2011 – heden) - Complexe 
rehabilitaties met tandimplantaten - Spreker voor Nobel Biocare met dr. Luc 
Vrielinck (Zygoma implantaten)Tandarts, tandartspraktijk Erik Hendrix – 
Tongeren (2004)
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Professionele mededelingen

  1. Het Verbond bericht jullie wanneer de juiste erkenningsnummers van de 
wintercursus van 1 december bekend zullen zijn. Het toegekend nummer 36576 
is dus nog niet definitief !!!  Het verwerken van de accrediteringsgegevens 
2018 kan vanaf 7 januari ook online, via de website van RIZIV en dan naar 
webtoepassingen accreditering : de webtoepassing voor het beheer van de 
accreditering (zie ook uitleg op www.kltv.be). Voor het inloggen heb je een eID 
of itsme applicatie of digitale sleutels via TOTP nodig.  Maar het individueel 
aanwezigheidsblad mag ook nog een laatste keer aangetekend verzonden 
worden voor 31 maart 2019.

  2. Bestellingen van nieuwe getuigschriften voor verstrekte hulp kunnen vanaf 1 
januari ALLEEN ONLINE via www.medattest.be. Ook hier kan het aanmelden 
alleen nog maar via eID of itsme applicatie of digitale sleutels via TOTP.

  3. Het Verbond verwittigt als je wil(online) te kennen geven dat je voor het nieuwe 
akkoord partiëel of niet geconventioneerd wil zijn in 2019. De nieuwe tarieven 
zijn wel van toepassing vanaf 1 januari 2019.

  4. Onze VVT voorjaarsvergadering op 16 maart in CC Hasselt handelt over het 
belang van een gezonde mond voor een goede algemene gezondheid en de 
bewezen linken, die hieromtrent belangrijk zijn. Het programma vinden jullie al 
in dit Spyxke met de aangezochte sprekers en uittredend minister Vandeurzen. 
Inschrijven kan via het betaalformulier in VVT-magazine januari. 

  5. De nieuwe website www.gezondemond.be is infokanaal naar de collegae en het 
publiek van het Vlaams Instituut Mondgezondheid. Het is een consortium van 
de Vlaamse beroepsorganisatie en de twee universiteiten om wetenschappelijk 
onderbouwde informatie te brengen over 4 specifieke doelgroepen : jongeren/
Ouderen/Personen in kansarmoede en Personen met een beperking.  Zo staan 
er projecten op stapel rond “de mondzorglijn” en “Ieders mond gezond”.  
Verder kan er terecht voor opleidingen over mondzorgcoach/mondzorgteam in 
woonzorgcentrum en procesbegeleider mondzorg voor woonzorgcentrum. De 
voorzitter is collega Jean-Paul Souffriau, die ook op de voorjaarsvergadering 
een woordje uitleg komt brengen en het contactadres is het Verbond in Brussel.

  6. We activeren onze eigen website www.kltv.be om extra foto’s ter beschikking 
te stellen van de wintermeeting, het nieuwe document va, DGEC “ Opdrachten 
en procedures 2019” en de KLTV reis met twee peer-reviews naar Oost-Canada 
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van 14 september tot 29 september. Voor dit laatste moeten geïnteresseerden 
snel zijn omdat de vliegtuigplaatsen beperkt zijn. Nogmaals de codes voor de 
website : gebruiksnaam : KLTV en wachtwoord : MARTENSR

  7. NIVVT cursussen van het voorjaar zijn bijna allemaal volzet , behalve in 
Stiemerheide 25/4 Voorspelbare uitkomst met diverse implantaatbehandel-
protocollen toetsen/Prof. H. Debruyn, 7/5  Smile Design M. Tudts en 23/5 
Overkappingsprothese in boven- en onderkaak C.Matthys.

  8. Voor de Algemene Vergadering van het Verbond op woensdag 20 maart, kunnen 
jullie uw volmacht sturen naar uw vertegenwoordigers Jos Hoffbauer/Marc 
Seijnhaeve of Serge Wils. Het kan ook rechtstreeks naar het Verbond, maar 
vergeet dan niet naam volmachthouder en handtekening.

  9. We voorzien de peer-reviewavonden dit jaar in de maand mei.  Vergeet niet 
tijdig uw twee vouchers aan te vragen aub !! Ook in juni plant studieclub 
Limburg nog iets speciaals, maar daarover later meer!!!

10. Er waren eind december ernstige problemen met Offitel tijdens de wacht-
dienstdagen. Patiënt en tandarts van wacht waren hiervan ongewild slachtoffer. 
Het Verbond en VBT gaat de firma hierover aanspreken en eventuele directe 
maatregelen nemen.

Jos Hoffbauer
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Met dank aan de standhouders 
op 1 december in Thor Central Genk-Waterschei
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Het auditorium van het vernieuwd hoofdge-
bouw van de vroegere kolenmijn van Waterschei 
(Thor Central) was volledig volzet voor een 
reeks interessante lezingen rond de opdrachten 
van DGEC en de gevolgen die dit kunnen 
hebben voor onze praktijkvoering.

Dhr. Erik Rossignol (jurist en coördinator directe 
informatie DGEC) en collega Dr. Jean-Philippe 
Mousset (medisch inspecteur bij DGEC) schets-
ten de controleopdracht en het doel van de dienst, 
die uiteindelijk de ziekteverzekering toeganke-
lijk, duurzaam en kwalitatief wilt houden door 
fraude en oneigenlijk gebruik te bannen. Op de 
eerste plaats is er een informatieopdracht als 
preventie, de evaluatieopdracht en de uitein-
delijke controleopdracht via een individueel 
onderzoek of een thematische studie. Op hun 
website vindt men de publicaties : opdrachten 
en procedures, het DGEC jaarverslag en infobox 
tandarts.  Verder onderhouden ze voortdurend 
hun communicatie met de pers en de beroeps-
organisaties als er nieuwe ontwikkelingen zich 

Wintermeeting: Kennismaking met DGEC
(dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle) 

1 december 2018 Thor Central Genk
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Zoals  u i t  b i jgevoegd 
schema blijkt, is er een 
verschillende aanpak voor 
de 10 soorten inbreuken, 
die  kunnen gevonden 
worden bij een opgestarte 
enquête en het verhoor van 
de practicus.  Men maakt 
onderscheid in realiteit/
conformiteit en overcon-
sumptie/doelmatigheid. 
Verder kwamen we te 

aanbieden, zoals de extra-
polatie van herhaalde 
fouten na een enquête bij 
de practicus, de bijstand 
van een advocaat door 
de SALDUZ-wetgeving, 
het verlengen van de ver-
jaring van twee naar drie 
jaar en de rechtszekerheid 
bij een administratieve 
procedure.

De sprekers: Pieter-Jan Van de Weyer, Eric Rossignol, Prof. Steven Lierman,
dr. Jean-Philippe Mousset, Marc Seijnhaeve en Jos Hoffbauer.
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 Bron: infobrochure DGEC RIZIV Opdrachten en procedures
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Bron: infobrochure DGEC RIZIV 
Opdrachten en procedures
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weten wat de rechten van de 
practicus waren bij een verhoor, 
binnen welke termijn de vast-
stellingen moeten gebeuren, 
hoe men te werk gaat en welke 
rechten en plichten iedereen 
heeft. Het huidig sanctiebeleid 
(staat ook in de webbrochure 
“opdrachten en procedures”) 
werd becommentarieerd met 
uitleg bij de begrippen: LA 
-Leidend Ambtenaar, KEA
-Kamer van Eerste Aanleg,
KvB-Kamer van Beroep, PV
van Vaststelling en Verhoor,
Comité -DGEC beleidsorgaan.
Wanneer spreken we over een
sanctie, een waarschuwing met
of zonder vrijwillige terugbeta-
ling en in welke gevallen wordt 
de procedure verdergezet.  Zo
leren we dat als de waarde van
de betwiste verstrekkingen
hoger dan 35.000 euro zijn,
alles dadelijk verhuist naar
de Kamer van Eerste Aanleg
(KEA).  Tenslotte werden de
tijdslijnen van de procedure bij
de LA, KEA en KvB uitgelegd.

Collega en onze nomencla-
tuurspecialist Marc Seijnhaeve 
bracht de voornaamste fouten 
aan, die collegae maken zoals 
het niet in regel zijn met de 
jaarlijkse controle van RX-toestellen en de persoonlijke erkenning. Bij het jaarlijks 
mondonderzoek mist men vaak de medische anamnese en het voorgesteld behande-
lingsplan; een relining is geen rebasingnomenclatuurnummer, maar een herstelling; 
belang van de maximale P-waarden van 5000 P per kalendermaand,13.000 P per 
kwartaal en 46.000 P per kalenderjaar.
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Prof. Lierman en Meester Van 
de Weyer van de rechtsfaculteit 
Leuven evalueerden het voorbije 
jaar de nieuwe sanctieprocedure 
van DGEC en de garanties op 
een eerlijk proces o.a. gekoppeld 
aan artikel 6 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten ven de 
Mens (EVRM), de waarborgen 
zoals het non-incriminatierecht, 
de cautieplicht en het recht op 
bijstand van een advocaat. Ook 
de extrapolatieregeling (steek-
proeftrekking) werd tegen het 
licht gehouden en goed gevonden 
en wettelijk in orde bevonden.

Samenvattend gaven de sprekers 
aan dat administratieve preventie 
ook nuttig is in de tandheel-
kunde, dat we niet alleen DGEC 
tot vriend moeten houden, maar 
ook dat we het beperkt budget 
tandheelkunde (bijna 1 miljard 
euro) van onze ziekteverzeke-
ring moeten koesteren door de 
voorwaarden niet te schenden 
en de omschrijving van elk 
nomenclatuurnummer te weten. 
Ieder practicus moet beseffen dat 
elk getuigschrift voor verstrekte 
hulp een gedekte cheque is, die 
bij oneigenlijk gebruik en fraude 
zware gevolgen kan hebben.

Tijdens de vraagstelling kregen 
we antwoorden dat in beroep gaan de terugbetaling en de boetes niet uitstelt; dat 
spijtoptanten bij DGEC geen strafvermindering krijgen en dat het belangrijk is altijd 
degelijke bewijzen te hebben, moesten de RX controleorganisaties de jaarlijkse 
controle gemist zouden hebben !!

Jos Hoffbauer
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Cartoonist Marec
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VVT - VOORJAARSVERGADERING
C.C. Hasselt 16 maart 2019

“dentes sani in corpore sano”

Uitgangspunt : mondzorg is een essentieel onderdeel voor het behoud van een 
goede gezondheid en bepaalt mee in heel wat gevallen het genezingsproces en 
het onder controle houden van systeemaandoeningen.

Het belang van de tandarts als eerste lijnwerker en poortwachter. De mond 
is geen afgesloten ruimte, maar is de toegang tot de luchtwegen en het 
maag-darmstelsel, terwijl infecties of medicatiegebruik overal in het lichaam 
wisselwerking kunnen geven.

Gegevensuitwisseling tussen huisarts en tandarts worden steeds belangrijker 
m.b.t. deze bovenstaande onderlinge invloeden, de grote groep medisch-gecom-
promitteerde en/of oudere patiënten met nog eigen dentitie.  Zowel huisarts als 
tandarts moeten van elkaar kunnen leren om accidenten te voorkomen en behan-
delingen/ziektebeelden positief te doen ontwikkelen door o.a. alle oorzaken te 
kunnen aanpakken, zonder dat de mond als een apart “orgaan” bezien wordt.

Deze dag omvat 3 x 90 minuten en is bedoeld voor algemeen tandartsen, 
maar de wetenschappelijke vertegenwoordigers van de huisartsen zouden ook 
betrokken worden !!

- Belang van goede mondzorg voor een goede algemene gezondheid : huis-
arts en tandarts zijn beide eerstelijnswerkers en moeten elkaars “kennis” 
kunnen delen en begrijpen : Vlaams Minister Jo Vandeurzen van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin.

- Samenwerking tandartsen en huisartsen in een eerstelijnszone (ELZ) en de 
nieuwe website Gezondemond.be en hun doelgroepen.  J.P. Souffriau.

- Relatie tussen mondzorg en hart-en vaatziekten : Parodontoloog N. Beukers 
(NVvP).

- Mondgezondheid tijdens de zwangerschap en gerelateerde aandoeningen : 
parodontoloog E. Boloori (NVvP).
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- Andere claims van interactie mondzorg en systeemaandoeningen : diabetes 
mellitus, reumatoïde artritis, chronische nierinsufficiëntie, longaandoenin-
gen, MS, dementie….. S.Bizzarro (ACTA).

- Parodontitis/peri-implantitis en het effect van behandeling m.b.t. algemene 
gezondheid en vice-versa het voorkomen van bepaalde ziekten : S. Bizzarro 
(ACTA).

- Andere infecties in de mond / focal infection en het belang van het snel 
“ontstekingsvrij maken” van de mond : oncologische patiënt / endocarditis 
/hartklep / orgaantransplantatie / nierinsufficiëntie. Prof. Dr. S. Politis 
(KULeuven).

- Medische dentale interactie en geneesmiddelengebruik : wat richt ons (mis)
gebruik van antibiotica en pijnstillers aan “verderop”, welke geneesmidde-
len hebben hun invloed in de mond of zorgen voor droge mond en welke 
geneesmiddelen beperken ons handelen, zodat overleg met de behandelende 
arts vooraf nodig is : Prof. Dr. S. Politis (KULeuven).

- Actuele richtlijnen omtrent bloedverdunners en tandzorgen: Dr I. Miclotte 
(KULeuven).

- Eindconclusie studiedag: Prof Dr. S. Politis.

Uitwerking J. Hoffbauer
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Limburgers op de VVT-kaderdag :
op 29 november 2018

Jan Timmermans, Sam Hanson, Jos Hoffbauer,
Serge Wils en Ronny Martens.
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De renaissance van keramische implantaten is begonnen. Vernieuw 
uw portfolio met een nieuwe oplossing die natuurlijke biologie, 
esthetiek en meer aanbrengt. Een harmonieuze samenkomst van 
sterkte en zacht weefsel ondersteuning die 100% metaalvrij is.  
Dat is het unieke NobelPearl implantaat. 
» nobelbiocare.com/pearl

NobelPearl™

A splash of life

GMT57080 - NobelPearl - A5 - NL.indd   1 14-11-18   14:07:04
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Activiteiten VVT 2019 studieclub Limburg

Don. 24 januari STCL Marc Seynhaeve (Toelichtingen RIZIV)
  Tom de Wit: Implantaten in de
  THK behandelportefeuille   Thor Central

Don. 28 februari STCL  Zjef Beelen : Radioprotectie in
  een tandartspraktijk
  Dosisoptimalisatie in de praktijk Thor Central

Don. 28 maart  STCL  Slechten Hilde : Xerostomie, oorzaken
  (detectie van iatrogene hyposialie),
  gevolgen en behandeling  Thor Central

Don. 25 april  STCL  Hugo de Bruyn : Hoe kwalitatief
  handelen met beperkte middelen Thor Central

Don. 23 mei  STCL  Sofie De Pauw : Resultaatgericht
  communiceren met moeilijke Nog te
  patiënten in de tandartspraktijk  bepalen

Don. 26 september STCL  Geert Maes : EHBO voor tandartsen  Thor Central

Don. 24 oktober STCL  Tudts Marco : CADCAM gebruik
  in de moderne tandartsenpraktijk  Thor Central
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Limburgse NIVVT cursussen 2019
staan ONLINE !!! 

Voor de NIVVT programmatie 2019 gebeurt de inschrijving uitsluitend 
online via de website !!!!

Do 21 febr. 2019
Creëren van een mooi resultaat met composiet : 1 dag
S. Meeze (Stiemerheide)  VOLZET

Di 26 febr.02019
Extracties onder lokale anesthesie : durven doen : 1 dag
S. Politis  (Stiemerheide) VOLZET

Zat 16 mrt. 2019
VOORJAARSVERGADERING CC Hasselt : alg. gezondheid 3/4 dag
versus prima mondzorg

Do 21 mrt. 2019
Voorbereiding en planning van ’n behandeling met implantaten : 1dag
Tom Dewit Stiemerheide  VOLZET

Do 28 mrt. 2019
Sutuurtechnieken : 1 dag
Aesaert & Clement Stiemerheide  VOLZET

Zat 30 mrt. 2019
VM: Beetregistratie,  Deel 1 : 1/2d cursus
M. Nolens  (Syntra Hasselt)     VOLZET

Do 25 april 2019
Orale Implantologie : voorspelbare uitkomst met diverse
behandelprotocollen : 3/4 dag
H. De Bruyn (Stiemerheide) 

Zat 27 april 2019
Analoge afdruktechnieken op demo-patiënt : 3/4 dag
M. Nolens  (Syntra Hasselt) 
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Di 30 april 2019 namiddag
Iatrogene problemen in de mond : 1/2 dag
S. Politis  (Stiemerheide) VOLZET

Di 7 mei 2019
Smile design for dummies : 1 dag
M. Tudts  (Stiemerheide) 

Do 9 mei 2019
Juiste communicatie tss. algemeen tandarts/tandtechnicus en bewuste 3/4 dag
materiaalkeuze bij K&Bwerk (VMK, zirconia, emax…) : VOLZET
W. van  Breda (Stiemerheide) 

Do 16 mei 2019
Workshop  posterior cursus  : 1 dag
L. Renckens & A. Bresseleers (Stiemerheide) VOLZET

Vr 17 mei 2019
Workshop anterieur restauraties : 1dag
B. Beekmans & M. Ilik  (Stiemerheide) VOLZET

Do 23 mei 2019 NM
Overkappingsprothese in boven- en onderkaak, waardevolle 1/2 dag
oplossing voor de tandeloze patiënt :
C. Matthys  (Stiemerheide)  

Di 4 juni 2019 NM
Wondhelingsproblemen in de mond : 1/2dag
C. Politis  (Stiemerheide) 

Do 13 juni 2019
Implantaat onderdelen  & attachmenten : 2x ½ dag VM+NM
Ordies & Roumans (Stiemerheide)  

Di 18 juni 2019
Direct composiet Veneer systems review : 1 dag
M. Tudts  (Stiemerheide)  VOLZET

Do  5 sept. 2019 NM
Juiste occlusie en beetregistratie in de prothetiek: sleutel tot
duurzaam werk : 1/2 dag  
W. Van Breda (Stiemerheide) VOLZET
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Di 10 sept. 2019 NM
Oorzaken van zwellingen in mond en gelaat :  1/2d
S. Politis  (Stiemerheide)   

Di 24 sept. 2019
CAD-CAM gebruik in de dagelijkse praktijk :
M. Tudts  (Stiemerheide)   1 dag

Do 3 okt. 2019
Nomenclatuur :   1 dag
Marc Seijnhaeve  (Stiemerheide)    VOLZET

Do 17 okt. 2019
Atraumatische behandelingsmethoden bij kinderen  : 3/4 dag
R. Gruythuysen  (Stiemerheide)   VOLZET

Zat 19 okt. 2019
Beetregistratie  deel 2 :   3/4 dag
M.  Nolens  (Syntra  Hasselt)    VOLZET

Do 7 nov. 2019
Endo 2019 ontzenuwen : letterlijk en figuurlijk :  1dag
R. Michiels & W.Blontrock (Stiemerheide)   VOLZET
         
Di 19 nov. 2019 NM
Kaakbeentumoren (odontogeen en niet-odontogeen) : 1/2 dag
S. Politis  Stiemerheide     

Zat 7 dec. 2019
Wintermeeting Limburg: esthetiek en abrasie + bleekprocedures 2019  3/4 dag

Zat 14 dec. 2019
Voorspelbaar chirurgisch en prothetisch herstel met implantaten : 1 dag
theorie + life patiënt :
M. Tudts praktijk Stijven Oudsbergen 

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 15 cursussen VOLZET !!!
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Ilgatlaan 3, 3500 Hasselt   • info@kerudent.be • Tel: 011/27.03.84

Workshop: adhesief 
cementeren, helder 
belicht  
 
Door Lth. Walter Van Breda  

Walter Van Breda gaat tijdens deze praktisch georiënteerde cursus in op de

verschillende, vandaag de dag, gebruikte keramieksoorten en de adhesieve

mogelijkheden.  Van veldspaat en lithiumdisilicaat tot zirkonium komen allemaal

aan de orde.  Belangrijk onderdeel vormt de indicatiestelling.  Welk materiaal 

gebruikt u, waar en wanneer?  Ook wordt er aandacht besteed aan reparatie 

van gechipte restauraties.  Tijdens de hands-on kleeft u zirkonium, repareert u 

een gechipte voorziening en krijgt u inzicht in het optimaal cementeren van de 

verschillende soorten voorzieningen. 

 
Datum: 07/02/2019 

Locatie: Labo Kerudent - Hasselt 
Aanvang workshop: 13:30u tot 18:00u 

Kosten: € 240,- excl. BTW, inclusief materialen, koffie, thee, frisdranken en 
versnapering. 

Plaatsen zijn beperkt, dus tijdig inschrijven! 

Ilgatlaan 3, 3500 Hasselt   •  info@kerudent.be  •    Tel: 011/27.03.84 

Workshop: adhesief 
cementeren, helder 
belicht

Door Lth. Walter Van Breda

Walter Van Breda gaat tijdens deze praktisch georiënteerde cursus in op de 

verschillende, vandaag de dag, gebruikte keramieksoorten en de adhesieve 

mogelijkheden. Van veldspaat en lithiumdisilicaat tot zirkonium komen allemaal 

aan de orde. Belangrijk onderdeel vormt de indicatiestelling. Welk materiaal 

gebruikt u, waar en wanneer? Ook wordt er aandacht besteed aan reparatie 

van gechipte restauraties. Tijdens de hands-on kleeft u zirkonium, repareert u 

een gechipte voorziening en krijgt u inzicht in het optimaal cementeren van de 

verschillende soorten voorzieningen.

Datum: 07/02/2019
Locatie: Labo Kerudent - Hasselt

Aanvang workshop: 13:30u tot 18:00u
Kosten: € 240,- excl. BTW, inclusief materialen, koffie, thee, frisdranken en 

versnapering.
Plaatsen zijn beperkt, dus tijdig inschrijven!
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Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 -  Paro : 070 / 222125

Zaterdag, 2 Februari 2019 : 9 tot 18 uur

Snoeks R. St.Trudostraat 32  3990 Peer-Wijchmaal  011/632963
Janssen N.  Itterplein 6 01  3960 Bree-Opitter  089/867737
Michiels R.  Kunstlaan 8 b2  3500 Hasselt  011/332303
Pulinx G.  Zaveldriesstraat 11  3600 Genk  089/383832
Boelen V.  Dorpsstraat 56  3740 Eigenbilzen-Bilzen  089/414804
Martens D.  Grootstraat 81  3570 Alken  011/311960
Weltens T.  Dr.Vanderhoeydonckstr. 68 3560 Lummen  013/522186

Zondag, 3 Februari 2019 : 9 tot 18 uur

Leunen A.  Winterdijkweg 31  3950 Kaulille-Bocholt  011/447829
Albrechts J.  Rijksweg 324  3630 Maasmechelen  089/760406
Maris J.  Crutzenstraat 90  3511 Kuringen-Hasselt  011/251013
Jooken R.  Donkweg 23  3520 Zonhoven  011/813255
Rosias S.  Bilzensteenweg 10a  3730 Hoeselt 089/416256
Mignon L.  Schepen de Jonghstr.29  3800 St.Truiden  011/682533
Stevens W.  Gijzevennestraat 52  3560 Meldert-Lummen  013/328832

Zaterdag, 9 Februari 2019 : 9 tot 18 uur

Willems S.  Karrestraat 81  3920 Lommel  011/545956
Van De Boel B.  Sint Pietersstraat 145  3630 Maasmechelen  089/792062
Bex M.  Grote Baan 105  3511 Kuringen-Hasselt  011/255164
Janssen M.  Weg naar As 90  3600 Genk  089/362414
Vranken V.  Maastrichtersteenweg 218  3700 Tongeren  012/231122
Vanderspikken T.  Hoogdorpstraat 34b  3570 Alken  011/760761
Vandermeeren S.  Loksbergenstraat 92 b3  3545 Halen  013/444115

Zondag, 10 Februari 2019 : 9 tot 18 uur

Duijsters L.  Hoofdstraat 20/1  3941 Eksel  011/818408
Vanschoenbeek R.  Populierenlaan 59  3620 Rekem-Lanaken  089/713034
Kuznetsov K.  Volksstraat 71  3590 Diepenbeek  011/757815
Nellissen F.  Hoevezavellaan 83  3600 Genk  089/384988
Fransen R.  Momberstraat 11  3700 Tongeren  012/239085
Haven B.  Tongerse Steenweg 34  3800 St.Truiden  011/686247
Volders F.  Kerkstraat 9  3580 Beverlo-Beringen  011/424082

WACHTDIENST  VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer  0903/39.969

Lijst wachtdienst februari 2019
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Zaterdag, 16 Februari 2019 : 9 tot 18 uur

Agten J.  Zwarte Weg 17  3920 Lommel  011/344382
Stassen E.  Hoogbaan 209  3650 Dilsen  089/754067
Timmermans Jan  Scheepvaartplein 2  3500 Hasselt  011/361036
De Deyn E.  Daalstraat 56  3690 Zutendaal  089/244895
Slaets J.  Millerdries 27  3770 Millen-Riemst  012/238519
Lefevre M.  Langstraat 1  3890 Montenaken-Gingelom 011/882833
Tsertanidou V.  Genenbosstraat 109  3560 Lummen  011/571338

Zondag, 17 Februari 2019 : 9 tot 18 uur

De Troyer K.  Kerkplein 12  3920 Lommel  011/541637
Brabants M.J.  St.Pietersstraat 85  3630 Leut-Maasmechelen  089/757475
Renders H.  Koning Boudewijnlaan 2/4 3500 Hasselt 0475/926794
Baeten J.  Heuvenstraat 31  3520 Zonhoven  011/816327
Appelen A.  Hasseltsesteenweg 347  3700 Tongeren  012/395426
Vanderspikken T.  Hoogdorpstraat 34b  3570 Alken  011/760761
Meulemans L.  Kerkstraat 17  3980 Tessenderlo  013/667071

Zaterdag, 23 Februari 2019 : 9 tot 18 uur

Geebelen L.  Stationsstraat 42  3910 Pelt  011/641182
Vaes H.  Stationsstraat 155/1  3620 Lanaken  089/718404
Bartholomevis K.  Oppenstraat 6  3512 Stevoort-Hasselt  011/315523
Colebunders V.  Noordlaan 24  3690 Zutendaal  089/621280
Smits H.  Maastrichtersteenweg 103 3770 Vroenhoven-Riemst  012/452667
Ouwerx A.  Bornstraat 35 3806 Velm-St.Truiden  011/680238
Wilms H.  Engsbergseweg 154 3980 Tessenderlo  013/334193

Zondag, 24 Februari 2019 : 9 tot 18 uur

Gommers P.  Luikersteenweg 419  3920 Lommel  011/645945
Farre R.  sint-Barbarastraat 20  3530 Maasmechelen  089/252926
Cox L.  Hasseltse Dreef 103  3512 Stevoort-Hasselt  011/314830
De Meulenaere L.  Wiekstraat 146  3600 Genk  089/363129
Vranken E.  Rode Kruislaan 127  3740 Spouwen-Bilzen  089/416371
Delsaer H.  Naamse vest 69  3800 St.Truiden  011/692069
Vangenechten Joris  Heppensestwg 2  3945 Ham  011/345819
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WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE februari 2019

   070 / 222125

Weekend 2 – 3 februari 2019 Devlieger Hilde

Weekend 9 – 10 februari 2019 Vogels Roel

Weekend 16 – 17 februari 2019 Debaere Hermine

Weekend 23 – 24 februari 2019 Molemans Bo

WACHTDIENST  ORTHODONTIE februari 2019 

  070 / 222088

Weekend 2 – 3 februari 2019 Hansen Marie-Christine 0479209545

Weekend 9 – 10 februari 2019 Vandeput Lucien 0497900961

Weekend 16 – 17 februari 2019 Van Hemelen Martine 0473650025

Weekend 23 – 24 februari 2019 Schrijnemakers Tine 0473889193
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APOLLONIA HAPPENING KLTV

Donderdag 7 februari 2019   

't DRIESSENT
Diepenbeek
Aanvang: 19h30

- Presentatie KLTV jaarprogramma 2019

- Jubilarissen 5-15-25-35-45-50-55 jaar diploma

- Muzikale omlijsting verzorgd door Along Comes Mary

Kostprijs: 30  euro p.p.  

(inschrijven voor 26 januari 2019)

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.
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Hier volgt  de lijst met de jubilarissen 
op de KLTV Apollonia Nieuwjaarsreceptie 

op donderdag 7 februari 2019. 
(5, 15, 25, 35, 45, 50 en 55 jaar diploma). 

    
1964 (55 jaar): HERMANS Yvon, HERREMANS Jean-Marie, HOUBEN Jules 

1969 (50 jaar): BROUX Lieve, MEYKENS Nicole, MOENS Rafael

1974 (45 jaar): ALBRECHTS Jozef, BEERTEN Guy, CUYPERS Fernand, 
HAMBLOK Luc, HENDRIKS Lieve, HEYMANS Madeleine, MAESEN Roger, 
MEDAER Anne-Marie, MONSIEUR Jacques, PAPY Philippe, POESEN Martin, 

SCHIEPERS Jean-Marie, SIERENS Johan, SMULDERS Arnold

1984 (35 jaar): AGTEN Virgette, ALEWATERS Marielle, BEKKERS Christina, 
BEX Maria, COLEBUNDERS Valentin, DANIELS Patrick, DEFERM Christine, 

DENIS Marc, DENTENEER Bart, DOUCET Mirielle, GEERTS Martine, 
GELADE Michel, GHIJSENS Arnoul, HENCKENS Pierre-Paul, 

HENCKENS Ward, HILLEN Marc, LINSEN Johan, MARTENS Philippe M., 
MEESEN Karina, MEESEN Lutgart, PAUWELS Marc, PEETERS Raphael, 

PETERS Jean-Marie, PORREYE Ann, SCHRAEPEN Greta, SOKOL Edmond, 
THIJSSEN Peter, TOKLOWICZ Robert, VALVEKENS Vincent, 

VANDEBEEK Rudi, VANDERMEEREN Stefan, VANDORMAEL Yolande, 
VONCKEN Petrus, WILS Serge

1994 (25 jaar): DELVEAU An, HAESENDONCK Erik, JANSSEN Nathalie, 
JORDENS Annick, LENSSEN Elke, MATTERNE Nancy, ROEBBEN Ward, 

STESSENS An, VANEYLEN Marian

2004 (15 jaar): CHAMI Rachid, CLEUREN Katrien, DAEMS Julie, 
DE WIT Tom, HENQUET Emile, STASSEN Elke, VAN ENDE Karel

2014 (5 jaar): ADRIAENSENS Stefanie, ALTVATER Kirsten, BOULET Inge, 
BRIEN Wim, DE KEERSMAEKER Katrien, GIELEN Olivier, GIJBELS Lore, 

GOVAERS Lore, HOBIN Lieze, JAEKEN Katrien, MARTENS Daan, 
PEETERS Julie, PINTE Hannes, POLITIS Christophe, SCHOONBROOD Sabine, 

VAN GENECHTEN Joris, VERBRAKEN Pieter, WELTENS Tine
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GEZOCHT:

Wegens babyboom in onze praktijk zijn we op zoek naar een enthousiaste tandarts 
om ons team te versterken van april tem augustus 2019. Wij zijn een jonge 
groepspraktijk met assistentie in het centrum van Herk-de-Stad. Fulltime of part-time 
mogelijk, nadien ook mogelijkheid tot verdere samenwerking. 
Meer info via katrijn@arcadent.net of 013 30 54 50 

Tandartspraktijk Molaar is op zoek naar een enthousiaste tandarts of tandarts-
stagiair(e) om haar team te versterken. Wil je werken in een kwalitatieve praktijk 
met leuke sfeer en assistentie? Geef ons dan een seintje via katrien@molaar.be. 

Tandarts gezocht voor kleine groepspraktijk met assistentie (2 stoelen).
Dagen en uren overeen te komen.
Contact : Liesbet De Meulenaere    e-mail: ria.miermans@tandarts.be

“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: 
Emmers 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. 

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
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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 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
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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

ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN
voor ACTIVITEITEN KLTV, FAMILIALE

MEDEDELINGEN.
Via e-mailadres: kltv@skynet.be



Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
-35- 

't Spyxke: januari 2019

KLTV activiteiten 2019

Donderdag 7 februari Apollonia Happening Driessent Diepenbeek

Zaterdag 29 juni  KLTV familiedag

Zaterdag 19 oktober   Apollonia Banket  

KLTV - LIDGELD 2019
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 2019"  en uw naam

Ook kan al ingeschreven en betaald worden voor de Apollonia 
Happening van donderdag 7 februari 2019.
Deelnameprijs: 30,00 euro /pp. 
Graag afzonderlijke overschrijving, zelfde rekeningnummer
met vermelding "happening" en uw naam en eventueel naam 
partner.
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 OVERLIJDEN:

JEANNE TEMMERMAN
° 16-10-1924  ✝ 16-11-2018
Moeder van collega ANNEMIE MERCHIERS en 
schoonmoeder van collega FRANK MICHOLT 

ALPHONSINA SURINX
° 27-04-1929  ✝ 07-12-2018
Schoonmoeder van collega JOS HOFFBAUER

LANIE LEENDERS
° 16-06-1930  ✝ 29-12-2018
Moeder en schoonmoeder van Dhr. & Mevr. 
ROUMANS-WAHLEN,
Maaslands Dental Labo.

Pe
rs

o
na

lia

 GEBOORTE:

JONAH
° 19-12-2018
Kleinzoontje van collega IRENA MIEVIS en
LUC VRIELINCK

De accrediteringsgegevens 2018 kan je vanaf nu online doen. 
Het individueel aanwezigheidsblad dat je vorig jaar ontvangen hebt 
kan je ook nog voor een laatste maal met de post versturen naar het 
RIZIV. Vóór 31 maart 2019, verplicht aangetekend en optioneel met 
“bericht van ontvangst”, voor alle zekerheid.
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Koninklijke Limburgse 
Tandartsen Vereniging

Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
34° jaargang, nummer 2 : februari 2019

1936-2019S't    pyxke

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

Donderdag 28 februari 2019     om 20u30

Thor Central
Genk-Waterschei

Accreditering AANGEVRAAGD DG 3

Radioprotectie in een tandartspraktijk:

Dosisoptimalisatie in de praktijk
Zjef Beelen

 Activiteit VVT studieclub Limburg 

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub ten
laatste op 24 februari 2019 via de VVT website,

(lokaal/Limburg/activiteiten).

Na afsluiten van de inschrijvingen afmelden via 
studieclublimburg@tandarts.be

of via sms 0494 75 17 19
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Redactieadres 't Spyxke:
Pliniuswal 24
3700 Tongeren
012/230794
spyxke@gmail.com

Secretariaat K.L.T.V.:
Pliniuswal 24   3700 Tongeren   012/230794

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)

Voorblad van 't Spyxke: Compositiefoto met de kerktoren van Gelinden
   (Paul Delwiche)

Donderdag 28 februari 2019 om 22u15 (na de studieclub)

KLTV nodigt alle leden van KLTV uit op een gezellig samenzijn 
met een hapje en een drankje.

A
g

e
nd

a Donderdag 28 februari 2019
STCL  -  Zjef Beelen
Radioprotectie in een tandartspraktijk:
Dosisoptimalisatie in de praktijk
Thor Central, Genk-Waterschei
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Beste collegae,

het Spyxke dat jullie nu in handen hebben, is 
het eerste Spyxke onder leiding van ons nieuwe 
redactieteam. Alvast proficiat met het resultaat.

Diegenen die het individueel aanwezigheids-
blad reeds ingevuld hebben kunnen dat dit jaar 
nog aangetekend opsturen (het zal de laatste 
keer zijn dat dit zo mogelijk is) naar het RIZIV. 
Volgend jaar kan dit enkel nog digitaal.

Verderop in dit Spyxke vind je ook alle info hoe 
je online je conventiegegevens kan aanpassen. 
LET OP: als je niets doet ben je automatisch geconventioneerd.

Voor de studieclubs geldt nog steeds: tijdig inschrijven is de boodschap. 
Uitschrijven na afsluiting van de inschrijvingen kan enkel nog online via 
studieclublimburg@tandarts.be of via sms : 0494 75 17 19.
Adreswijzigingen, activiteiten KLTV of familiale mededelingen enkel via 
kltv@skynet.be

Alle info i.v.m. de peer reviews kan je ook in dit Spyxke terug vinden. LET 
OP : inschrijven kan pas vanaf 1 maart. Het is immers een heel karwei om 
alles sessies online in te schrijven en op de website te plaatsen.

Voor diegenen die zich ingeschreven hebben voor de VVT voorjaarsver- 
gadering op 16 maart in CCHasselt: breng zeker je VVT bevestigingsbrief 
mee om te laten inscannen bij het onthaal.

Collegiale groeten,

Ronny

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

Tel.: 089/71.70.98                                                         e-mail: mdl@mdl-euregio.be 
Fax: 089/72.29.76                   www.affix-ts.com                               www.mdl-euregio.be 

Deze info mag niet ontbreken 
bij uw aanvraag van implantaatwerkstukken 

 
 
*  Informatie over het implantaat zelf, info chirurgie, verschroefd of 
niet verschroefd. 
*  Gaat u op een tijdelijke cilinder werken, op een interface of op 
een customised abutment? Wij werken enkel op originele 
onderdelen. 
*  Soort materiaal van de opbouw of abutment, uit Titanium, 
Zirconium of hybride materialen. 
*  Kiest u ervoor om de hele kroon rondom op te bakken, of enkel 
vestibulair of monolithisch. 
*  Wenst u volledig digitaal met mondscanner of analoog te 
werken. 
 
Onze prijslijst is met het oog op deze details samengesteld. 
(de volledige prijslijst is steeds verkrijgbaar op aanvraag.) 
 
We delen het werk in volgens de moeilijkheidsgraad van de 
techniek: eenvoudige techniek, gecombineerde techniek, 
eenvoudige digitale techniek en complexe digitale techniek.  
 
Graag nemen wij persoonlijk contact met u op over de 
verschillende materialen en of er een gefreesde of een geprinte 
versie dient gemaakt te worden. 
 
U begrijpt dat we omwille van de complexiteit van de materie en 
om de prijs in de hand te houden, zelf frezen en printen in het labo; 
vooral indien het werk op een interface dient gemaakt te worden 
en de termijn soms uit de hand kan lopen. 
 
 
Voor vragen, info of complete tekst kunt u ons team bereiken op onderstaande 
coördinaten. 
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Studieclub donderdag 28 februari 2019 om 20h30

Radioprotectie in een tandartspraktijk:
Dosisoptimalisatie in de praktijk

Thor Central
Genk-Waterschei

Accreditering aangevraagd DG 3

Spreker: Zjef Beelen 

Korte inhoud:
1. Bronnen van ioniserende straling. 
2. Types straling en vergelijking tussen gamma straling en Röntgen straling. 
3. Begrippen i.v.m. dosis (geabsorbeerde, equivalente, effectieve). 
4. Biologische effecten van straling en gezondheidsrisicos en vergelijking
    met andere risico’s.  
5. Risico's, beschermingsmiddelen en regels van goed gebruik en het gebruik
    van ioniserende straling als tandarts tijdens de zwangerschap.. 
6. Belgische wetgeving. 
7. Dosismeters. 
8. Natuurlijke radioactiviteit. 
9. Toepassingen bij de tandarts. 

Wat ik die avond concreet wil vertellen is naast het klassieke verhaal over 
radioprotectie dat iedereen al vaak gehoord heeft VOORAL hoe je je praktijk 
zo kan inrichten dat de dosis die je als tandarts oploopt verkleint zonder gekke 
kosten te maken. (Tips dus om het ALARA principe toe te passen dus.)

Curriculum Vitae: Zjef Beelen
 
SAMENVATTING CV Opleidingen, erkenningen & certificaten: Licentiaat 
Natuurkunde Master in medical physics Deskundige radioprotectie Veilig-
heidsmachtiging Ervaring: Erkend deskundige (6,5 jaar) Stralingsfysicus 
(13 jaar).
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Professionele mededelingen

1. Unieke gelegenheid : de voorjaarsvergadering in Limburg (CC Hasselt) 
op zaterdag 16 maart.  U kunt nog inschrijven via het overschrijvingsblad 
in VVT magazine februari. U vindt het programma in dit Spyxke.  Als je 
ingeschreven bent, breng dan zeker je VVT bevestigingsbrief mee om te 
laten inscannen bij het onthaal.

2. De volmacht voor de VVT Algemene Vergadering van 20 maart zit bij VVT 
Magazine februari. Graag verzenden naar Jos Hoffbauer, Serge Wils of Marc 
Seijnhaeve.

3. Wie niet voortdurend afhankelijk wil zijn van een eID lezer, krijgt via de 
ITSME-app via je smartphone op een veilige en betrouwbare manier toegang 
naar “eigen” overheidspagina’s op je computer zoals My Riziv, Accredi-
tering, ook naar MyMinFin en Mijngezondheid.belgie.be.  Zeker voor de 
RIZIV toepassingen, die je nodig hebt voor de accrediteringsaanvraag, het 
wijzigen of bevestigen van je conventiestatus, de RIZIV verkiezingen van 
juni 2019 is het gebruik van ofwel een kaartlezer of itsme-applicatie via je 
smartphone of een digitale sleutel ZEER NUTTIG.  Weet dat de toegang via 
“burgertoken” voor deze RIZIV toepassingen sinds 10 juni 2018 niet meer 
ondersteund wordt.  Wil je deze applicatie gebruiken, kijk op de KLTV.be 
website onder “ toegang tot RIZIV toepassingen”.

4. De accrediteringsaanvraag 2018 (schriftelijk aangetekend) of online met 
een onmiddellijke respons moet voor 31 maart bij het RIZIV zijn !!!

5. Op 29 januari werd de wijzigingsclausule van het Akkoord gepubliceerd. Tot 
28 februari kan je ALLEEN online via de RIZIV webtoepassing MyRiziv je 
conventiestatus aanpassen, anders ben je automatisch VOLLEDIG geconven-
tioneerd. Sommige collegae denken dat ze via “de wil van de patiënt” altijd 
andere tarieven mogen afdwingen, maar dit moet echter de uitzondering zijn 
en het moet telkens voorafgaandelijk meegedeeld en genoteerd worden.  Wie 
vorig jaar partieel geconventioneerd was, kan de toenmalige uuringaves 
herbevestigen met één muisklik. Maak gebruik van de online mogelijkhe-
den of laat je adviseren door derden (zie het vorig punt voor de toegang 
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tot RIZIV toepassingen), want de akkoorden hebben een punt bereikt waar 
degelijke tandheelkunde vaak niet meer voldoende kan vergoed worden 
door de huidige tarieven, die ons opgedrongen worden door de Minister.

6. Alle Limburgse NIVVT cursussen geraken stilaan VOLZET.  Twee nieuwe 
cursussen wil ik extra onder jullie aandacht brengen. Op donderdag 25 april 
is er een uitzonderlijke cursus met Prof Hugo De Bruyn over de actuele 
chirurgische en prothetische behandelingsprotocollen en lange-termijn-
resultaten bij implantologie in de dagelijkse praktijk. Prima dag als je 
objectieve informatie wil verkrijgen en tussen de bomen soms het bos niet 
meer herkent. Op zaterdag 27 april breekt collega Nolens een lans voor de 
zekerheid van analoge afdruktechnieken. Samen met een workschop, krijg 
je unieke trucjes die het resultaat optimaal beïnvloeden.  Analoog werken 
is zeker nog steeds NIET ouderwets en vaak nog de enige mogelijkheid.

7. De praktische cursus “ voorspelbaar chirurgisch en prothetisch herstel met 
implantaten, in gemutileerde gebitssituaties” gaat wel degelijk door op 
zaterdag 23 november. We danken Dental Group Stijven in Oudsbergen 
om deze cursus mogelijk te maken op hun locatie en een beschikbare 
accommodatie, nuttig voor deze unieke cursus, ter beschikking te stellen.

8. Een Europese richtlijn dwingt vennootschappen (als je meer dan 25% van 
de aandelen of stemrechten bezit) in het kader van witwaspraktijken om 
een UBO (Ultimate Beneficial Owner) register aan te leggen voor 31 maart 
2019 via het onlineplatform MyMinFin.  Pols desnoods hierover met je 
boekhouder !!!  VVT zal je eveneens informeren.

9. Onze groepsreis naar Oost-Canada-Quebec is bijna volzet. Air Canada houdt 
nog één maand zes zitjes “open” voor late beslissers. Om niet opnieuw te laat 
te zijn voor de populaire riviercruise op de Douro tussen Porto en Salamanca 
zullen we in de loop van het jaar ook hier promotie maken. Zoals steeds 
voorzien we tijdens deze KLTV-reizen twee peer-reviews en vinden jullie 
het programma met enkele mooie filmpjes op onze website www.kltv.be 
(gebruiksnaam KLTV en wachtwoord MARTENSR).

Jos Hoffbauer
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 VEILIG CONTACT met de OVERHEID
door de ITSME-app via je smartphone

Als burger en als practicus worden we meer en meer geconfronteerd met directe 
toegang tot persoonlijke gegevens, die beschikbaar zijn bij de overheid.  Dezelfde 
overheid vraagt nu steeds meer dat je ook ALLEEN via deze kanalen met hen 
communiceert.

Zo moet de accrediteringsaanvraag 2019 volledig online voor 31/3/2020. Je kan je 
conventiestatus (behalve als je volledig geconventioneerd wil blijven) alleen maar 
online via MyRiziv deze maand veranderen. MyMinFin geef je toegang tot je fiscale 
gegevens en taks -on web, maar ook naar je roerend vermogen, pensioen en erfenis.

Tot voor kort kon men met een burgerlijk TOKEN aan je gegevens, maar voor je 
RIZIV-zaken is dit intussen verleden tijd.  Je kenbaar maken bij de overheid kan met 
je eID samen met een ID kaartlezer en de PINCODE van je eID.

Intussen zijn er via de App Store of Google Play betrouwbare en veilige APPS 
ontwikkeld om je identiteit aan te tonen of transacties te bevestigen. Op deze 
manier heb je niet steeds je eID of kaartlezer nodig, maar de eigen smartphone en 
een wachtwoord van 5 cijfers. Op die manier geeft je smartphone (GSM nummer) 
toegang tot je gegevens via de computer.

Eerst download je de ITSME-app op je smartphone en moet je éénmalig je gege-
vens koppelen ofwel via je bankgegevens (Belfius/ING/KBC of BNP Paribas) of 
klassiek via je eID en kaartlezer. Voor de bankgegevens heb je een persoonlijke 
bankkaart/kaartlezer en pin code nodig, een toegezonden identificatiecode met 6 
karakters waarna je per SMS een controlecode van 5 cijfers toegezonden krijgt, 
daarna kies je een eigen itsme code van 5 cijfers. Je hebt daarna geen eID of talrijke 
wachtwoorden meer nodig om met de overheid in contact te treden.  ENKEL je 
persoonlijke cijfercode van 5 getallen.

Je kan alles om je account te maken vinden op de website https:// www.itsme/nl/
register met enkele educatieve filmpjes. Je kan je itsme-account steeds laten blokkeren, 
maar je code beveiligt je gegevens bij verlies van je smarttphone.

Op deze veilige manier kan je steeds bij de gegevens en is straks in contact treden 
met de overheid en zijn conventie, accreditering, RIZIV verkiezingen bevestigen 
kinderspel. Het enige wat je nog nodig zal hebben, is je smartphone met de itsme-
app en verder moet je alleen je code (5 cijfers) en je eigen GSM-nummer natuurlijk 
weten!!!  Doen of je vraagt het aan de jeugd ….

Jos Hoffbauer
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VVT - VOORJAARSVERGADERING
C.C. Hasselt 16 maart 2019

“dentes sani in corpore sano”

Uitgangspunt : mondzorg is een essentieel onderdeel voor het behoud van een 
goede gezondheid en bepaalt mee in heel wat gevallen het genezingsproces en 
het onder controle houden van systeemaandoeningen.

Het belang van de tandarts als eerste lijnwerker en poortwachter. De mond 
is geen afgesloten ruimte, maar is de toegang tot de luchtwegen en het 
maag-darmstelsel, terwijl infecties of medicatiegebruik overal in het lichaam 
wisselwerking kunnen geven.

Gegevensuitwisseling tussen huisarts en tandarts worden steeds belangrijker 
m.b.t. deze bovenstaande onderlinge invloeden, de grote groep medisch-gecom-
promitteerde en/of oudere patiënten met nog eigen dentitie.  Zowel huisarts als 
tandarts moeten van elkaar kunnen leren om accidenten te voorkomen en behan-
delingen/ziektebeelden positief te doen ontwikkelen door o.a. alle oorzaken te 
kunnen aanpakken, zonder dat de mond als een apart “orgaan” bezien wordt.

Breng je VVT bevestigingsbrief mee om te laten inscannen bij het onthaal.

PROGRAMMA STUDIEDAG 16 MAART 2019 
GROTE THEATERZAAL CC Hasselt 

WISSELWERKING en RELATIES tussen goede mondgezondheid en 
algemene gezondheid

“ dentes sani in corpore sano”
08.00-08.55 onthaal deelnemers : koffie te midden van de sponsors

08.55-09.00 verwelkoming : dagvoorzitter Tandarts J. Hoffbauer (Nascholing 
Verbond der Vlaamse Tandartsen)

09.00-09.40 Relatie tussen parodontitis en hart- en vaatziekte: Parodontoloog 
N.G.F.M.Beukers (Nederlandse vereniging voor Parodontologie NVvP)
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09.40-10.00 Belang van een goede mondzorg voor een goede algemene gezond-
heid : huisarts en tandarts zijn beiden eerstelijnswerkers en moeten elkaars 
“kennis” kunnen delen en begrijpen.  Vlaams Minister J. Vandeurzen van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin

10.00- 10.15 De nieuwe website gezondemond.be, opzet en hun doelgroepen 
+ samenwerking tussen tandartsen en huisartsen in een eerstelijnszone (ELZ).  
Tandarts J.P. Souffriau voorzitter Vlaams Instituut Mondgezondheid.

10.15-10.55 Koffiepauze

10.55-11.35 Andere claims van interactie mondzorg en systeemaandoeningen : 
diabetes mellitus, reumatoïde artritis, chronische nierinsufficiëntie, longaan-
doeningen, MS, dementie…. : Parodontoloog S. Bizzarro (ACTA Amsterdam)

11.35- 12.00 Actuele richtlijnen omtrent huidige bloedverdunners en het toedienen 
van tandzorgen: Dr. I. Miclotte(KULeuven) 

12.00-12.40 Onderkennen van andere infecties in de mond(focal infection) bij het 
goed behandelen van de oncologische patiënt/endocarditis/orgaantransplantatie/
nierinsuffiëntie….. Prof Dr. S. Politis (KULeuven)

12.40-13.50 Lunchpauze

13.50-14.30 Parodontitis/peri-implantitis en het effect van behandeling mbt 
algemene gezondheid en vice versa het voorkomen van bepaalde zieken : Paro-
dontoloog S. Bizzarro (ACTA Amsterdam)

14.30-15.00 Belang van mondgezondheid tijdens de zwangerschap en gerela-
teerde aandoeningen : Parodontoloog E. Boloori (NVvP)

15.00- 15.40 Medische dentale interactie en geneesmiddelengebruik : wat richt 
ons (mis) gebruik van antibiotica aan “verderop” ? Welke geneesmiddelen hebben 
hun invloed in de mond of zorgen voor een droge mond ?  Welke geneesmiddelen 
beperken ons handelen, zodat overleg met de behandelend arts(huisarts) nodig 
is ?  Prof Dr. S. Politis (KULeuven)

15.40 receptie
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      PEER REVIEW 2019

Beste Collegae,

Allereerst ook mijn late nieuwjaarswensen voor u en uw familie. 2019 zal 
weer een interessant jaar worden waar ook een PR niet in kan ontbreken. 
Dit jaar zullen ze plaatsvinden in mei en begin juni.

Vooraleer de online-inschrijvingen van start kunnen gaan, moeten alle 
organisatoren zich aanmelden zodat alles in goede banen kan geleid 
worden.
Iedereen kent wel een leuke locatie waar met enkele collegae samen geze-
ten kan worden met een hapje en een tapje om enkele uurtjes te overleggen/
discussiëren. Indien je er aan denkt om zelf een PR te organiseren is het 
nu het moment om dit door te geven zodat we de weinige formaliteiten 
die nodig zijn in orde kunnen brengen. 
Dus, heb je interesse om een PR te organiseren dan is het nu het moment 
om je op te geven!!!

Om alles correct te laten verlopen is het van belang dat wij als Studieclub 
Limburg goed op de hoogte zijn wie en waar een PR organiseert; vandaar:

Wil je een PR organiseren, maar je weet niet hoe er aan te beginnen? 
Neem gerust even contact met mij op!!!

Christophe Jacobs

christophe@artedenti.com
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      PEER REVIEW 2019

INSCHRIJVINGEN PEER REVIEW
Studieclub Limburg 2019

Beste collegae,

Door het uitblijven van een nieuw akkoord konden we nog geen peer-
reviews aanbieden. Maar door de verlenging van het akkoord 2017-2018 
met 1jaar hebben we de nodige acties ondernomen om jullie verschillende 
data en locaties aan te bieden om in orde te zijn voor de accreditering van 
2019.

We gaan zoals steeds 2 sessies op een avond organiseren. De onderwerpen 
die we dit jaar voor jullie gekozen hebben zijn: Work Life Balance; een 
moeilijke evenwichtsoefening en daarnaast Amalgaam op de achtergrond, 
Composiet en Glasionomeer naar voren geschoven.

Inschrijven is, net zoals vorig jaar, enkel nog mogelijk via de website van 
VVT en dus NIET meer per mail, SMS, telefoon, fax,…

Kijk dus al even in de agenda om te kijken welke datum het beste past en 
houd de website in het oog om tijdig in te schrijven want volzet is volzet!  
Inschrijven kan wel pas vanaf 1 maart.

Collegiale groeten

Christophe Jacobs
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Peer Review sessies 2019

OPGELET VOOR LOKATIE EN AANVANGSUUR

HASSELT Donderdag 9 mei    om 19.00 u
Organisator:  Christophe Jacobs                                  
  Kunstlaan 6/1, 3500 Hasselt 
Lokaal:  "De Pachthoeve", Roverstraat 9, 3500 Hasselt 

HASSELT Woensdag 12 juni    om 18.00 u
Organisator:  Marc Seijnhaeve                                  
  Grootstraat 47, 3570 Alken 
Lokaal:  "De Reddende Engel", Schrijnwerkersstraat 19, 3500 Hasselt

ST-TRUIDEN Donderdag 16 mei   om 19.00 u
Organisator:      Catherine Soers                                           
                           Schepen Dejonghstraat 30, 3800 St-Truiden
Lokaal:              "Verivino", Nijverheidslaan 5140, Sint-Truiden

MAASLAND Donderdag 9 mei    om 18.00 u
Organisator:   Jos Henckens                                          
  Pastorijstraat 12, 3620 Lanaken
Lokaal:  "De Mangerie", Koninginnelaan 42,
  3630 Eisden-Maasmechelen

DIEST  Donderdag 16 mei    om 19.00 u   
Organisator:  Chris Van den bossche                              
  Albert I laan 49, 3582 Koersel
Lokaal:  "De Pastorie", Dorpsstraat 34, Zelem

LOMMEL Donderdag 2 mei     om 19.00 u
Organisator:  Marc Kums                                             
  Onderwijslaan 15, 3910 Neerpelt
Lokaal:  "De Groote Hoef ", Hoeverdijk 11, 3920 Lommel 

LOMMEL Donderdag 13 juni     om 19.00 u
Organisator:  Marc Kums                                             
  Onderwijslaan 15, 3910 Neerpelt
Lokaal:  "De Brugwachter",  Luikersteenweg 283, Lommel
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DIEPENBEEK Donderdag 9 mei   om 18.00 u
Organisator:  Ronny Martens                                 
  Kempenstraat 102, 3590 Diepenbeek
Lokaal:   "Brasserie XO" Marktplein 13, 3590 Diepenbeek

DIEPENBEEK Donderdag 16 mei   om 18.00 u
Organisator:  Ronny Martens                                 
  Kempenstraat 102, 3590 Diepenbeek
Lokaal:   "Brasserie XO" Marktplein 13, 3590 Diepenbeek

GENK  Woensdag 8 mei    om 18.00 u
Organisator:  Patrick Ordies                                  
  Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken 
Lokaal:  "hotel Mardaga", Stationsstraat 121, As

GENK  Donderdag 9 mei    om 18.00 u
Organisator:  Patrick Ordies                                  
  Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken 
Lokaal:  "hotel Mardaga", Stationsstraat 121, As

TONGEREN Woensdag 12 juni   om 19.00 u  
Organisator :  Serge Wils                                                  
  Muggenstraat 49 b 3, 3500 Hasselt
Lokaal:  "Grand Café De Gouden Tak", Riemsterwweg 166,
  Martenslinde (Bilzen)

TONGEREN Woensdag 19 juni   om 19.00 u
Organisator :  Serge Wils                                                 
  Muggenstraat 49 b 3, 3500 Hasselt
Lokaal:  "Grand Café De Gouden Tak", Riemsterwweg 166,
  Martenslinde (Bilzen)

TESSENDERLO Donderdag 2 mei   om 18.00 u
Organisator :  Bart Denteneer  
  Engsbergseweg 94, 3980 Tessenderlo
Lokaal:  "Kookstudio", Steenovenstraat 3, Engsbergen
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Implantaten met TiUnite® tonen hoogste 
overlevingspercentage op lange termijn

Implantaten met een geanodiseerd oppervlak vertonen een significant 
hogere overlevingskans (p <0,05) ten opzichte van alle andere 
geëvalueerde oppervlakken, 10 jaar of meer na plaatsing.

Wennerberg A, Albrektsson T, Chrcanovic B. Long-term clinical outcome of implants with 
different surface modifications. Eur J Oral Implantol 2018;11(Suppl 1): S123–S136.

GMT 57768 GB 1808 © Nobel Biocare Services AG, 2018. 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. Please refer to nobelbiocare.com/trademarks for more information. Product images are not necessarily to scale. 
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. For prescription use only. Caution: Federal (United States) law restricts this device to sale by or on the order of a licensed dentist. See Instructions for Use for full prescribing 
information, including indications, contraindications, warnings and precautions.

Meer op nobelbiocare.com/tiunite

62 Studies 
Systematisch onderzoek (62 studies) 
van klinische langetermijnsresultaten 
van implantaatbehandelingen met 
verschillende oppervlakken

10 jaar follow-up of langerMeer dan 17.000 implantaten 
Aantal implantaten per oppervlak:
Anodized (1,095), sandblasted (1,803), 
titanium plasma-sprayed (2,765),turned 
(11,236), sandblasted en acid-etched (938)

* Overlevingspercentage wordt berekend op basis van het falingspercentage.
   Statistische analyses werden uitgevoerd op falingspercentage
   (systematische review van studies met 10 of meer jaar in functie).
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Prof. Wennerberg doet reeds 30 jaar onderzoek naar de verschillende implantaatoppervlakken.

GMT57768 - Wennerberg TiUnite study - A5 - NL.indd   1 24-10-18   09:26:43
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VVT studieclub Limburg 24 januari 2019
Implantaten in de THK behandelportefeuille

Tom de Wit  -  Thor Central, Genk

Voorzitter Ronny Martens+sponsor 
Jan Willemse van Nobel Biocare.

Spreker Tom De Wit.
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Activiteiten VVT 2019 studieclub Limburg

Don. 28 februari STCL  Zjef Beelen : Radioprotectie in
  een tandartspraktijk
  Dosisoptimalisatie in de praktijk Thor Central

Don. 28 maart  STCL  Vandepoel Maxime : Xerostomie, oorzaken
  (detectie van iatrogene hyposialie),
  gevolgen en behandeling  Thor Central

Don. 25 april  STCL  Hugo de Bruyn : Hoe kwalitatief
  handelen met beperkte middelen Thor Central

Don. 23 mei  STCL  Sofie De Pauw : Resultaatgericht
  communiceren met moeilijke 
  patiënten in de tandartspraktijk  Limburghal

Don. 26 september STCL  Geert Maes : EHBO voor tandartsen  Thor Central

Don. 24 oktober STCL  Tudts Marco : CADCAM gebruik
  in de moderne tandartsenpraktijk  Thor Central
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Limburgse NIVVT cursussen 2019
staan ONLINE !!! 

Voor de NIVVT programmatie 2019 gebeurt de inschrijving uitsluitend 
online via de website !!!!

Do 21 febr. 2019
Creëren van een mooi resultaat met composiet :  1 dag
S. Meeze Stiemerheide Genk   VOLZET

Di 26 febr.02019
Extracties onder lokale anesthesie : durven doen :  1 dag
S. Politis  Stiemerheide Genk  VOLZET

Zat 16 mrt. 2019
VOORJAARSVERGADERING CC Hasselt : alg. gezondheid 3/4 dag
versus prima mondzorg

Do 21 mrt. 2019
Voorbereiding en planning van ’n behandeling met implantaten : 1dag
Tom Dewit Stiemerheide Genk   VOLZET

Do 28 mrt. 2019
Sutuurtechnieken :   1 dag
Aesaert & Clement Stiemerheide Genk    VOLZET

Zat 30 mrt. 2019
VM: Beetregistreren met succes. De (bijna tandenloze en)
         edentate patiënt :   1/2d cursus
M. Nolens  Syntra Hasselt       VOLZET

Do 25 april 2019
Orale Implantologie : voorspelbare uitkomst met diverse
behandelprotocollen :   3/4 dag
H. De Bruyn  Stiemerheide Genk 

Zat 27 april 2019
Moderne (analoge) afdruktechnieken :   3/4 dag
M. Nolens  Syntra Hasselt 
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Di 30 april 2019 namiddag
Iatrogene problemen in de mond :  1/2 dag
S. Politis  Stiemerheide Genk   VOLZET

Di 7 mei 2019
Smile design for dummies :  1 dag
M. Tudts  Stiemerheide Genk   VOLZET

Do 9 mei 2019
Juiste communicatie tss. algemeen tandarts/tandtechnicus en bewuste 3/4 dag
materiaalkeuze bij K&Bwerk (VMK, zirconia, emax…) : VOLZET
W. van  Breda  Stiemerheide Genk 

Do 16 mei 2019
Workshop  posterior cursus  :  1 dag
L. Renckens & A. Bresseleers Stiemerheide Genk   VOLZET

Vr 17 mei 2019
Workshop anterieur restauraties :  1dag
B. Beekmans & M. Ilik  Stiemerheide Genk  VOLZET

Do 23 mei 2019 NM
Overkappingsprothese in boven- en onderkaak, waardevolle 1/2 dag
oplossing voor de tandenloze patiënt :  VOLZET
C. Matthys  Stiemerheide Genk   

Di 4 juni 2019 NM
Wondhelingsproblemen in de mond :  1/2dag
C. Politis  Stiemerheide Genk   

Do 13 juni 2019
Implantaat onderdelen  & attachmenten :                                   2x ½ dag VM+NM
Ordies & Roumans Stiemerheide Genk    VOLZET

Di 18 juni 2019
Direct composiet Veneer systems review :  1 dag
M. Tudts  Stiemerheide Genk    VOLZET

Do  5 sept. 2019 NM
Juiste occlusie en beetregistratie in de prothetiek: sleutel tot
duurzaam werk :   1/2 dag  
W. Van Breda  Stiemerheide Genk   VOLZET
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Di 10 sept. 2019 NM
Oorzaken van zwellingen in mond en gelaat :  1/2d
S. Politis  Stiemerheide Genk   VOLZET

Di 24 sept. 2019
CAD-CAM gebruik in de dagelijkse praktijk :
M. Tudts  Stiemerheide Genk   1 dag

Do 3 okt. 2019
Nomenclatuur :   1 dag
Marc Seijnhaeve  Stiemerheide Genk    VOLZET

Do 17 okt. 2019
Atraumatische behandelingsmethoden bij kinderen  : 3/4 dag
R. Gruythuysen  Stiemerheide Genk   VOLZET

Zat 19 okt. 2019
Beetregistreren met succes. De (partieel) betande patiënt : 3/4 dag
M.  Nolens  Syntra Hasselt    VOLZET

Do 7 nov. 2019
Endo 2019 ontzenuwen : letterlijk en figuurlijk :  1dag
R. Michiels & W.Blontrock Stiemerheide Genk   VOLZET
         
Di 19 nov. 2019 NM
Kaakbeentumoren (odontogeen en niet-odontogeen) : 1/2 dag
S. Politis  Stiemerheide Genk     

Zat 23 nov. 2019
Voorspelbaar chirurgisch en prothetisch herstel met implantaten : 1 dag
theorie + life patiënt :
M. Tudts (praktijk Stijven Oudsbergen) 

Zat 7 dec. 2019
Wintermeeting Limburg ThorCentral: esthetiek en abrasie +
 bleekprocedures 2019  3/4 dag

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 19 cursussen VOLZET !!!
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Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 -  Paro : 070 / 222125

Zaterdag, 2 Maart 2019 : 9 tot 18 uur

Gilis D.  Boseind 38  3910 Neerpelt  011/640181
Lenaerts N.  Vergelsweg 10  3680 Maaseik  089/565369
Jans B.  Diestersteenweg 230  3510 Kermt-Hasselt  011/250783
Nijs N.  De Heuvel 5  3600 Genk  089/355764
De Neve E.  Maastrichterstwg 218  3700 Tongeren  012/231122
Vanhollebeke E.  Bosveldstraat 1  3870 Heers  011/484029
Vandevoort F.  Koerselse steenweg 49  3580 Beringen  011/423767

Zondag, 3 Maart 2019 : 9 tot 18 uur

Vermeulen J.  Mortel 22  3930 Achel  011/644992
Nelissen M.  Sint-Barbarastraat 20  3530 Maasmechelen  011/252035
Market M.  Royerheidestraat 83  3590 Diepenbeek  011/321445
Vanpol M.  Kazernelaan 45  3530 Helchteren  011/521066
Van De Winkel L.  Sint-Catharinastr 3  3700 Tongeren  012/230357
Matterne N.  René Lambrechtstraat 31 3800 St.Truiden  011/694192
Gijbels L.  Tessenderlosestwg 85  3583 Beringen-Paal  011/453606

Zaterdag, 9 Maart 2019 : 9 tot 18 uur

Mertens L.  Marktplein 18  3940 Hechtel-Eksel  011/413414
Ordies P.  Brugstraat 3bus1  3620 Smeermaas-Lanaken  089/717716
Lemmens R.  Toekomststraat 28a  3500 Hasselt  011/222497
Smeets L.  Reinpadstraat 160  3600 Genk  089/362332
Brouwers K.  Dr Goffinstraat 9  3798 Voeren  04/3810251
Somers M.  Geelstraat 53  3800 St.Truiden  011/681571
Altvater K.  Genenbosstraat 109  3560 Lummen  011/571338

Zondag, 10 Maart 2019 : 9 tot 18 uur

Linmans L.  Geerstraat 2a  3941 Eksel  011/731909
Geelen J.  Eikelenweg 78  3620 Lanaken  089/716377
Martens R.  Kempenstraat 102  3590 Diepenbeek  011/351068
Gomez Hirojo A.  Kastanjestraat 26  3530 Houthalen  089/383369
Govaerts M.  Hazelereik 18  3700 Tongeren  012/236675
Gemis P.  Borgwormsesteenweg 5  3891 Millen b.Aalst St.T.  011/484531
Castelijns M.  Kanaalstraat 27  3945 Ham  013/666416

WACHTDIENST  VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer  0903/39.969

Lijst wachtdienst maart 2019
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Zaterdag, 16 Maart 2019 : 9 tot 18 uur

Martens P.  Stationsplein 12  3930 Hamont  011/621012
Fabry R.  Europaplein 21  3630 Maasmechelen  089/762315
Proesmans S.  Nachtegalenlaan 33  3510 Kermt-Hasselt  011/252755
Meyers L.  Lijsterbesstraat 4  3600 Genk  089/382653
Hertenweg L.  Munsterbilzenstraat 11  3740 Munsterbilzen-Bilzen  089/414461
Gorbatenko N.  Papenstraat 12  3840 Borgloon  012/210178
Vandevoort F.  Koerselse steenweg 49  3580 Beringen  011/423767

Zondag, 17 Maart 2019 : 9 tot 18 uur

Van Ransbeeck E.  Kanaalstraat 65  3920 Lommel  011/393781
Thijssen B.  Weg naar Opeoteren 9  3670 Meeuwen-Gruitrode  089/811141
Vandebeek R.  De Schiervellaan 21  3500 Hasselt  011/229980
Timmerman A.  Rozenkranslaan 65  3600 Genk  089/612403
Jans A.  Piepelpoel 17  3700 Tongeren  012/238068
Boulet I.  Grootstraat 81  3570 Alken  011/311960
Vandekerckhove M.  Linkhoutstraat 221  3560 Linkhout-Lummen  013/323248

Zaterdag, 23 Maart 2019 : 9 tot 18 uur

Jackers K.  Hoefstraat 15  3940 Hechtel  011/726577
Lemmens J.  Breeersteenweg 233  3640 Kinrooi  089/702571
Peeters R.  Diestersteenweg 360  3510 Kermt-Hasselt  011/255090
Leroux A.  Koerweg 90  3600 Genk  089/303848
Berx P.  Pliniuswal 24  3700 Tongeren  012/230794
Uten R.  Grootstraat 81  3570 Alken  011/311960
Danckaert M.  Meulenven 26  3945 Kwaadmechelen  013/290290

Zondag, 24 Maart 2019 : 9 tot 18 uur

Elsen V.  Molenstraat 116  3910 Neerpelt  011/644674
Vanherle B.  Europaplein 11  3620 Lanaken  089/714351
Peters J.M.  Hogebergstraat 53  3500 Hasselt  011/311758
Robijns G.  Dieplaan 41  3600 Genk  089/363259
Tan H.  Mooi Uitzichtlaan 35  3740 Bilzen  089/511726
Delveau A.  Hasseltsesteenweg 418  3800 St.Truiden  011/596985
Carlier K.  Dr.Vandehoeydonckstr.2  3560 Lummen  013/522504

Zaterdag, 30 Maart 2019 : 9 tot 18 uur

Nouwen C.  Leopoldlaan 86  3900 Overpelt  011/361414
Colla T.  Daalderdijk 1  3650 Stokkem-Dilsen  089/756564
De Keersmacker K.  Diestersteenweg 226  3510 Kermt  011/262678
Venken A.  Weg nr Zwartberg 152  3660 Opglabbeek  089/812081
Kellens D.  Biesenweg 44  3740 Bilzen  089/491411
De Droogh K.  René Lambrechtsstraat 30  3800 St.Truiden  011/691150
Hooghe M.  Oudestraat 19  3540 Herk-de-Stad  013/555413
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WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE                     maart 2019

         070 / 222125
Weekend 2 – 3 maart 2019  De Winter Senne

Weekend 9 – 10 maart 2019  Gijbels Frieda

Weekend 16 – 17 maart 2019  Soers Catherine

Weekend 23-24 maart 2019  Thevissen Eric

Weekend 30-31maart 2019  Van den Eynde Els

WACHTDIENST  ORTHODONTIE                             maart 2019 

        070 / 222088
Weekend 2 - 3 maart 2019 Stessen An  0498110291 

Weekend 9 – 10 maart 2019  Desmedt Bieke  0475745283

Weekend 16 – 17 maart 2019  Vanderstraeten Olga  0475586064

Weekend 23 – 24 maart 2019  Vandevenne Rika  0495528108

Weekend 30-31 maart 2019  Schreurs Natalie  089359703

Zondag, 31 Maart 2019 : 9 tot 18 uur

Winters F.  Schutterijstraat 26  3910 Neerpelt  011/824247
Neyens S.  Toleikstraat 36  3960 Bree  089/472281
Poelmans E.  Hefveldstraat 105  3500 Hasselt  011/274710
Van Sanden E.  Rozenkranslaan 65  3600 Genk  089/612403
Leva P.  Albertwal 21  3700 Tongeren  012/232124
Vannitsen M.  Tongersesteenweg 10  3800 St.Truiden  011/686802
Cleuren K.  Tessenderlosestwg 85  3583 Paal-Beringen  011/420651
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GEZOCHT:

Wegens babyboom in onze praktijk zijn we op zoek naar een enthousiaste tandarts 
om ons team te versterken van april tem augustus 2019. Wij zijn een jonge 
groepspraktijk met assistentie in het centrum van Herk-de-Stad. Fulltime of part-time 
mogelijk, nadien ook mogelijkheid tot verdere samenwerking. 
Meer info via katrijn@arcadent.net of 013 30 54 50 

Tandartspraktijk Molaar is op zoek naar een enthousiaste tandarts of tandarts-
stagiair(e) om haar team te versterken. Wil je werken in een kwalitatieve praktijk 
met leuke sfeer en assistentie? Geef ons dan een seintje via katrien@molaar.be. 

Tandarts gezocht voor kleine groepspraktijk met assistentie (2 stoelen).
Dagen en uren overeen te komen.
Contact : Liesbet De Meulenaere    e-mail: ria.miermans@tandarts.be

“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: 
Emmers 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. 

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. 



Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

't Spyxke: februari 2019

-26-             

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 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 lang-
durige 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 2019

Zaterdag 29 juni  KLTV familiedag

Zaterdag 19 oktober  Apollonia Banket 

ADRESWIJZIGINGEN,

IN- en UITSCHRIJVEN

voor ACTIVITEITEN KLTV, FAMILIALE

MEDEDELINGEN.

Via e-mailadres: kltv@skynet.be
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 OVERLIJDEN:

PETER VERMEULEN
° 27-07-1926  ✝ 07-01-2019
Vader van collega LUDO VERMEULENPe
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 GEBOORTE:

DRIES
° 02-02-2019
Zoontje van collega INGE JORISSEN
Kleinzoontje van collega PATRICIA BERX
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Koninklijke Limburgse 
Tandartsen Vereniging

Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
34° jaargang, nummer 3 : maart 2019

1936-2019S 't    pyxke

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

Donderdag 28 maart 2019     om 20u30

Thor Central
Genk-Waterschei

Geaccrediteerd 36968 - DG 1

Xerostomie, oorzaken (detectie van iatrogene 
hyposialie), gevolgen en behandeling

Vandepoel Maxime

 Activiteit VVT studieclub Limburg 

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub ten
laatste op 24 maart 2019 via de VVT website,

(lokaal/Limburg/activiteiten).
 

Na afsluiten van de inschrijvingen afmelden via 
studieclublimburg@tandarts.be

of via sms 0494 75 17 19
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Redactieadres 't Spyxke:
Pliniuswal 24
3700 Tongeren
012/230794
spyxke@gmail.com

Secretariaat K.L.T.V.:
Pliniuswal 24   3700 Tongeren   012/230794

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)

Voorblad van 't Spyxke: Compositiefoto met de kerktoren van Gelinden
   (Paul Delwiche)

Donderdag 28 maart 2019 om 22u15 (na de studieclub)

KLTV nodigt alle leden van KLTV uit op een gezellig samenzijn 
met een hapje en een drankje.

Accreditering 2018 nog tot 31/03 in te dienen bij RIZIV op 
papier (laatste keer) of online!!

A
g

e
nd

a Donderdag 28 maart 2019
STCL  -  Vandepoel Maxime
Xerostomie, oorzaken (detectie van iatrogene hyposialie),
gevolgen en behandeling
Thor Central, Genk-Waterschei
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Beste collegae,

Met de hoge temperaturen in februari dachten 
we dat we al in de zomer beland waren, maar de 
temperaturen van begin maart zetten ons terug met 
beide voetjes op de grond. Toch neemt het niet weg 
dat de eerste BBQ’s achter de rug zijn. Het is dus 
terug wachten op de lente.
 
Ik wil jullie uitnodigen op een extra studieclub die 
zal ingericht worden op 6 juni in het kader van de 
verkiezingscampagne van het VVT.
 
Deze verkiezingen gaan over het behoud van of 
verkrijgen van extra mandaten in allerlei instanties zoals :
- het RIZIV: bv. Technisch tandheelkundige raad, nationale commissie tandartsen 
ziekenfondsen, accrediteringscommissie enz….
- FOD volksgezondheid : bv raad van THK, provinciale geneeskundige commissie, …
Zo zijn er nog tientallen andere raden en commissies waar er beroepsvertegen-
woordiging is en nodig zal blijven.
 
Hier zou ik eveneens een oproep willen doen aan de jeugd om zich  stilaan te 
engageren een plaatsje in te nemen in het bestuur of mee te helpen met organisaties. 
Anders zullen we binnenkort geen vertegenwoordiging meer hebben in al deze 
instanties om ons beroep te verdedigen. Dan zullen de politiekers alleen beslissen 
over de toekomst van ons beroep.
Op deze avond in juni is er dus mogelijkheid om je stem uit te brengen. Zo kan 
je ervoor zorgen dat onze mensen, die in deze verschillende organen zetelen, hun 
uitstekend werk van nu kunnen verder zetten.
 
Wij starten die avond om 19h. Noteer dit goed!  Er zal dus, zoals reeds gezegd, een 
studieclub zijn met als titel : 3D planning van reconstructies in de mond-, kaak- en 
aangezichtschirurgie.  Accreditering is aangevraagd! Er is spectaculaire rand- 
animatie met de nodige catering voorzien. Hierover meer in het volgende Spyxke.
 
Als slot wil ik jullie nog een deugddoende Paasvakantie wensen.

Collegiale groeten,
Ronny

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

Tel.: 089/71.70.98                                                         e-mail: mdl@mdl-euregio.be 
Fax: 089/72.29.76                   www.affix-ts.com                               www.mdl-euregio.be 

 

Don’t tell me, just show me!  
2 X DTMA-live sessies 
 

De “driehoek” tandarts, 
dentaaltechnicus en patiënt is het 
beste uitgangspunt om tot succesvolle 
prothetiek te komen. 
 
In diverse live- demonstraties met een 
patiënt, kunt u zich handige tips en 
trucs eigen maken om veel 
voorkomende dagelijkse 
tandheelkundige en tandtechnische 
vraagstukken op te lossen.  

Enkele onderwerpen zijn: 
“Beleid - restauratieve patiëntenbehandeling” een succesformule bij 
behandelplanning in de prothetiek. 
“Gingiva management” welke zijn de criteria voor een klinische 
kroonverlenging. 
“Prothetiek”, welke zijn de criteria voor een tijdelijke restauratie in het 
front. 
 
Gastspreker is tandarts Eric Geerlings, algemeen tandarts met 26 jaar 
werkervaring, waaronder diverse klinische praktijkcursussen bij Prof. Mick 
Dragoo (USA),Prof. Alexander Gutowski (D), Prof. Ingrid Grunert (A) ea 
Emiel en Maurice Roumans van MDL-Euregio zullen hem met hun expertise 
bijstaan. 
 
De eerste DTMA-sessie zal doorgaan op vrijdag 10/05/19, het vervolg 
voorzien we op vrijdag 24/05/19 telkens van 14:00 tot 19:00u  
Plaats:  MDL- Euregio te Maasmechelen, Industrielaan 87. 
Prijs:   175€ per sessie, de betaling op rek BE89 7350 1053 4285 
dient als inschrijving; het aantal inschrijvingen is beperkt. 
 
Voor vragen en/of info kunt u ons team bereiken op onderstaande coördinaten.  
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Studieclub donderdag 28 maart 2019 om 20h30

Xerostomie, oorzaken (detectie van iatrogene 
hyposialie), gevolgen en behandeling

Thor Central
Genk-Waterschei

Geaccrediteerd 36968 - DG 1

Spreker: Vandepoel Maxime 

Korte inhoud:

Xerostomie wordt gedefinieerd als : een droge mond als gevolg van een vermin-
derde speekselproductie (hyposialie). De speekselproductie kan per persoon erg 
wisselend zijn.
In de tandheelkunde worden demineralisatie van het gebit, toename van cariës, 
atrofie van de mucosa en secundaire infecties zoals Candida zichtbaar als gevolg 
van een niet behandelde xerostomie. In het dagelijkse leven ondervinden patiënten 
dikwijls ook problemen met spreken, slikken en eten, een verminderde smaak, 
een branderig, pijnlijk gevoel in de mond (burning mouth syndrome) en halitose. 
Speekseldebiet kan gemeten worden door stimulatie met paraffinewas.
Meest voorkomende oorzaken van een verminderde speekselproductie zijn chro-
nisch gebruik van medicatie met een anticholinerg effect, ziekten van systemische 
aard (oa. diabetes mellitus) of aandoeningen met dehydratatie tot gevolg en trauma 
van de speekselklieren door ongeval of bestraling van het hoofd/hals gebied. 
 
De behandeling van Xerostomie omvat in de eerste plaats goede dagelijkse 
mondhygiëne. Regelmatig kauwen, de mond spoelen en voldoende drinken 
na de maaltijden wordt aanbevolen. Detectie van geneesmiddelen die hypol-
sialie kunnen geven is een eerste stap tot aanpassing van medicatieschema.  
Wat zijn anticholinerge nevenwerkingen en welke geneesmiddelen behoren tot 
deze klasse?  Men ziet een zeer diverse range van ziektebeelden (oa. abdomi-
nale krampen, blaasfunctiestoornissen, astma en COPD, ziekte van Parkinson, 
H1-antihistaminica) die de doorsnee patiënt niet altijd spontaan zal vermelden 
bij de tandarts omwille van de uiteenlopende indicaties.

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

Tel.: 089/71.70.98                                                         e-mail: mdl@mdl-euregio.be 
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OTC producten kunnen bij de patiënt onbewust een versterkend effect teweeg 
brengen indien ze gecombineerd worden met medicatie op medisch voorschrift.  
De patiënt bevragen over medicatieschema en zelfmedicatie is een eerste stap 
en mogelijk kunnen kleine aanpassingen reeds de klachten aanzienlijk doen 
verminderen.
Hoe wordt een medicatieschema opgesteld, hoe kan het in de tandheelkundige 
praktijk bruikbaar zijn?  Welke informatie wordt gedeeld via Vitalink met andere 
zorgverleners, wat is het belang van up-to-date medicatieschema voor zowel 
chronische als tijdelijke therapieën?

Enkel indien klachten van droge mond niet verminderen met niet-medicamenteuze 
adviezen is er een indicatie voor farmacotherapie. 
In de apotheek zijn verschillende soorten speekselvervangers en mondbevochtigers 
beschikbaar, o.a. op basis van carboxymethylcellulose, hydroxymethylcellulose 
of mucine. Deze stoffen zijn verwerkt in kauwgom, oplossingen voor mondspoe-
ling of tandpasta. Ze kunnen gedurende een korte periode verlichting bieden. 
Medicamenteuze behandeling met pilocarpine (magistraal voorschrift) of 
anetholtrithion is mogelijk maar toepasbaarheid is eerder beperkt.

Curriculum Vitae: VANDEPOEL Maxime
 
HEDEN Assentfarma, Bekkevoort, Assent — Adjunct Apotheker Januari 
2015- Augustus 2018 Apotheek Hasseltsepoort, Diest — Adjunct Apotheker 
Juli 2014 - September 2014 Apotheek Hasseltsepoort, Diest — Stagiaire 
Apotheker Juli 2013- Juni 2014         OPLEIDING Katholieke Universiteit 
Leuven, Leuven — Master Farmaceutische zorg September 2012 - Juni 2014 
Opleiding afgerond met grote onderscheiding. Als masterproef, o.l.v. Prof. 
Dr. Gert Laekeman, heb ik samen met 10 toenmalige collega studenten, 
een project opgesteld over de therapietrouw en begeleiding bij de nieuwe 
(directe) orale anticoagulantia in de apotheek. Deze studie omvatte een 
retrospectief en prospectief luik. Katholieke Universiteit Leuven, Leuven 
— Bachelor Farmaceutische Wetenschappen september 2009- Juni 2012 
Opleiding afgerond met onderscheiding. Als bachelorproef heb ik in een 
team met 5 toenmalige collega studenten een kwantitatieve analyse gedaan 
van Ciproxine® en zijn generiek.
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Professionele mededelingen
1. Dank aan alle leden voor hun vertrouwen in de Limburgse VVT- bestuurders 

door hun volmacht voor de Algemene Vergadering van 20 maart in te dienen.

2. Vergeet zeker niet je accrediteringsgegevens 2018 door te seinen naar het RIZIV. 
Dit kan digitaal en mag een laatste keer OOK nog aangetekend vóór 31 maart 
2019.

3. Door het hanteren van een “oud” bestand, doken bij de wachtdienstlijsten 
van maart in het vorig Spyxke de “oude” gemeenten Overpelt/Neerpelt en 
Meeuwen-Gruitrode opnieuw op. Excuses, maar blijkbaar kent Google maps 
de nieuwe straatnamen ook nog niet !!!

4. Alle NIVVT cursussen lopen goed vol. Eind april is er nog plaats voor twee 
interessante NIEUWE cursussen : donderdag 25 april Prof Hugo De Bruyn over 
zijn expertise bij behandelprotocollen in de implantologie en zaterdag 27 april 
over tips en tricks bij de moderne (analoge) afdruktechnieken door collega Marc 
Nolens. Beide cursussen duren ¾ dag en worden warm aanbevolen, ook in dit 
digitaal tijdperk.

5. Met 550 Limburgse VVT leden vragen we donderdag 6 juni uw vertrouwen in 
de vereniging voor het werk in de diverse RIZIV-raden. Ook al hebben we niet de 
slagkracht van vakbonden, toch kunnen we voor ons beroep het verschil maken. 
Duid donderdagavond 6 juni al aan in jullie agenda!  Naast een wetenschappelijk 
luik, zal er voor elk wat wils zijn. Zie ook of jullie ITSME (zie vorig Spyxke) 
kunnen hanteren op jullie smartphone of vergeet de code van je e-ID en je ID 
zelf niet mee te brengen!!! Iedereen met een RIZIV-nummer mag stemmen, dus 
ook de niet-actieven zijn die dag welkom!

6. De Europese richtlijn en verplichting voor vennootschappen (UBO), waarvan 
sprake in het vorig Spyxke, heeft intussen de uiterste datum van 30 september 
gekregen.

7. Air Canada laat deze maand nog enkele plaatsen “open” voor onze 14d trip naar 
Oost-Canada (Quebec) midden september 2019.  Intussen zijn we druk bezig om 
de riviercruise op de Douro (Porto), die bedoeld was voor dit jaar, tijdig te plannen 
voor onze groep. Bij de druk van dit Spyxke was het nog niet duidelijk of deze 7d 
trip eind juni of eind september 2020 zal plaats vinden. Steeds vinden jullie alle 
info op onze KLTV website www.kltv.be (KLTV en wachtwoord MARTENSR).

8. Ook op onze KLTV website vinden jullie foto’s die NIET in het Spyxke geraakten.  
Misschien toch eens kijken ….

Jos Hoffbauer
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Peer Review sessies 2019

OPGELET VOOR LOKATIE EN AANVANGSUUR

HASSELT Donderdag 9 mei    om 19.00 u
Organisator:  Christophe Jacobs                                  
  Kunstlaan 6/1, 3500 Hasselt 
Lokaal:  "De Pachthoeve", Roverstraat 9, 3500 Hasselt 

HASSELT Woensdag 12 juni    om 18.00 u
Organisator:  Marc Seijnhaeve                                  
  Grootstraat 47, 3570 Alken 
Lokaal:  "De Reddende Engel", Schrijnwerkersstraat 19, 3500 Hasselt

ST-TRUIDEN Donderdag 16 mei   om 19.00 u
Organisator:      Catherine Soers                                           
                           Schepen Dejonghstraat 30, 3800 St-Truiden
Lokaal:              "Verivino", Nijverheidslaan 5140, Sint-Truiden

MAASLAND Donderdag 9 mei    om 18.00 u
Organisator:   Jos Henckens                                          
  Pastorijstraat 12, 3620 Lanaken
Lokaal:  "De Mangerie", Koninginnelaan 42,
  3630 Eisden-Maasmechelen

DIEST  Donderdag 16 mei    om 19.00 u   
Organisator:  Chris Van den bossche                              
  Albert I laan 49, 3582 Koersel
Lokaal:  "De Pastorie", Dorpsstraat 34, Zelem

LOMMEL Donderdag 2 mei     om 19.00 u
Organisator:  Marc Kums                                             
  Onderwijslaan 15, 3910 Neerpelt
Lokaal:  "De Groote Hoef ", Hoeverdijk 11, 3920 Lommel 

LOMMEL Donderdag 13 juni     om 19.00 u
Organisator:  Marc Kums                                             
  Onderwijslaan 15, 3910 Neerpelt
Lokaal:  "De Brugwachter",  Luikersteenweg 283, Lommel
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DIEPENBEEK Donderdag 9 mei   om 18.00 u
Organisator:  Ronny Martens                                 
  Kempenstraat 102, 3590 Diepenbeek
Lokaal:   "Brasserie XO" Marktplein 13, 3590 Diepenbeek

DIEPENBEEK Donderdag 16 mei   om 18.00 u
Organisator:  Ronny Martens                                 
  Kempenstraat 102, 3590 Diepenbeek
Lokaal:   "Brasserie XO" Marktplein 13, 3590 Diepenbeek

GENK  Woensdag 8 mei    om 18.00 u
Organisator:  Patrick Ordies                                  
  Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken 
Lokaal:  "hotel Mardaga", Stationsstraat 121, As

GENK  Donderdag 9 mei    om 18.00 u
Organisator:  Patrick Ordies                                  
  Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken 
Lokaal:  "hotel Mardaga", Stationsstraat 121, As

TONGEREN Woensdag 12 juni   om 19.00 u  
Organisator :  Serge Wils                                                  
  Muggenstraat 49 b 3, 3500 Hasselt
Lokaal:  "Grand Café De Gouden Tak", Riemsterwweg 166,
  Martenslinde (Bilzen)

TONGEREN Woensdag 19 juni   om 19.00 u
Organisator :  Serge Wils                                                 
  Muggenstraat 49 b 3, 3500 Hasselt
Lokaal:  "Grand Café De Gouden Tak", Riemsterwweg 166,
  Martenslinde (Bilzen)

TESSENDERLO Donderdag 2 mei   om 18.00 u
Organisator :  Bart Denteneer  
  Engsbergseweg 94, 3980 Tessenderlo
Lokaal:  "Kookstudio", Steenovenstraat 3, Engsbergen
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Voordracht: Look, Think, Handle: 
opmaken van een behandelplan 
Door lth. Walter Van Breda 

 

 

 

Het opstellen van een behandelingsplan bij prothetisch werk is gezien de 

vele mogelijkheden die er zijn niet altijd een gemakkelijke klus.  Tijdens 

deze voordracht wil ik een manier voorstellen die ik hanteer. 

Na het verzamelen van de nodige gegevens en het filteren van de cases 

wordt via een logische volgorde een plan opgemaakt.   Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van objectieve regels van esthetiek, gemakkelijke 

occlusie en articulatie principes.  Aan de hand van dit schema kan dan tot 

materiaalkeuze worden overgegaan.  Vervolgens wordt een prijsofferte 

gemaakt en een stappenplan uitgewerkt. 

 

 

Datum: 04/04/2019 

Locatie:  - Holiday Inn - Hasselt - Kattegatstraat 1 

Ontvangst: 19:30u 

Aanvang voordracht: 20:00u 

Aansluitend receptie 

Beperkt aantal plaatsen! - Inschrijven is noodzakelijk  en 

kan via www.kerudent.be/events 
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VVT studieclub Limburg 28 februari 2019

Radioprotectie in een 
tandartspraktijk:

Dosisoptimalisatie in de praktijke

Zjef Beelen  -  Thor Central, Genk
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NIVVT cursus 21 februari 2019
Creëren van een mooi resultaat met composiet

S. Meeze  -  Stiermerheide, Genk
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GMT 60897 © Nobel Biocare Belgium NV, 2019. 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.

Dynamische 3D navigatie 
voor uw chirurgie 

POWERED BY

 – Plaats uw implantaten free-handed met real-time 3D  
ondersteuning tijdens het boorprotocol en het implanteren.

 – Evalueer uw implantaatplanning ook tijdens de ingreep  
en pas meteen aan waar nodig.

 – Diagnose en computer gestuurde behandeling op dezelfde dag?  
DTX Studio suite en X-Guide maken dit mogelijk.

nobelbiocare.com/xguide

Innovation Roadshow 2019 
Ervaar zelf deze GPS voor uw  
implantaatplaatsing en meer!

nobelbiocare.com/InnovationBRU

GMT 60897 - X-Guide - A5 - BENL (sticker Roadshow).indd   1 22-02-19   16:07:03
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Dynamische 3D navigatie 
voor uw chirurgie 

POWERED BY

 – Plaats uw implantaten free-handed met real-time 3D  
ondersteuning tijdens het boorprotocol en het implanteren.

 – Evalueer uw implantaatplanning ook tijdens de ingreep  
en pas meteen aan waar nodig.

 – Diagnose en computer gestuurde behandeling op dezelfde dag?  
DTX Studio suite en X-Guide maken dit mogelijk.

nobelbiocare.com/xguide

Innovation Roadshow 2019 
Ervaar zelf deze GPS voor uw  
implantaatplaatsing en meer!

nobelbiocare.com/InnovationBRU

GMT 60897 - X-Guide - A5 - BENL (sticker Roadshow).indd   1 22-02-19   16:07:03

NIVVT cursus 26 februari 2019
Extracties onder lokale anesthesie : durven doen

S. Politis  -  Stiermerheide, Genk
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Activiteiten VVT 2019 studieclub Limburg

Don. 28 maart  STCL  Vandepoel Maxime : Xerostomie, oorzaken
  (detectie van iatrogene hyposialie),
  gevolgen en behandeling  Thor Central

Don. 25 april  STCL  Hugo de Bruyn : Hoe kwalitatief
  handelen met beperkte middelen Thor Central

Don. 23 mei  STCL  Sofie De Pauw : Resultaatgericht
  communiceren met moeilijke 
  patiënten in de tandartspraktijk
  (geaccrediteerd nr. 36999)  Limburghal

Don. 26 september STCL  Geert Maes : EHBO voor tandartsen  Thor Central

Don. 24 oktober STCL  Tudts Marco : CADCAM gebruik
  in de moderne tandartsenpraktijk  Thor Central

Nieuw!! Hou zeker 6 juni vrij !!! extra studieclub :

"3D planning van reconstructies in de mond-, kaak- 
en aangezichtschirurgie"

Surprise! Surprise! 

Ook mogelijkheid om jullie stem uit te brengen voor 
“verkiezingen RIZIV”: breng dus zeker je ID mee!!

Start om 19u stipt!!

Zeker de moeite om erbij te zijn!!!
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Limburgse NIVVT cursussen 2019
staan ONLINE !!! 

Voor de NIVVT programmatie 2019 gebeurt de inschrijving uitsluitend 
online via de website !!!!

Zat 16 mrt. 2019
VOORJAARSVERGADERING CC Hasselt : alg. gezondheid 3/4 dag
versus prima mondzorg

Do 21 mrt. 2019
Voorbereiding en planning van ’n behandeling met implantaten : 1dag
Tom Dewit Stiemerheide Genk   VOLZET

Do 28 mrt. 2019
Sutuurtechnieken :   1 dag
Aesaert & Clement Stiemerheide Genk    VOLZET

Zat 30 mrt. 2019
VM: Beetregistreren met succes. De (bijna tandenloze en)
         edentate patiënt :   1/2d cursus
M. Nolens  Syntra Hasselt       VOLZET

Do 25 april 2019
Orale Implantologie : voorspelbare uitkomst met diverse
behandelprotocollen :   3/4 dag
H. De Bruyn  Stiemerheide Genk 

Zat 27 april 2019
Moderne (analoge) afdruktechnieken :   3/4 dag
M. Nolens  Syntra Hasselt 
Di 30 april 2019 namiddag
Iatrogene problemen in de mond :  1/2 dag
S. Politis  Stiemerheide Genk   VOLZET

Di 7 mei 2019
Smile design for dummies :  1 dag
M. Tudts  Stiemerheide Genk   VOLZET
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Do 9 mei 2019
Juiste communicatie tss. algemeen tandarts/tandtechnicus en bewuste 3/4 dag
materiaalkeuze bij K&Bwerk (VMK, zirconia, emax…) : VOLZET
W. van  Breda  Stiemerheide Genk 

Do 16 mei 2019
Workshop  posterior cursus  :  1 dag
L. Renckens & A. Bresseleers Stiemerheide Genk   VOLZET

Vr 17 mei 2019
Workshop anterieur restauraties :  1dag
B. Beekmans & M. Ilik  Stiemerheide Genk  VOLZET

Do 23 mei 2019 NM
Overkappingsprothese in boven- en onderkaak, waardevolle 1/2 dag
oplossing voor de tandenloze patiënt :  VOLZET
C. Matthys  Stiemerheide Genk   

Di 4 juni 2019 NM
Wondhelingsproblemen in de mond :  1/2dag
C. Politis  Stiemerheide Genk   VOLZET

Do 13 juni 2019
Implantaat onderdelen  & attachmenten :                                   2x ½ dag VM+NM
Ordies & Roumans Stiemerheide Genk    VOLZET

Di 18 juni 2019
Direct composiet Veneer systems review :  1 dag
M. Tudts  Stiemerheide Genk    VOLZET

Do  5 sept. 2019 NM
Juiste occlusie en beetregistratie in de prothetiek: sleutel tot
duurzaam werk :   1/2 dag  
W. Van Breda  Stiemerheide Genk   VOLZET

Di 10 sept. 2019 NM
Oorzaken van zwellingen in mond en gelaat :  1/2d
S. Politis  Stiemerheide Genk   VOLZET

Di 24 sept. 2019
CAD-CAM gebruik in de dagelijkse praktijk :
M. Tudts  Stiemerheide Genk   1 dag



Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

't Spyxke: maart 2019

-20-             

Do 3 okt. 2019
Nomenclatuur :   1 dag
Marc Seijnhaeve  Stiemerheide Genk    VOLZET

Do 17 okt. 2019
Atraumatische behandelingsmethoden bij kinderen  : 3/4 dag
R. Gruythuysen  Stiemerheide Genk   VOLZET

Zat 19 okt. 2019
Beetregistreren met succes. De (partieel) betande patiënt : 3/4 dag
M.  Nolens  Syntra Hasselt    

Do 7 nov. 2019
Endo 2019 ontzenuwen : letterlijk en figuurlijk :  1dag
R. Michiels & W.Blontrock Stiemerheide Genk   VOLZET
         
Di 19 nov. 2019 NM
Kaakbeentumoren (odontogeen en niet-odontogeen) : 1/2 dag
S. Politis  Stiemerheide Genk     

Zat 23 nov. 2019
Voorspelbaar chirurgisch en prothetisch herstel met implantaten : 1 dag
theorie + life patiënt :
M. Tudts (praktijk Stijven Oudsbergen) 

Zat 7 dec. 2019
Wintermeeting Limburg ThorCentral: esthetiek en abrasie +
 bleekprocedures 2019  3/4 dag

Inhoud, uurregeling en onthaaluur vinden jullie op de website onder “nascholing 
NIVVT cursussen”, evenals de aanduiding of de cursus al VOLZET zou zijn !!!  
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GOUDKOORTS IN DE KLTV! 
HELP JIJ MEE GOUD ZOEKEN VOOR MEDORA? 

De KLTV doet een oproep bij al haar leden om vanaf heden al het goud en 
metaal van oude kronen en bruggen bij elkaar te houden en op de komende 
studieclubs af te geven aan het bestuur aan de inkom. De opbrengst hiervan 

gaat integraal naar Medora Belgium. 

Zo kan je je patiënten een goed gevoel geven als je een oude brug of kroon 
moet verwijderen. Want de opbrengst -hoe klein ook- gaat naar een goed doel. 
Kleine beetjes maken één groot en met de opbrengst van jullie allemaal samen 
kunnen er in Nepal weer heel wat schoolkinderen een betere toekomst krijgen. 

Hopelijk krijg jij ook last van de goudkoorts en breng je de volgende studieclubs 
je verwijderde kronen en bruggen mee! 

Deze actie loopt tot en met de studieclub van oktober. 
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APOLLONIA
HAPPENING KLTV
Donderdag 7 februari 2019

't Driessent - Diepenbeek

Ontvangst door Voorzitter Ronny en 
Christel.

Patricia Berx : nieuwe secretaresse en 
redactie Spyxke wordt gehuldigd.
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55 jaar : Jean-Marie Herremans.

35 jaar : Serge Wils, Jean-Marie Peeters,
Mireille Doucet, Johan Linsen, Christina Bekkers.

15 jaar : Julie Daems, Karel Van Ende.

25 jaar : Erik Haesendonck, Annick Jordens,
Elke Lenssen, Nancy Materne, An Stessens.

5 jaar : Stefanie Adriaensens, Inge Boulet, Katrien 
De Keersmaeker, Lore Gijbels, Lore Govaers, 
Lieze Hobin, Katrien Jaeken, Daan Martens, Julie 
Peeters, Joris Van Genechten,Tine Weltjens.

45 jaar : Luc Hamblok, Fernand Cuypers, Guy Beerten, Roger Maesen.
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Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 -  Paro : 070 / 222125

Zaterdag, 6 April 2019 : 9 tot 18 uur

Matthijs A.  Leopoldlaan 86  3900 Pelt  011/361414
Linssen P.  Veldstraat 57  3640 Kessenich-Kinrooi  089/567580
Roebben W.  Zoldersekiezel 159  3511 Hasselt-Kuringen  011/255115
Gilabert Iriarte N.  Vennestraat 156b1  3600 Genk  089/303008
Kelleneers M.  De Bormanlaan 22  3730 Hoeselt  089/492831
Bellens B.  Terwouwenstraat 22  3800 Zepperen-St.Truiden  011/726235
Carlier P.  Dr.Van der Hoeydonckstr.2  3560 Lummen  013/522504

Zondag, 7 April 2019 : 9 tot 18 uur

Bormans N.  Kaullierweg 1c  3950 Bocholt  089/472806
Spreuwers St.  Smeetsstraat 1  3640 Kinrooi  089/701424
Quaethoven M.  Anne Frankplein 11/2  3500 Hasselt  011/201120
Vandeput B.  Stationstraat 21  3530 Houthalen  011/605646
Koopmans C.  Verbindingsstraat 8  3740 Waltwilder-Bilzen  089/491970
Wauters J.  Steenweg 345a  3570 Alken  011/591109
Araujo S.  Pironlaan 2  3550 Heusden-Zolder  011/538139

Zaterdag, 13 April 2019 : 9 tot 18 uur

Linsen J.  Thomas Watsonlaan 31  3930 Achel  011/643675
Van Cauwelaert E.  Populierenlaan 36  3621 Rekem-Lanaken  089/732680
Van Campenhout G.  Acaciastraat 82  3500 Hasselt  011/273714
Deferm C.  Boxbergstraat 62  3600 Genk  089/351565
Menten F.  Dorpsstraat 56  3740 Bilzen  089/414804
Hex L.  Luikersteenweg 502  3800 Gelmen-St.Truiden  011/486732
De Clerck H.  Heerbaan 136  3582 Stal-Koersel-Beringe  011/420680

Zondag, 14 April 2019 : 9 tot 18 uur

Henckens W.  Don Boscostraat 79a  3940 Hechtel  011/734926
Aelbers A.  Heirbaan 53  3650 Dilsen-Stokkem  089/504550
Vrancken T.  Jaarmarktstraat 1 b 0.03  3511 Hasselt-Kuringen  011/873760
Stijven W.  Weg naar Zwartberg 161  3660 Oudsbergen  089/819860
Pellaers L.  Venstraat 16  3700 Vreren-Tongeren  012/236118
Bollen K.  Reigerlaan 5  3570 Alken  011/723536
Colsoul J.  Gen.Dewittestraat 24  3545 Halen  013/442910

WACHTDIENST  VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer  0903/39.969

Lijst wachtdienst april 2019
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Zaterdag, 20 April 2019 : 9 tot 18 uur

Cornelissen R.  Stad 15 b1  3930 Hamont  011/621533
Van Der Wilt B.  St Barbarastr. 20  3630 Maasmechelen  089/252926
Willems M.  Kapelstraat 55  3590 Diepenbeek  011/351075
Vanspauwen K.  Molenstraat 10  3600 Genk  089/441100
Poesen F.  Koekoekstraat 2  3740 Munsterbilzen  089/413505
Macken V.  Laagdorp 5  3570 Alken  011/454460
Willems L.  Markt 14  3540 Herk-de-Stad  013/305450

Zondag, 21 April 2019 : 9 tot 18 uur

Overweg M.  Bemvaartstraat 47  3900 Pelt  011/648788
Daamen G.  Vergelweg 10  3680 Maaseik  089/565369
Vandevoort D.  Diestersteenweg 109  3510 Kermt-Hasselt  011/252705
Vandeboel A.  Schaapsdries 15  3600 Genk  089/306035
Gomand E.  Heurstraat 86  3700 Diets-Heur Tongeren  012/241445
Claes M.C.  Ridderstraat 35  3800 St.Truiden  011/680724
Llobera Marti M.  Pironlaan 2.2  3550 Heusden-Zolder  011/538139

paasmaandag, 22 April 2019 : 9 tot 18 uur

Meynen P.  Molenstraat 16  3990 Peer  011/632628
Hendrickx R.  Vrijheidslaan 38  3960 Bree  089/461575
Van Beveren K.  Marktplein 28  3590 Diepenbeek  011/910803
Llopis-Descals A.  Weg nr Opoeteren 60b1  3660 Oudsbergen  089/857025
Boosten E.  Verbindingsweg 20  3770 Riemst  012/452556
Nysten L.  Wildebamp 14  3800 St.Truiden  011/683632
Martens P.  Guido Gezellelaan 22  3550 Heusden  011/431311

Zaterdag, 27 April 2019 : 9 tot 18 uur

Oben C.  Koning Albert 1 plein 14  3970 Leopoldsburg  011/343431
Van Ende K.  Weertersteenweg 136  3640 Kinrooi  089/702600
Berten E.  Sint-Martinusplein 1  3500 Hasselt  011/726050
Daniels P.  Torenlaan 20  3600 Genk  089/385237
Bertrand P.  Brugstraat 41b2  3740 Bilzen  089/868693
Lambeets E.  Terbiest 96  3800 St.Truiden  011/685628
Cleeren J.  Paalsesteenweg 325  3583 Paal-Beringen  011/725362

Zondag, 28 April 2019 : 9 tot 18 uur

Nijs K.  Kaulillerweg 1c  3950 Bocholt  089/472806
Sleypen D.  Grotestraat 46  3631 Boorsem-Maasmechelen 089/765574
Jans S.  Luikersteenweg 232/5  3500 Hasselt  011/284545
Stijven W.  Weg naar Zwartberg 161  3660 Oudsbergen  089/819860
Timmermans L.  St.Gertrudisplein 2a  3740 Beverst-Bilzen  089/413815
Arnauts M.  Wilderenlaan 15  3803 Wilderen-St.Truiden  011/767378
Geerdens N.  Markt 14  3540 Herk-de-Stad  0474/867218
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WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE                       april 2019

         070 / 222125
Weekend 6-7 april Van Enis Francis

Weekend 13-14 april Wijgaerts Ingrid

Weekend 20-21 april Devlieger Hilde

Paasmaandag 22 april Vogels Roel

Weekend 27-28 april Debaere Hermine

WACHTDIENST  ORTHODONTIE                              april 2019 

        070 / 222088
 Weekend 6-7 april  Schreurs Arnoud 089359703

Weekend 13-14 april Alewaters Marielle 011740242

Weekend 20-21 april Van Laere Dirk 0478278961

Paasmaandag 22 april Voicu Doina 0477725230 

Weekend 27-28 april Nellens Anne-Marie 0476411830
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GEZOCHT:

Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in Oudsbergen, 
Maasmechelen en Bree 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

Wegens babyboom in onze praktijk zijn we op zoek naar een enthousiaste tandarts 
om ons team te versterken van april tem augustus 2019. Wij zijn een jonge 
groepspraktijk met assistentie in het centrum van Herk-de-Stad. Fulltime of part-time 
mogelijk, nadien ook mogelijkheid tot verdere samenwerking. 
Meer info via katrijn@arcadent.net of 013 30 54 50 

Tandarts gezocht voor kleine groepspraktijk met assistentie (2 stoelen).
Dagen en uren overeen te komen.
Contact : Liesbet De Meulenaere    e-mail: ria.miermans@tandarts.be

“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: 
Emmers 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

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

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. 
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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 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 lang-
durige samenwerking.  Uren en startdatum o.t.k. Regio N-Limburg.
Mail: info@tandartspraktijkkies.be  -  Tel: 011/759526

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

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 2019

Zaterdag 29 juni  KLTV familiedag

Zaterdag 19 oktober   Apollonia Banket  

ADRESWIJZIGINGEN,

IN- en UITSCHRIJVEN

voor ACTIVITEITEN KLTV, FAMILIALE

MEDEDELINGEN.

Via e-mailadres: kltv@skynet.be
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 DAAN
 ° 16-02-2019
 Zoontje van collega JAN VAN EIJGEN
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Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
34° jaargang, nummer 4 : april 2019

1936-2019S 't    pyxke

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

Donderdag 25 april 2019           om 20u30

Thor Central
Genk-Waterschei

Accreditering aangevraagd - DG 6

Patiënt gerelateerde uitkomsten in 
de implantologie

De Bruyn Hugo

 Activiteit VVT studieclub Limburg 

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub ten
laatste op 21 april 2019 via de VVT website,

(lokaal/Limburg/activiteiten).
 

Na afsluiten van de inschrijvingen afmelden via
limburg@vvt.be

of via sms 0494 75 17 19
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Redactieadres 't Spyxke:
Pliniuswal 24
3700 Tongeren
012/230794
spyxke@gmail.com

Secretariaat K.L.T.V.:
Pliniuswal 24   3700 Tongeren   012/230794

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)

Voorblad van 't Spyxke: Compositiefoto met de kerktoren van Gelinden
   (Paul Delwiche)

Donderdag 25 april 2019 om 22u15 (na de studieclub)

KLTV nodigt alle leden van KLTV uit op een gezellig samenzijn 
met een hapje en een drankje.

A
g

e
nd

a Donderdag 25 april 2019
STCL  -  De Bruyn Hugo
Patiënt gerelateerde uitkomsten in de implantologie
Thor Central, Genk-Waterschei
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Beste collegae,

De lente is ondertussen begonnen en we zijn 
ons druk aan het voorbereiden om de peer 
reviews in goede banen te leiden. In dit Spyxke 
kan je vinden waar er nog plaats is en welke 
sessies reeds volzet zijn.
 
In het kader van de RIZIV-verkiezingen gaan 
we, zoals reeds vermeld, een extra studieclub 
inrichten op 6 juni. Hier zullen een aantal 
computers aanwezig zijn waar er gelegenheid 
zal zijn om uw stem uit te brengen. Dit is dit 
jaar mogelijk ofwel via ITSME op jullie smartphone of met jullie identiteits-
kaart. Indien jullie stemmen via jullie identiteitskaart zorg er dan voor dat je 
je code kent om in te loggen. Ken je je code niet meer, zorg er dan voor om 
deze zo snel mogelijk opnieuw aan te vragen, want dit kan een paar weken 
duren afhankelijk van de gemeente waar je woont. Belangrijk is dat iedereen 
met een RIZIV nummer mag stemmen!
Verderop in dit Spyxke kan je het programma van deze avond terug vinden. 
Inschrijven kan online, zoals bij elke studieclub waar je voor inschrijft.
 
Ook dit jaar zal er een familiedag doorgaan in en om Riemst, Vroenhoven, 
op en langs de Maas. Het programma voor deze dag zal verschijnen in het 
Spyxke van mei. Hou alvast 29 juni vrij in jullie agenda!
 
Goed nieuws uit de erkenningscommissie : er is een reglementering tot stand 
gekomen uniform voor alle buitenlandse tandartsen die in België willen komen 
werken. Alle info hieromtrent vinden jullie als bijlage bij het VVT Magazine 
van april.

Collegiale groeten,
Ronny

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

Tel.: 089/71.70.98                                                                     e-mail: mdl@mdl-euregio.be 
Fax: 089/72.29.76  www.mdl-euregio.be 

 

Kom zeker naar deze 
waardevolle live sessies. 
 
De “driehoek” tandarts, dentaaltechnicus en 
patiënt is het beste uitgangspunt om tot 
succesvolle prothetiek te komen. 
 
In diverse live- demonstraties met patiënten, komen handige tips en trucs 
aan bod om veel voorkomende dagelijkse tandheelkundige en 
tandtechnische vraagstukken op te lossen.  
 

“Beleid - restauratieve 
patiëntenbehandeling” een 
succesformule bij 
behandelplanning in de prothetiek  
 
EN 
 
“Gingiva management” welke zijn 
de criteria voor een klinische 
kroonverlenging en nazorg bij 
noodkronen. 

 
Gastspreker is tandarts Eric Geerlings, algemeen tandarts, die de 
uitdaging aangaat om jongere-  maar ook de ervaren collegae, elk op 
hun eigen domein, extra “know-how” aan te reiken. 
 
De eerste DTMA-sessie zal doorgaan op vrijdag 10/05/19, het vervolg 
voorzien we op vrijdag 24/05/19 telkens van 14:00 tot 19:00u  
 
Plaats:  MDL- Euregio te Maasmechelen, Industrielaan 87. 
 
Prijs:   175€ per sessie, de betaling op rek BE89 7350 1053 4285 
dient als inschrijving; het aantal inschrijvingen is beperkt. 
 
Voor vragen en/of info kunt u ons team bereiken op onderstaande coördinaten.  
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Studieclub donderdag 25 april 2019 om 20h30

Patiënt gerelateerde uitkomsten in de 
implantologie

Thor Central
Genk-Waterschei

Accreditering aangevraagd - DG 6

Spreker: De Bruyn Hugo 

Korte inhoud:

Welke keuzemogelijkheden zijn er bij het implantaat-restauratief herstel?
Hoe zit het met de prognose en hoe verhoudt dit tot het kennis-en kundeniveau?
Hoe denkt de patiënt over tevredenheid, levenskwaliteit en esthetiek?
Hoe verhoudt zich de betaalbaarheid van implantologie en andere (degelijke) 
oplossingen?
Wat is de kosten-baten analyse en welke complicaties kan men op korte, lange 
termijn verwachten?
Hoe moet je een behandeling voorzien in de onderkaak, bovenkaak of bij een 
fragiele patiënt?

Curriculum Vitae: DE BRUYN HUGO 
Hugo de Bruyn (1960) studeerde Tandheelkunde aan de KU Leuven, waar hij 
in 1983 zijn Licentiaatsdiploma (huidige Master) Tandheelkunde behaalde met 
het predicaat ‘Great Honour’. Hij promoveerde in 1987 aan de Rijksuniver-
siteit Groningen bij Prof. J.Arends en T.Pilot. Daarna kreeg hij een post-doc 
aan de Lund University Sweden, met een grant van de Niels Stensenstichting. 
Hij specialiseerde er zich verder in de parodontologie en werkte er vervolgens 
als docent en visiting professor.
Van 1988 tot 2004 werkte De Bruyn als specialist in een verwijspraktijk paro-
dontologie en orale implantologie te Brussel. Vanaf 2004 tot zijn benoeming in 
Nijmegen werkte hij aan de UGent als hoogleraar Parodontologie, hoofd van 
de post-initiële MSc opleiding Parodontologie en de postdoctorale opleiding 
‘Oral Implantology”. 
Sinds 2012 stuurt hij de researchcluster “Parodontologie, orale implantologie 
en implantaatprothetiek” aan. Hij is een veel gevraagd spreker (nationaal en 
internationaal), publiceerde meer dan 150 artikels waarvan 120 in interna-
tionale peer-reviewed tijdschriften.
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Professionele mededelingen
1. De VVT Algemene Vergadering leert dat het nog steeds goed gaat met de 

vereniging, hoewel 2018 een bijzonder moeilijk jaar was ondanks de tomeloze 
inzet van vele medewerkers. Het aantal leden bleef op peil, ook de cursussen 
en peer-reviews bleven scoren. In tegenstelling tot andere verenigingen was het 
Verbond aanwezig bij quasi alle organisaties en bracht er de mening over ons 
beroep. Ook werden we penhouder van het Vlaams consortium Gezonde Mond 
(zie voorjaarsvergadering) en konden we de leden orde doen scheppen in de Euro-
pese materie rond GDPR(regeling voor gegevensbescherming).  Veel moeilijker 
ging het om de interne I.T. herstructurering tot een goed einde te brengen. Het 
secretariaatswerk werd hierdoor regelmatig verstoord. Onafhankelijk hiervan 
werd ook het emailverkeer met tandarts.be van buitenaf onder vuur genomen 
en moesten er andere (veiligere) wegen gezocht worden. De hinder was vooral 
acuut voor wie alles met het tandarts.be adres deed. Helaas heeft dit alles een 
prijs. Weeg de voordelen en nadelen af en beslis of dat op persoonlijk vlak nog 
nuttig kan zijn.

2. Bij mijn vraagstelling op de Algemene Vergadering leren we dat FANC niet 
alleen een jaarlijkse controle van de RX toestellen eist, maar dat er maar 10 tot 
max 14 maanden tussen mag zijn. Verder drukt Maggie nog één wetje omtrent 
kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg door het parlement. Naast 
alweer bijkomende verplichtingen tot bijscholing en gratis administratie via een 
dynamisch portfolio, wordt kwaliteitstandheelkunde geëist waar de Minister geen 
correct honorarium wil voor doorvoeren. Dezelfde wet zwijgt over de taaltest voor 
buitenlandse tandartsen, deze moeten de kennis over ons gezondheidszorgsysteem 
en nomenclatuur nergens bewijzen. De Minister vraagt bovendien intussen steun 
voor de “dagen zonder klagen”.  Ik vraag aan jullie of de politiek ons mooi beroep 
niet verder uitholt en in een kwaad daglicht brengt bij de bevolking. Anderen 
zullen weer voor alles de schuld bij het VVT leggen!!

3. De onderhandelingen met de ziekenfondsen, maar vooral met de Overheid 
verliepen zeer stroef in 2018. Het kabinet De Block had geen oren naar onze 
toepasbare oplossingen en weigerde een objectieve kostprijsanalyse naar de 
werkelijke praktijkkosten (zie enquête in onze studieclub van september). Zij 
dwong ons (IEDEREEN, dus ook onze zustervereniging) een mini-akkoord 
voor één jaar op, door anderzijds de index en alle premies (sociaal statuut/accre-
ditering/softwarepremie) niet goed te keuren. Intussen is uit de telling gebleken 
dat nog meer collegae hun toevlucht genomen hebben tot de deconventie. Niet 
alleen stelt zich een probleem in de arrondissementen Antwerpen, Mechelen, 
Turnhout, Roeselare en St. Niklaas, maar over heel België heeft de Minister en 
de bevolking een probleem. De persartikels van de socialistische mutualiteit rond 
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dure tandheelkunde, de moeilijke positie van de ziekenfonds-tandverzekeringen 
en tariefzekerheid houden hier zeker verband mee. De mail van onze zusterver-
eniging getuigt van weinig objectiviteit en wacht op een gepast antwoord. Is het 
zenuwachtigheid voor de aankomende RIZIV verkiezingen? Toch hopen we op 
een propere campagne, zonder “false news”, met realistische voorstellen in een 
moeilijk budgettair klimaat en een eerlijke opsomming wat men ZELF heeft 
kunnen bewerkstellen voor het beroep de voorbije tijd.

4. De telematicapremie 2018 kan aangevraagd worden tussen 1 juli en 31 oktober 
2019 met het gebruik van minimaal 4 diensten.  Ook stagiairs kunnen de premie 
nu aanvragen.

5. Je kan voor je persoonlijke medische gegevens nu ook bij de online Overheid 
aanmelden (met eID kaartlezer of Itsme) via www.MyHealthViewer.be. Als je 
de nodige toestemmingen (patiënt Consent) gegeven hebt, kan je het medica-
tieschema: je vaccinaties/ je medisch dossier/ de bevolkingsonderzoeken en de 
gegevens van je minderjarig kind terugvinden. Ook kan je via deze website je 
eigen gegevens controleren en bepaalde zorgverleners uitsluiten van inzage in je 
medische gegevens. Je code voor je eID of het instellen van Itsme (zie Spyxke 
februari) heb je ook begin juni nodig om te kunnen stemmen bij de RIZIV ver-
kiezingen. Hiervoor zal uw vereniging een speciale HAPPENING voorzien op 
6 juni in Zolder.

6. De minister van pensioenen, Dr Daniel Bacquelaine, heeft een ambitieuze pen-
sioenhervorming aangebracht. Helaas zijn alle besluiten nog niet genomen. Toch 
is het voor ons beroep OPNIEUW interessant de situatie voor en na het wettelijk 
pensioen te bekijken.  We voorzien daarom begin oktober een dag met specialisten 
uit de sector, die op de vele vragen actuele antwoorden kunnen geven. Hopelijk 
laat een nieuwe regering ook al in haar kaarten kijken. We houden jullie op de 
hoogte over “ waar en wanneer”!!!

MEDEDELINGEN KLTV

Omwille van “snel volzet” hebben we onze riviercruise op Douro (tussen Porto en 
Salamanca) van zondag 21 juni tot zondag 28 juni 2020 eind maart via een mass-
mail moeten promoten. De geheel complete en verzorgde reis van Hasselt tot Hasselt 
(touroperator Carolus) kent reeds een goede start bij onze leden. (22 inschrijvingen) 
Via de website www.kltv.be ( KLTV en paswoord : MARTENSR) vinden jullie naast 
het programma, enkele filmpjes en de inschrijvingsformaliteiten. Hier vinden jullie 
ook de update over beschikbare plaatsen.

Jos Hoffbauer
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Peer Review sessies 2019

OPGELET VOOR LOKATIE EN AANVANGSUUR

HASSELT Donderdag 9 mei    om 19.00 u
Organisator:  Christophe Jacobs                   VOLZET
  Kunstlaan 6/1, 3500 Hasselt 
Lokaal:  "De Pachthoeve", Roverstraat 9, 3500 Hasselt 

HASSELT Woensdag 12 juni    om 18.00 u
Organisator:  Marc Seijnhaeve                   VOLZET               
  Grootstraat 47, 3570 Alken 
Lokaal:  "De Reddende Engel", Schrijnwerkersstraat 19, 3500 Hasselt

ST-TRUIDEN Donderdag 16 mei   om 19.00 u
Organisator:      Catherine Soers                                           
                           Schepen Dejonghstraat 30, 3800 St-Truiden
Lokaal:              "Verivino", Nijverheidslaan 5140, Sint-Truiden

MAASLAND Donderdag 9 mei    om 18.00 u
Organisator:   Jos Henckens                                          
  Pastorijstraat 12, 3620 Lanaken
Lokaal:  "De Mangerie", Koninginnelaan 42,
  3630 Eisden-Maasmechelen

DIEST  Donderdag 16 mei    om 19.00 u   
Organisator:  Chris Van den bossche                              
  Albert I laan 49, 3582 Koersel
Lokaal:  "De Pastorie", Dorpsstraat 34, Zelem

LOMMEL Donderdag 2 mei     om 19.00 u
Organisator:  Marc Kums                                             
  Onderwijslaan 15, 3910 Neerpelt
Lokaal:  "De Groote Hoef ", Hoeverdijk 11, 3920 Lommel 

LOMMEL Donderdag 13 juni     om 19.00 u
Organisator:  Marc Kums                                             
  Onderwijslaan 15, 3910 Neerpelt
Lokaal:  "De Brugwachter",  Luikersteenweg 283, Lommel
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DIEPENBEEK Donderdag 9 mei   om 18.00 u
Organisator:  Ronny Martens                VOLZET                 
  Kempenstraat 102, 3590 Diepenbeek
Lokaal:   "Brasserie XO" Marktplein 13, 3590 Diepenbeek

DIEPENBEEK Donderdag 16 mei   om 18.00 u
Organisator:  Ronny Martens                VOLZET                
  Kempenstraat 102, 3590 Diepenbeek
Lokaal:   "Brasserie XO" Marktplein 13, 3590 Diepenbeek

GENK  Woensdag 8 mei    om 18.00 u
Organisator:  Patrick Ordies                                  
  Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken 
Lokaal:  "hotel Mardaga", Stationsstraat 121, As

GENK  Donderdag 9 mei    om 18.00 u
Organisator:  Patrick Ordies                                  
  Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken 
Lokaal:  "hotel Mardaga", Stationsstraat 121, As

TONGEREN Woensdag 12 juni   om 19.00 u  
Organisator :  Serge Wils              VOLZET                                    
  Muggenstraat 49 b 3, 3500 Hasselt
Lokaal:  "Grand Café De Gouden Tak", Riemsterwweg 166,
  Martenslinde (Bilzen)

TONGEREN Woensdag 19 juni   om 19.00 u
Organisator :  Serge Wils                 VOLZET                                
  Muggenstraat 49 b 3, 3500 Hasselt
Lokaal:  "Grand Café De Gouden Tak", Riemsterwweg 166,
  Martenslinde (Bilzen)

TESSENDERLO Donderdag 2 mei   om 18.00 u
Organisator :  Bart Denteneer  
  Engsbergseweg 94, 3980 Tessenderlo
Lokaal:  "Kookstudio", Steenovenstraat 3, Engsbergen
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Surface chemistry cells can’t resist.
Maak kennis met Xeal en TiUltra - twee nieuwe baanbrekende abutment- en implantaatopper-

vlaktes gebaseerd op jarenlang onderzoek en expertise van het anodisatie-proces. Van het abut-
ment tot de apex van het implantaat werd de topografie en oppervlaktechemie heruitgevonden 

om de integratie van de harde en zachte weefsels op elk niveau te optimaliseren.
Het tijdperk van MucointegrationTM is nu gestart.

Het nieuwe Xeal-oppervlak is beschikbaar 
voor de On1™ Base en het Multi-unit Abut-
ment. TiUltra is beschikbaar op de best-
sellers van Nobel Biocare, de NobelActive© 
en NobelParallel™ Conical Connection im-
plantaten.

GMT 61385 - Xeal&TiUltra NobelActive - A5 - BENL.indd   1 25-03-19   08:59:17
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NIVVT cursus 16 maart 2019
Voorjaarsvergadering CC Hasselt: alg. gezondheid 

versus prima mondzorg

 Parodontoloog Beukers Nicky : relatie tussen parodontitis en hart- en vaatziekte. 

Vlaams Minister J. Vandeurzen : Belang van goede mondzorg voor  goede algemene gezondheid. 

Tandarts J.P.Souffriau : De nieuwe website gezondemond.be 
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Parodontoloog S.Bizzarro : Andere claims van interactie mondzorg en systeemaandoeningen. 

Dr. I. Miclotte : Actuele richtlijnen omtrent huidige bloedverdunners en  toedienen van tandzorgen 

Prof.Dr.Politis : Onderkennen v. andere infecties in mond bij goed behandelen van oncologische patient…. 
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Parodontoloog S.Bizzarro : Parodontitis/peri-implantitis en het effect van behandeling mbt tot alg. gezondheid.. 

Parodontoloog E. Boloori : Belang mondgezondheid tijdens de zwangerschap en gerelateerde aandoeningen. 

Prof. Dr.S. Politis : Medische dentale interactie en geneesmiddelengebruik : wat richt ons(mis)bruik van 
antibiotica aan “verderop”? … 
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Verslag voorjaarsvergadering Hasselt 16 maart - Cultureel Centrum

DENTES SANI IN CORPORE SANO

Met deze verbasterde Latijnse uitdrukking van de oude Romeinse dichter Juvenalis, 
werd de toon van deze dag gezet rond de wisselwerking tussen mondgezondheid en de 
algemene gezondheid.
Voor 500 collegae werden sterke en wat zwakkere claims uit het wetenschappelijk onder-
zoek uit de doeken gedaan. Daar veel ziekten een multifactoriële oorzaken kennen, is de 
“evidence” naar infecties in de mond niet altijd overduidelijk en dringt verder onderzoek 
zich op. Vooral parodontale aandoeningen scoren hoog als men naar oorzaken zoekt van 
hart- en vaatziekten, problemen bij zwangerschap en systeemaandoeningen zoals diabetes 
mellitus type 2, reumatoïde artritis, COPD en het bevorderen van dementie.

Vooreerst bracht parodontoloog Nicky Beukers de actuele toestand van haar weten-
schappelijke studies. Zij doet onderzoek aan ACTA Amsterdam rond de relatie tussen 
parodontitis en atherosclerotische hart- en vaatziekten en heeft hierover een proefschrift 
verdedigd. Doordat atherosclerotische hart- en vaatziekten(AHVZ) een multifactoriële 
etiologie hebben, waarvan parodontitis één risicofactor is, dringt verder epidemiologisch 
onderzoek op grote populaties zich op. Toch blijft de zekerheid van bacteriëmie in de 
bloedbaan, afkomstig van parodontale laesies buiten kijf staan.

Vlaams Minister van Welzijn en Gezondheid Jo Vandeurzen vroeg aandacht om met 
het beperkt Vlaams budget (momenteel 2,77 miljard waarvan 2 miljard naar ouderzorg gaat 
tegenover 24,5 miljard federaal) de nieuwe structuren rond samenwerkingsverbanden in 
de eerste lijn te helpen ondersteunen. Het nieuwe Vlaams Instituut voor de Eerste lijn en 
de 60 Eerstelijnszones in Vlaanderen moeten via hun zorgraden naast multidisciplinaire 
coördinatie op het terrein, ook de preventie een boost geven. Zeker de tandheelkunde 
moet hierin zijn rol kunnen spelen.

Voorzitter van Het Vlaams Instituut Mondgezondheid Tandarts J.P. Souffriau mocht 
de nieuwe website www.gezondemond.be bekend maken. Naast vele adviezen, springen 
vooral de twee projecten in het oog. Als eerste hebben we de ”mondzorglijn”, waarbij de 
implementatie van een mondzorgbeleid in de woonzorgcentra kan ontwikkeld worden. 
Belangrijk hierin is de opleiding van procesbegeleiders in de mondzorg, die kennis en vaar-
digheden op de juiste plaats kunnen aanbrengen.  Het Instituut kan hulp en opleiding bieden 
als men een mondzorgteam in een woonzorgcentra wil opstarten.  Zeker naar kwetsbare 
ouderen is de link naar algemene gezondheid ontzettend belangrijk. Het tweede project 
“Ieders mond gezond” wil de kloof met de tandarts verkleinen en ondersteuning bieden 
voor goede financiële en administratieve afspraken. Voor dit project worden armoede- en 
welzijnswerkers opgeleid tot mondcoaches. Naast laagdrempelig advies is er ook ruimte 
voor een gratis mondscreening(zonder behandeling) en een zinnige doorverwijzing. 

Parodontoloog Dr.Bizzarro (ACTA) bekeek de systemische aandoening onder het motto : 
mond spiegel van de algemene gezondheid. Hij gaf aan dat een slechte mondgezondheid 
(vooral parodontitis) sterke verbanden laat aantonen.  Er is de link met diabetes mellitus. 
Ongecontroleerde diabetes verhoogt het risico op parodontitis, maar ook het onder con-
trole houden van de bloedsuikerspiegel is moeilijker bij diabetespatiënten. Men ziet bij 
paro- behandeling een significant positief effect.  Ook COPD(aspiratiepneumonie) heeft 
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zekere linken naar de mondgezondheid, naast roken, leeftijd en genetica. Het is één van 
de meest voorkomende infectieziektes in woonzorgcentra. Dat is de reden dat het dragen 
van een gebitsprothese ’s nachts wordt afgeraden.  Verder bracht de spreker de linken 
naar chronische nierinsufficiëntie, reumatoïde artritis, de verhoogde kans op dementie en 
het versnellen van dit proces. Afhankelijk van de studies is de “evidence” min of meer 
duidelijk en dringt verder onderzoek naar de risicofactor “parodontitis” zich op.

Dr Isabel Miclotte, verbonden aan de dienst Mond- Kaak- en Aangezichtschirurgie in 
UZ Leuven, bracht een interessante lezing rond het gebruik van antitrombotica. Ze gaf 
richtlijnen voor de tandarts bij een heelkundige ingreep in de mond. Het onderscheid 
tussen de anti-aggregantia (ter preventie en behandeling van artiële trombose zoals 
hartinfarct en CVA) en anticoagulantia(preventie van veneuze trombo-embolie zoals 
longembolie en bij voorkamerfibrillatie) werd aangetoond.  Anti-aggregantia (Asaflow/
Plavix/Brilique) worden nooit op eigen initiatief onderbroken, dit kan levensbedreigende 
complicaties geven. Bij de anticoagulantie kent men naast de Vitamine K antagonisten 
(VKA) (Marcoumar en Marevan), ook een nieuwe groep orale anticoagulantia(NOAC) 
(Pradaxa/Eliquis/Xarelto/Lixiana).  Voor deze laatste groep is geen INR monitoring 
mogelijk. Slaat men de ochtenddosis over, is de extractie veilig. Maar opgelet, enkele 
dagen nadien kan plots toch nog een bloeding optreden zodat mondspoeling met 10 ml 
Exacyl nodig is. Ibuprofen moet hier zeker vermeden worden. De actuele praktijkrichtlijn 
staat op een handig kaartje en is beschikbaar op www.bloedverdunners-tandheelkunde.be.

Prof. Dr Politis (KuLeuven) richtte zich ook naar de aanwezige huisartsen in de zaal en 
gaf handige tips naar AB profylax (hemofilie/lupus erythematocus/immunosuppressie na 
kanker en chemo/radiotherapie in het hoofd-hals gebied / gebruik van bisfosfonaten en 
denosumab) en endocarditis profylax (bij alle hartkleppen/harttransplantatie en congenitale 
hartaandoeningen) bij invasieve tandheelkundige ingrepen incl. endo.  Bij dentogene 
infecties in de mond is enkel AB therapie niet voldoende, steeds moet de oorzakelijke 
tand behandeld worden.
Verder gaf Prof. Politis een ruim overzicht van alle mogelijke oorzaken van wondhe-
lingsproblemen. Het is het belangrijk dat de huisarts hier kennis van heeft en dat de 
patiënt door de behandelde specialist tijdig en liefst VOORAF doorverwezen wordt. Zo 
werd nogmaals de aandacht gevestigd op de antiresorptieve medicatie bij osteoporose en 
oncologie zoals de Bisfosfonaten oraal (Fosamax) en interveneus(Zometa) en Denosumab 
(Prolia en Ygeva). Ook het ontstaan van droge mond na medicatiegebruik, mucositis 
bij chemo-en radiotherapie, werd aangehaald.  Patiënten met astma nemen best geen 
aspirine of NSAID als pijnstiller, alleen paracetamol zonder codëine.  Men behandelt 
deze patiënten ook best in de late voormiddag of namiddag.

Parodontoloog Elmira Boloori is lid van de commissie “zwangerschap en parodontale 
gezondheid” bij de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP). Ze gaf de 
bewijsvoering rond de zwangerschapscomplicaties zoals vroeggeboorte en laag geboorte-
gewicht. Hoewel de “evidence” niet zo sterk is, is een behandeling van parodontitis tijdens 
de 2de en 3de trimester zeker gewettigd. Omdat veel vrouwen zwangerschapsgingivitis 
ontwikkelen, mag preventie en een geïndividualiseerd mondhygiëne programma altijd 
opgestart worden.

Verslag Jos Hoffbauer
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NIVVT cursus 28 maart 2019
Sutuurtechnieken

Aesaert & Crement  -  Stiemerheide - Genk
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VVT studieclub Limburg 28 maart 2019
Xerostomie, oorzaken (detectie van iatrogene 

hyposialie), gevolgen en behandeling
Vandepoel Maxime  -  Thor Central, Genk-Waterschei
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Ilgatlaan3, 3500 Hasselt   •  info@kerudent.be  •    Tel: 011/27.03.84 

 

De meeste conflicten hebben misverstanden in onderlinge communicatie als oorzaak. 

Het overkomt iedereen wel eens: je bedoelt het goed, maar de andere partij interpreteert het 
anders, of – nog erger – helemaal ‘verkeerd’. Het vuurwerk dat daardoor ontstaat, is niet 
altijd even prettig. 

Hoe moet je precies uitdrukken wat je bedoelt? Hoe kan je feedback geven op een 
respectvolle manier? Hoe komt het toch dat die ander mij niet begrijpt? En luisteren, hoe doe 
je dat precies? Dit zijn enkele onderwerpen die Frederik Imbo behandelt in zijn interactieve 
presentatie ‘Waarom we 2 oren hebben en slechts 1 mond’. 

Eigenlijk hoopt Frederik dat hij jullie niets nieuws komt vertellen. Hij wil enkel de algemene 
spelregels én valkuilen van face-to-face communicatie op een rijtje zetten. De presentatie wil 
je een spiegel voorhouden en laat je nadenken over je eigen manier van communiceren. 

Hou jullie vast, want de komende 120 minuten beloven best confronterend te worden. 
Gelukkig zullen ze ook grappig en ontspannend zijn. Het belooft een interactieve presentatie 
te worden, dat wil zeggen dat je gerust je mening mag geven als die wordt gevraagd. Maar, 
hou jullie vooral niet in om ze ook te geven wanneer ze NIET wordt gevraagd. 

Toch nog even een geruststellend weetje: niemand wordt tot iets verplicht en je hoeft niet 
naar voor te komen om een rollenspel te spelen. 😊😊"#$% 
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NIVVT cursus 21 maart 2019
Voorbereiding en planning van 'n behandeling met

implantaten
Tom Dewit - Stiemerheide Genk
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Activiteiten VVT 2019 studieclub Limburg

Don. 25 april  STCL  Hugo de Bruyn : Patiënt gerelateerde
  uitkomsten in de implantologie Thor Central

Don. 23 mei  STCL  Sofie De Pauw : Resultaatgericht
  communiceren met moeilijke 
  patiënten in de tandartspraktijk
  (geaccrediteerd nr. 36999)  Limburghal

Don. 6 juni  STCL  Michel Bila : "3D planning van
  reconstructies in de mond-, kaak-
  en aangezichtschirurgie"       Zolder

19u00 : AANVANG!
Circuit Zolder, Congrescentrum

Terlaemen 30, 3550 Heusden Zolder

Programma :

19u : Act mentalist Piet Kusters (Belgium’s Got Talent)

**
Lezing - Dr Michel Bila

**
Afsluitdrink met animatie-acts van Mister Magic (goochelen) en 

Champagne Ladies(catering)
 

Het einde van deze avond is voorzien omstreeks 01u00.

Don. 26 september STCL  Geert Maes : EHBO voor tandartsen  Thor Central

Don. 24 oktober STCL  Tudts Marco : CADCAM gebruik
  in de moderne tandartsenpraktijk  Thor Central
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Limburgse NIVVT cursussen 2019
staan ONLINE !!! 

Voor de NIVVT programmatie 2019 gebeurt de inschrijving uitsluitend 
online via de website !!!!

Do 25 april 2019
Orale Implantologie : voorspelbare uitkomst met diverse
behandelprotocollen :   3/4 dag
H. De Bruyn  Stiemerheide Genk 

Di 30 april 2019 namiddag
Iatrogene problemen in de mond :  1/2 dag
S. Politis  Stiemerheide Genk   VOLZET

Di 7 mei 2019
Smile design for dummies :  1 dag
M. Tudts  Stiemerheide Genk   VOLZET

Do 9 mei 2019
Juiste communicatie tss. algemeen tandarts/tandtechnicus en bewuste 3/4 dag
materiaalkeuze bij K&Bwerk (VMK, zirconia, emax…) : VOLZET
W. van  Breda  Stiemerheide Genk 

Do 16 mei 2019
Workshop  posterior cursus  :  1 dag
L. Renckens & A. Bresseleers Stiemerheide Genk   VOLZET

Vr 17 mei 2019
Workshop anterieur restauraties :  1dag
B. Beekmans & M. Ilik  Stiemerheide Genk  VOLZET

Do 23 mei 2019 NM
Overkappingsprothese in boven- en onderkaak, waardevolle 1/2 dag
oplossing voor de tandenloze patiënt :  VOLZET
C. Matthys  Stiemerheide Genk   



Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
-25-             

't Spyxke: mei 2019

Di 4 juni 2019 NM   
Wondhelingsproblemen in de mond :  1/2dag
C. Politis  Stiemerheide Genk   VOLZET

Do 13 juni 2019
Implantaat onderdelen  & attachmenten :                                   2x ½ dag VM+NM
Ordies & Roumans Stiemerheide Genk    VOLZET

Di 18 juni 2019
Direct composiet Veneer systems review :  1 dag
M. Tudts  Stiemerheide Genk    VOLZET

Do  5 sept. 2019 NM
Juiste occlusie en beetregistratie in de prothetiek: sleutel tot
duurzaam werk :   1/2 dag  
W. Van Breda  Stiemerheide Genk   VOLZET

Di 10 sept. 2019 NM
Oorzaken van zwellingen in mond en gelaat :  1/2d
S. Politis  Stiemerheide Genk   VOLZET

Di 24 sept. 2019
CAD-CAM gebruik in de dagelijkse praktijk :
M. Tudts  Stiemerheide Genk   1 dag

Do 3 okt. 2019
Nomenclatuur :   1 dag
Marc Seijnhaeve  Stiemerheide Genk    VOLZET

Do 17 okt. 2019
Atraumatische behandelingsmethoden bij kinderen  : 3/4 dag
R. Gruythuysen  Stiemerheide Genk   VOLZET

Zat 19 okt. 2019
Beetregistreren met succes. De (partieel) betande patiënt : 3/4 dag
M.  Nolens  Syntra Hasselt    

Do 7 nov. 2019
Endo 2019 ontzenuwen : letterlijk en figuurlijk :  1dag
R. Michiels & W.Blontrock Stiemerheide Genk   VOLZET
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Di 19 nov. 2019 NM
Kaakbeentumoren (odontogeen en niet-odontogeen) : 1/2 dag
S. Politis  Stiemerheide Genk     

Zat 23 nov. 2019
Voorspelbaar chirurgisch en prothetisch herstel met implantaten : 1 dag
theorie + life patiënt :   VOLZET
M. Tudts (praktijk Stijven Oudsbergen) 

Zat 7 dec. 2019
Wintermeeting Limburg ThorCentral: esthetiek en abrasie +
 bleekprocedures 2019  3/4 dag

Inhoud, uurregeling en onthaaluur vinden jullie op de website onder “nascholing 
NIVVT cursussen”, evenals de aanduiding of de cursus al VOLZET zou zijn !!!  
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Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 -  Paro : 070 / 222125

Feest van de Arbeid, 1 Mei 2019 : 9 tot 18 uur

Siodlak D.  Diestersteenweg 23 3 970 Leopoldsburg  011/348973
Spreuwers So.  Smeetsstraat 1  3640 Kinrooi  089/701424
Beirens D.  Genkersteenweg 290  3500 Hasselt  011/225779
Awouters P.  Reinpadstraat 18  3600 Genk  089/363516
Larminier S.  Bilzersteenweg 39  3770 Riemst  012/202009
Vandormael Y.  Velmerlaan 57  3806 Velm-St.Truiden  011/685524
Gerits M.  Beverlose steenweg 365  3580 Beringen  011/423710

Zaterdag, 4 Mei 2019 : 9 tot 18 uur

Lit E.  Pastoor Bungenerstr.34  3930 Achel  0476018364
Vermeulen J.  Koppelstraat 6  3650 Lanklaar-Dilsen  089/757628
Vroninks B.  Kunstlaan 16  3500 Hasselt  011/223232
Schepers J.  Stationstraat 7  3665 As  089/658476
Vrancken S.  Bilzersteenweg 415  3700 Tongeren  012/454999
Beckers M.  Gazometerstraat 14  3800 St.Truiden  011/683627
Bruyninx L.  Genenbosstraat 109  3560 Lummen  011/571338

Zondag, 5 Mei 2019 : 9 tot 18 uur

Linmans S.  Salvatorstraat 117  3930 Hamont  011/447109
Reekmans K.  Bocholterkiezel 50  3960 Bree  089/704410
Jans K.  Maastrichterstwg 198 b1  3500 Hasselt  011/762868
Schreurs P.  Hoogstraat 121  3665 As  089/658373
Scholts K.  Maastrichterstraat 112  3700 Tongeren  012/393262
Lambeets M.  Terbiest 96  3800 Sint-Truiden  011/685628
Goddeeris F.  Pironlaan 2  3550 Heusden-Zolder  011/538139

Zaterdag, 11 Mei 2019 : 9 tot 18 uur

Siodlak R.  Diestersteenweg 23  3970 Leopoldsburg  011/402203
Buzon L.  Smeetsstraat 1  3640 Kinrooi  089/701424
Gielen P.  Paalsteenstraat 164  3500 Hasselt  011/211116
Timmerman D.  Rozenkranslaan 65  3600 Genk  089/354145
Vanhees S.  Burg.Marresbaan 13  3770 Vroenhoven-Riemst  012/454318
Oudebrouckx L.  Tulpenlaan 2  3830 Wellen  012/742183
De Muynck C.  Halstraat 101  3550 Heusden-Zolder  011/574242

WACHTDIENST  VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer  0903/39.969

Lijst wachtdienst mei 2019
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Zondag, 12 Mei 2019 : 9 tot 18 uur

Houben F.  Winterdijkweg 31  3950 Kaulille-Bocholt  011/447829
Kerkhofs T.  Opitterkiezel 221  3960 Opitter-Bree  089/866044
Bresseleers A.  Maastrichterstwg198b1  3500 Hasselt  011/762868
Vandijck M.  Winterslagstraat 55b2  3600 Genk  047/739931
Hanson S.  Bilzersteenweg 39  3770 Riemst  012/202009
Henderyckx L.  Hasseltse stwg 418  3800 St.Truiden  011/596985
Dirickx P.  Gele Bergstraat 6  3583 Paal-Beringen  011/423400

Zaterdag, 18 Mei 2019 : 9 tot 18 uur

Knevels M.  Parkstraat 6  3900 Pelt  011/644041
Arits M.  Maaseikerlaan 24  3680 Neeroeteren-Maaseik  089/865300
Jansen S.  Mombeekdreef 68  3500 Hasselt  011/242400
Okovska S.  Vredelaan 6  3530 Houthalen-Helchteren  011/526681
Bierens M.  Romeinse Kassei 51  3700 Tongeren  012/230900
Haesevoets G.  Dorpsstraat 2  3570 Alken  011/315051
Willems L.  Markt 14  3540 Herk-de-Stad  013/305450

Zondag, 19 Mei 2019 : 9 tot 18 uur

Oben C.  Koning Albert 1 plein 14  3970 Leopoldsburg  011/343431
Van Gansewinkel M.  Bocholterkiezel 62  3960 Bree  089/461378
Kuznetsova E.  Volksstraat 71  3590 Diepenbeek  011/757815
Swinnen R.  Boxbergstraat 6  3600 Genk  089/357650
Fastre L.  Bilzersteenweg 39  3770 Riemst  012/202009
Engelen C.  Hasseltsestwg 418  3800 Sint-Truiden  011/596985
Fransen J.  Geenrijt 2  3550 Heusden  011/423612

Zaterdag, 25 Mei 2019 : 9 tot 18 uur

Van Moll L.  Nieuwe Markt 16  3900 Pelt  011/642902
Thijssen P.  Kasteelstraat 9  3670 Oudsbergen  089/811141
Geysen E.  Dorpstraat 8  3590 Diepenbeek  011/321470
Schreurs R.  Weg naar Opoeteren 60bus1 3660 Oudsbergen  089/857025
Cuypers A.  Bilzersteenweg 10a  3730 Hoeselt  089/416256
Willekens M.  O.L.Vrouwstraat 119  3570 Alken  011/316370
Ibrahim I.  Genebosstraat 109  3560 Lummen  013/571338

Zondag, 26 Mei 2019 : 9 tot 18 uur

Papy K.  Karrestraat 81  3920 Lommel  011/545956
Coenen N.  Rijksweg 729 b01  3650 Dilsen-Stokkem  089/415364
Bosmans N.  Plantenstraat 32  3500 Hasselt  011/251174
Sleurs S.  Weg nr Opoeteren 60/1  3660 Oudsbergen 089/857025
Vandewinkel M.  St.Catharinastraat 3  3700 Tongeren  012/231047
Porreye A.  Cl.Cartuyvelstraat 33  3800 St.Truiden  011/686836
Verbeeck H.  Pastorijstraat 3  3540 Donk - Herk-de-Stad  013/442622
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WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE mei 2019

   070 / 222125
Feest Arbeid 1 mei Molemans Bo

Weekend 4-5 mei De Winter Senne

Weekend 11-12 mei Gijbels Frieda

Weekend 18-19 mei Soers Catherine

Weekend 25-26 mei Thevissen Eric

Hemelvaart 30 mei Van den Eynde Els

WACHTDIENST  ORTHODONTIE mei 2019 

  070 / 222088
Feest Arbeid 1 mei Jaeken Katrien 0472462870

Weekend 4-5 mei Kellens Annelies 0473449125

Weekend 11-12 mei Janssen Rina 0493753838

Weekend 18-19 mei Mesotten Katrien 0476209241

Weekend 25-26 mei Aly Medhat 0486422050

Hemelvaart 30 mei Colson luc 089/770570

Hemelvaartsdag, 30 Mei 2019 : 9 tot 18 uur

Vervecken R.  P.Breugellaan 25 3990 Kl.Brogel-Peer 011/610096
Janssen A.  Smeetsstraat 1 3640 Molenbeersel-Kinrooi 089/701424
Geysen Els  Rodenbachlaan 24 3590 Diepenbeek 011/321445
Gladys H.  Rozenkranslaan 65 3600 Genk  089/354145
Carnotensis L.  Maastrichterstraat 112 3700 Tongeren  012/393262
Velkeneers N.  Kasteelstraat 23b 3840 Hoepertingen-Borgloo 012/741776
Ribeiro Soares S. Kerkstraat 17 3980 Tessenderlo 013/667071

1ste brugdag 2019, 31 Mei 2019 : 9 tot 18 uur

Safaipour H. Kapelstraat 6 3960 Hamont-Achel  011/531710
Vyerlye A. Spilstraat 2 b1 3680 Maaseik-Neeroeteren 089/364736
Vanderleen M. Maastrichterstwg 166 b2 3500 Hasselt 011/227837
Van Dijck A. Weg naar As 36  3600 Genk  089/356725
Pellaers L. Venstraat 16  3700 Vreren-Tongeren 012/236118
Berden L. Stationsstraat 43  3840 Borgloon  012/741217
Maesen R. Past.Paquaylaan 110 3550 Heusden  011/573616
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GEZOCHT:
Ervaren, gemotiveerde jonge tandarts voor 2-3dagen in moderne en gezellige 
groepspraktijk in Genk. 
Alle moderne technieken, materialen.  Balie- en sterilisatie-assistentie aanwezig. 
E-mail/Telefoon: timmermandavid@hotmail.com / 0478.413278

Dringend gezocht: toffe, vlotte tandarts/stagiaire vanaf juli 2019
Wij verwelkomen u graag in onze moderne, kleurrijke praktijk  met een volle 
agenda!!!!
Assistentie aanwezig en goede verloning.
Gelegen aan de afrit van de autosnelweg E313 in Hoeselt. 
Meer info via sibylle.rosias@skynet.be of via telefoon 089/41.62.56 tussen 9u en 17u

Tandartsenkabinet Custers in Dilsen-Stokkem zoekt een algemeen tandarts voor duur-
zame samenwerking. Het samenwerkingsverband, dagen en uren zijn bespreekbaar.
Contacteer ons vrijblijvend via: info@tandartscusters.be.

Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in Oudsbergen, 
Maasmechelen en Bree 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

“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: Emmers 
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

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 lang-
durige samenwerking.  Uren en startdatum o.t.k. Regio N-Limburg.
Mail: info@tandartspraktijkkies.be  -  Tel: 011/759526

Tandarts gevraagd aan de Maaskant ! (vlak bij Maastricht!)
Einde loopbaan of pas afgestudeerd? maakt niet uit!  Geen administratieve romp-
slomp 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
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KLTV activiteiten 2019

Zaterdag 29 juni  KLTV familiedag

Zaterdag 19 oktober   Apollonia Banket  

ADRESWIJZIGINGEN,

IN- en UITSCHRIJVEN

voor ACTIVITEITEN KLTV, FAMILIALE

MEDEDELINGEN.

Via e-mailadres: kltv@skynet.be
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KLTV meldt met droefheid
het overlijden van

 
 

  Ronnie Wolters
° 12/04/1972  ✝ 23-11-2018

 
Tandarts
VUB 1998
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Donderdag 23 mei 2019           om 20u30

Limburghal
Genk

Resultaatgericht communiceren met 
moeilijke patiënten in de 

tandartspraktijk
Sofie DE PAUW

 Activiteit VVT studieclub Limburg 

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub ten
laatste op 19 mei 2019 via de VVT website,

(lokaal/Limburg/activiteiten).
 

Na afsluiten van de inschrijvingen afmelden via
limburg@vvt.be

of via sms 0494 75 17 19

Geaccrediteerd nr. 36999 - DG 2
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Redactieadres 't Spyxke:
Pliniuswal 24
3700 Tongeren
012/230794
spyxke@gmail.com

Secretariaat K.L.T.V.:
Pliniuswal 24   3700 Tongeren   012/230794

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)

Voorblad van 't Spyxke: Compositiefoto met de kerktoren van Gelinden
   (Paul Delwiche)

Donderdag 23 mei 2019 om 22u15 (na de studieclub)

KLTV nodigt alle leden van KLTV uit op een gezellig samenzijn 
met een hapje en een drankje.

A
g

e
nd

a Donderdag 23 mei 2019
STCL  -  Sofie DE PAUW
Resultaatgericht communiceren met moeilijke patiënten in de tandartspraktijk
Limburghal - Genk
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Beste collegae,

Na een deugddoende Paasvakantie kunnen 
we er weer tegenaan om de laatste activi- 
teiten van het voorjaar in goede banen te 
leiden.

Eerst en vooral goed opletten. De studieclub 
van mei zal doorgaan in de LIMBURGHAL 
(voor de GPS is dit Jaarbeurslaan in Genk) 
en niet in Thor central.

Zoals jullie reeds konden zien in ons vorig Spyxke zal de verkiezingsmeeting 
van 6 juni doorgaan in het congrescentrum van het circuit van Zolder. 
Hoe en waarom stemmen kunnen jullie verderop lezen in deze editie van 
het Spyxke.

Ook wordt ons Spyxke maandelijks opgefleurd met een cartoon om een 
lege bladzijde zinvol in te vullen. Op onze studieclub van 6 juni zullen er 
3 van deze cartoons op doek en op groot formaat uitgeloot worden onder 
de aanwezigen.

Vergeet ook onze familiedag niet op 29 juni. Op bladzijde 29 kan je het 
programma terug vinden en alle modaliteiten om in te schrijven. Gelieve 
dit ook tijdig te doen ivm catering en de reservatie op de boot.

Collegiale groeten,
Ronny

Afbeelding: H. Apollonia in het Teseum in Tongeren.
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Surface chemistry cells can’t resist.
Maak kennis met Xeal en TiUltra - twee nieuwe baanbrekende abutment- en implantaatopper-

vlaktes gebaseerd op jarenlang onderzoek en expertise van het anodisatie-proces. Van het abut-
ment tot de apex van het implantaat werd de topografie en oppervlaktechemie heruitgevonden 

om de integratie van de harde en zachte weefsels op elk niveau te optimaliseren.
Het tijdperk van MucointegrationTM is nu gestart.

Het nieuwe Xeal-oppervlak is beschikbaar 
voor de On1™ Base en het Multi-unit Abut-
ment. TiUltra is beschikbaar op de best-
sellers van Nobel Biocare, de NobelActive© 
en NobelParallel™ Conical Connection im-
plantaten.

GMT 61385 - Xeal&TiUltra NobelActive - A5 - BENL.indd   1 25-03-19   08:59:17
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Studieclub donderdag 23 mei 2019 om 20h30

Resultaatgericht communiceren met 
moeilijke patiënten in de tandartspraktijk

Limburghal
Genk

Geaccrediteerd nr. 36999 - DG 2

Spreker: Sofie DE PAUW 

Korte inhoud:
Moeilijk gedrag wordt omschreven als gedrag waarvoor moeite of inspanning nodig is, 
onhandelbaar gedrag of lastig gedrag. Vertaald naar patiënten denken we aan onder meer:
Luidruchtige / storende patiënten 
Niet-meewerkende tot tegenwerkende patiënten 
Aanklampende patiënten 
Claimende en dwingende patiënten 
Agressieve patiënten
 
Van de tandartsen wordt verwacht dat zij op een professionele manier de confrontatie 
kunnen aangaan met agressieve patiënten in een poging om deze negatieve situatie om 
te buigen naar een werkbare situatie.
De deelnemers krijgen inzicht in de werking en het effect van de verschillende commu-
nicatiestijlen met behulp van de Roos van Leary en leren op welke manier zij het best 
kunnen reageren op hun gesprekspartner indien zij zich vastrijden tijdens het gesprek 
en volgens welke patronen dit meestal verloopt. 
 
Er worden concrete casussen naar voor gebracht om duidelijk te maken hoe men, 
afhankelijk van zijn doelstelling, het gesprek met de patiënten op een positieve en 
constructieve wijze kan beïnvloeden.
Verder wordt er een antwoord geboden op de vraag op welke manier men dient te reageren 
indien een persoon verbaal of fysiek agressief wordt. Afhankelijk van het type agressor of 
de vorm van agressie en/of intimidatie zal men hierin een eerder de-escalerende of meer 
confronterende houding aannemen. Om het moeilijke gedrag van sommige patiënten te 
kunnen verklaren, zal er worden stilgestaan bij de specifieke werkcontext van de tandarts. 
Daaruit kunnen namelijk een aantal bevorderende factoren voor moeilijk en/of agressief 
gedrag gedistilleerd worden, die dan op hun beurt de basis kunnen vormen van een aantal pre-
ventieve maatregelen. Het betreft hier onmiddellijk toepasbare zaken die een aandachtspunt 
kunnen zijn zowel voor wat betreft het onthaal van de patiënten op vlak van infrastructuur 
maar ook handvaten die betrekking hebben op de omgang met patiënten als het gaat over 
het verstrekken van informatie over hun behandeling, de procedures en wachttijden.
Ter voorbereiding van deze opleiding kunnen de deelnemers een vragenlijst invullen om 
na te gaan welke van de 8 verschillende communicatieprofielen zich in hun persoonlijke 
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Curriculum Vitae: DE PAUW Sofie 
Sofie De Pauw (°Gent, 12/06/1970) is criminologe van opleiding en werkte ruim 
14 jaar voor Justitie. Zij werkt sinds 2009 als Trainer & Coach en is hierbij 
voornamelijk gespecialiseerd in “Stressbeheersing & zelfzorg”, “Omgaan met 
agressie & intimidatie”, “Traumaopvang & nazorg” en de training “Omgaan 
met moeilijke cliënten”. Zij geeft deze opleidingen, trainingen en workshops aan 
diverse doelgroepen binnen verschillende werkcontexten waaronder: (Huis-)
artsen, tandartsen, scholen, culturele centra en socio-culturele organisaties. 
Daarnaast geeft zij ook supervisies, individuele coaching en teambegeleidingen 
en stond zij regelmatig in voor de casting van kandidaten voor televisieprogram-
ma’s. In 2015 richtte zij haar eigen coachingbedrijf “Fieniks” op.

comfortzone bevinden en welke scores zij respectievelijk behalen voor deze specifieke 
communicatiestijlen. 
 
Indien men tijdens deze lezing graag specifieke casussen aan bod wil zien komen uit de 
eigen praktijk, dan kunnen deze vooraf gemaild worden naar de spreker en zullen deze 
verwerkt worden in de praktische voorbeelden die tijdens de uiteenzetting besproken 
worden.
  
Het doel van deze opleiding is het aanleren en bijschaven van een globale competentie 
om de-escalerend dan wel confronterend op te treden bij agressie en/of moeilijk gedrag 
met als doel de controle te behouden over het verloop van het gesprek.
1. De tandartsen een groter gevoel van weerbaarheid en veiligheid laten verwerven in 

het omgaan met patiënten die zich agressief uitlaten of gedragen.
2. Inzicht krijgen in de mechanismen die leiden tot conflict of agressief gedrag.
3. Inzicht verwerven in effectief omgangsgedrag en reactiestrategieën in het hanteren 

van moeilijk of agressief gedrag van patiënten. 
4. Bewust worden van de eigen gevoeligheden bij confrontatie met moeilijk of agressief 

gedrag. De medewerker dient de eigen triggers te kennen en deze te kunnen hanteren.
5. Zicht krijgen op de impact van agressie-incidenten bij zichzelf en de collega’s opdat 

er op een correcte en gepaste wijze kan gereageerd worden.
 
Deze training richt zich op bewustwording en voorkomen van escalatie bij agressief 
gedrag.  
De methode steunt op 5 pijlers: 
1. Signalen opmerken 
2. Beheersen van de eigen emoties 
3. Contact maken vanuit een persoonsgerichte/relatiegerichte communicatie 
4. Ombuigen van agressief gedrag 
5. Veiligheid verwerven tegenover escalatie agressie 
 
Eén begrip staat centraal wanneer we spreken over agressie: Bewust worden van je 
eigen reactie en kwaliteiten opdat je deze kan inzetten bij het omgaan met agressie.

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

Tel.: 089/71.70.98                                                         e-mail: mdl@mdl-euregio.be 
Noodnummer : 0477/655 079                                                                          www.mdl-euregio.be 

7  juni 2019:  Europese Dag van de tandtechniek  
  van 16:00 tot 20:00 

 
In het kader van de Europese Dag van de Tandtechniek worden in 
heel Europa activiteiten op touw gezet om het beroep van de 
dentaaltechnicus in de kijker te zetten. Dit jaar wordt er extra 
aandacht besteed aan de diverse opleidingen binnen onze sector. 
 
Dentaaltechniek kent een enorme evolutie, binnen de range van 
ambachtelijk - tot hoogtechnologisch werk (vervaardigen van 
uiterst innovatieve producten), vindt ieder zijn gading.  
De ondersteuning door het laboratorium bij esthetisch en/of 
complexe restauraties, wordt door tandartsen zeer gewaardeerd. 
 
Ook in België kan het publiek in diverse labo’s een kijkje  nemen en 
proeven van ons vakmanschap dat, ondanks de transitie naar het 
digitale tijdperk, door haar ambacht uiteindelijk het verschil maakt. 
 
MDL-Euregio zal ook dit jaar met fierheid haar deuren openzetten 
voor iedereen die de wereld van de hedendaagse tandtechniek 
wil leren kennen. In groep wordt u begeleid doorheen het 
productieproces van ons uitgebreid aanbod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor vragen en info kunt u ons team bereiken op onderstaande coördinaten. 
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Professionele mededelingen
1. Nogmaals herhalen dat de twee laatste geaccrediteerde studieclubactivi-

teiten van dit voorjaar NIET in Thor Central doorgaan. Donderdag 23 mei 
vindt dit plaats in de Limburghal van Genk en onze speciale Happening 
gaat door op donderdag 6 juni op het Circuit van Zolder.

2. SOCIAAL STATUUT 2016- 2018: ook voor de 65-plussers is het gelijkwaar-
dig bedrag sinds 2016 aanvaard. 

 Maar de uitvoeringsbesluiten blijven voorlopig uit. Er is bv. geen zekerheid 
dat de ooit aangevraagde en ontvangen premie uiteindelijk als “inkomsten 
op de hoogste schijf” moet bijgerekend worden. Net als de invoegetreding 
van de Wijzigingsclause van het Akkoord voor 2019, is tariefzekerheid voor 
een deel van de bevolking GEEN grote prioriteit voor het ontslagnemend 
kabinet De Block. Hoewel er gegronde redenen kunnen zijn om dit akkoord 
rond 1 juli wel “rond” te krijgen, blijft het voor alle betrokken collegae, 
ziekenfondsen en zeker patiënten geen goede beurt van de Minister om 
tariefzekerheid te waarborgen en mogelijke onderhandelingen in de toekomst 
(met hopelijk meer inhoud en budget) nog toe te laten.  De zekerheid van 
een sterk verhoogd aantal deconventies bij de tandartsen, mede door een 
akkoord met weinig inhoud, moet toch stilaan doordringen. Goed wetend dat 
HARDE vakbondsacties in onze sector niet gebruikelijk zijn en alleen ons 
eigen schade berokkenen, is burgerlijke ongehoorzaamheid door stijgende 
deconventie misschien nog een gepast antwoord naar de overheid om de 
malaise te benadrukken. Het afwijzen van alle voorstellen van het Verbond 
het voorbije jaar (zie ook onze studieclubenquête van september) moet een 
volgende regering toch elementen geven, wil men de moderne tandzorg 
opnieuw op de rails krijgen.

3. De telematicapremie 2018, die nu ook voor stagairs geldt, kan tussen 1 juli 
en 31 okt 2019 aangevraagd worden via het digitaal platform MyRiziv.

4. Door zware gevallen van malware bij gebruikers van het e-mailadres 
“@tandarts.be”, is het Verbond verplicht geworden om de firma FLEXAMIT 
in te schakelen, die met “Microsoft 365 technologie” de beveiliging op 
een HOOG niveau kon terugbrengen. Helaas zijn er kosten aan verbonden 
wanneer je in de toekomst je e-mails uitsluitend met je “@tandarts.be“ 
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adres wil verzenden. Je kan met vragen terecht bij Flexamit via support@
flexamit.com of 03/500.10.10. Kijk hoe je mailverkeer met instanties (bv 
de wachtdienst) voor 1 april 2019 verliepen en corrigeer als je geen gebruik 
meer maakt van @tandarts.be.

5. We zijn intussen ook al met de voorbereiding van de (lokale) NIVVT-cur-
sussen voor 2020 bezig. Misschien al melden dat er twee cursussen in twee 
moeilijke deelgebieden bijkomen: spreker Zjef Beelen over radioprotectie 
(deelgebied 3: 3 uur verplicht elke 5 jaar) en spreker Nathalie Schreurs over 
vroege orthodontie ook toepasbaar voor de algemene tandarts (deelgebied 5)

6. Sociale verkiezingen: waarom we jullie steun nodig hebben en online stemmen 
belangrijk is, vinden jullie in een bijkomend artikel. In elk geval is de eigen 
gekozen pincode (4 cijfers) van je e-ID noodzakelijk om geldig te kunnen 
stemmen. Voor het aanmaken via het ITSME-app op je smartphone is dit alleen 
bij de “aanmaak” éénmalig nodig om nadien o.a. de vele overheidsdiensten 
(zoals MyRiziv, MyPension en Tax on Web) te overtuigen dat JIJ de beveiligde 
toepassing wil openen. Kijk alvast naar de You Tube filmpjes op KLTV.be /
Spyxke maart als je ITSME wil installeren op je GSM. 

 Ken je de pincode van je e-ID niet meer : aanvragen via website binnenlandse 
Zaken en DAN tot drie weken geduld hebben : www.ibz.rrn.fgov.be/nl/
identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/

 De nieuwe codes komen aan op het gemeentehuis, waar je ook de “nieuwe” 
code kan activeren of veranderen in een eigen gekozen code.

 Lees ook  het artikel op onze KLTV en studieclub Limburg website : Hoe en 
wanneer  stem je voor de RIZIV verkiezingen en wat heb ik daarvoor nodig ?

Mededelingen KLTV reizen 2019 + 2020 :

De voorgestelde riviercruise op de Douro voor juni 2020 is reeds VOLZET.  Op 
aanvraag kan met het reisbureau Carolus (mail Colette@carolus.be) contact gezocht 
worden, voor de vliegtuigreis is er nog geen probleem. Zie voor het programma 
naar onze KLTV website(kltv.be : KLTV en wachtwoord MARTENSR). 

Voor onze Canada-Quebec trip van eind september 2019 blijkt nog één plaats voor 
twee personen beschikbaar, wil men met dezelfde vlucht vertrekken en terugkomen. 
(info : KLTV website en griet@vanrompaeytravel.be)
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Vergeet je niet te stemmen voor je vereniging, ook als je met wat 
onvrede zit en/of een verre vriend je om de vier jaar met post en mails 
bestormt om je gouden bergen te beloven ?

- De tandheelkundige werkvloer is meer en meer in verandering. Net als in onze 
buurlanden wijkt de pure solo-praktijk voor groepspraktijken met assistentie en 
binnenkort ook met mondhygiënsten. Onze eigen enquêtes leren dat bijna iedereen 
van de collegae, die minder dan 10 jaar afgestudeerd zijn, in een groepspraktijk 
werkzaam zijn, vaak als niet-eigenaar. Sinds het vorig akkoord (2017-2018) 
hebben deze praktijkvormen quasi allemaal gekozen voor de deconventie. Dat 
er, ondanks de door het kabinet vaak opgedrongen inhoudloze akkoorden, nog 
een meerderheid “geconventioneerden” zijn in onze provincie heeft met traditie, 
algemene praktijkkosten en het sociaal statuut te maken.  Als Verbond hebben 
we, ook in die moeilijke momenten, de index voor alle prestaties en de premies 
(accreditering en IT-premie) steeds op hetzelfde niveau weten te houden voor 
ALLE tandartsen. Even belangrijk is dat niet-geconventioneerde collegae steeds 
dezelfde terugbetaling voor hun patiënten verkrijgen dan geconventioneerden. 
Dit is bij de kiné’s al jaren niet vanzelfsprekend en zowel het kabinet als de 
ziekenfondsen hebben hier regelmatig mee gedreigd.

- Bekijk ook aandachtig het toegezonden VVT 10 puntenprogramma en hetgeen 
ALLEEN uw vereniging (ook al willen sommigen plots nu sluw het vaderschap 
verwerven) de voorbije jaren alsnog bereikt heeft en even belangrijk wat voor 
onheil we hebben kunnen vermijden voor het beroep en uw praktijk!!!!

- Doorprik de beweringen dat onze gesprekspartners (ziekenfondsen, RIZIV, 
kabinet) zomaar bereid zouden zijn tabula rasa te maken van de tandheelkun-
dige nomenclatuur met al zijn beperkingen en leeftijdsgrenzen, zonder dat dit 
adequaat “berekend” kan worden door diensten van het RIZIV. Het feit dat het 
Kabinet De Block een objectieve en dus onafhankelijke kostprijsanalyse niet 
zag zitten, is veel betekenend maar OOK tegelijk een serieus gemiste kans om 
de malaise en het groeiende aantal deconventies te begrijpen en daaruit ook de 
nodige oplossingen te helpen ondersteunen voor een toegankelijke, betaalbare 
en kwalitatieve basistandheelkunde anno 2019. De schuld bij de vijf RIZIV 
onderhandelaars in de DentoMut leggen is intellectueel oneerlijk, zeker als men 
zelf vaak aan de kant blijft staan of “oplossingen” voorstelt die bij alle andere 
gesprekpartners geen (realistisch) draagvlak konden krijgen. Ook de qua inhoud 
slechte akkoorden van de voorbije jaren werden door IEDERE GROEP in de 
DentoMut goedgekeurd.  Samenwerking met alle verenigingen (na de verkiezin-
gen, waarbij men begrijpelijk wil polariseren) moet steeds mogelijk blijven om 
de verdeel- en heerspolitiek van de mutualiteiten en de overheid te vermijden.
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- Het Verbond kiest voor de constructieve politiek ook in deze (vooral budgettair) 
moeilijke tijden, die afhankelijk van de politieke kleur van de volgende minister 
van Sociale Zaken, een ommekeer in visie kan bewerkstelligen. In een land als 
België, met binnen Europa te grote begrotingstekorten, zal men steeds domeinen 
zoeken om te besparen.  Michel 1 heeft ingezet op JOBS, JOBS… zonder dat 
er evenwaardige bijkomende inkomsten voor de Sociale Zekerheid tegenover 
stonden. Het zijn politieke keuzes, die we moeten ondergaan met hun positieve 
en negatieve effecten. De reden dat quasi niemand (buiten de huisartsen!!) van 
de gezondheidswerkers onverdeeld gelukkig terug kijkt naar de 4 jaar Maggie 
De Block op Sociale Zaken.

- Ondanks het tandheelkundig uitstelgedrag bij een groter deel van de bevolking, 
heeft de plethora zijn beste tijd gehad en kan de practicus NU eigen praktijkkeu-
zes maken naar rendabiliteit, de Work-Life Balance. De deconventie (zolang de 
overheid niet onbesuisd tracht in te grijpen) zorgt voor vrijheid en blijheid (wat 
momenteel nergens in onze buurlanden nog mogelijk is).

- Het Verbond heeft, ondanks de moeilijke situatie bij het kabinet De Block, steeds 
verder vergaderd, voorstellen gedaan, tussentijdse enquêtes gedaan bij de basis 
en de verantwoordelijk genomen, zodat geen collegae (onder wel statuut ook) 
gediscrimineerd zouden worden. Ook de Antwerpse collegae werden tijdens het 
vorige akkoord niet onderworpen aan dwangtarieven, hoewel het kabinet toen al 
moest weten dat met hun egelstand (door alle voorstellen af te wijzen) naar onze 
sector geen betere resultaten te bekomen waren.  Het is voldoende dat men weet 
dat, in tegenstelling van de vakbonden (spoor/luchtvaart/bus/post/ onderwijs/
gevangenis…) die toelaten dat de ganse samenleving zonder verantwoordelijk-
heidszin plots kan ontwricht worden, dit in de gezondheidssector ook zomaar 
mogelijk is.  De media zal hiervoor nooit begrip voor willen opbrengen…..

- Ondanks alle kommer en kwel geeft het invoeren van het mondzorgtraject 
(behalve de bijkomende administratie en de groep prothesedragers) wel posi-
tieve resultaten. Zo zien we sinds 2016 3,5 % sociaal-verzekerden meer op 
tandartsbezoek in Vlaanderen komen (= 60 %), in Wallonie kwamen er 3% meer 
contacten (=49,5% van hun bevolking).

- Slotsom de schuld (ook in verkiezingsmodulus) bij je collegae in de RIZIV-struc-
turen leggen is niet moedig. De politiek heeft veel juist NIET mogelijk gemaakt in 
de gezondheidszorg en ook de ziekenfondsen hebben hun deel in de besparingen 
moeten ondergaan.  Ook hun speciale tandverzekeringen staan door de grotere 
remgelden steeds meer onder druk.

Jos Hoffbauer
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Waarom LIMURG en VVT nog steeds samengaan voor de meeste 
Limburgse collegae !!

Je leden moet je verdienen, hier en in Brussel, in het verleden en voor de toekomst, 
zonder vierjaarlijkse slogantaal en verspreiden van ”false news”.  Voor U een 
avontuur met een VERRE VRIEND wil aangaan, misschien toch even ook deze 
memo doornemen en naar waarde inschatten voor uzelf.

Dankzij en samen met onze Nationale koepel VVT kunnen we lokaal :

- Meer dan 20 geaccrediteerde kwaliteitscursussen organiseren over ALLE deel-
gebieden in Genk en Hasselt.

- Jaarlijks 7 tot 8 studieclubs plannen centraal in de provincie op donderdagavond.

- Jaarlijks 10 of meer regionale peer review-plaatsen aanbieden sinds de start van 
de accreditering voor tandartsen.

- Degelijke actuele informatie over RIZIV-DGEC (wintermeeting 2018).

- Primeur over de nomenclatuurwijzigingen door onze gouwgenoot Marc 
Seijnhaeve.

- Enig gedrukt regionaal contactblad (dit Spyxke) voor tandartsen in Vlaanderen 
voor alle leden sinds 1986.

- Regelmatige organisatie van kennisoverdracht naar e-health/ICT voor de moderne 
praktijkvoering, eindeloopbaanstrategie/pensioen en werken na pensioen.

- Regelmatige reanimatie-training ism Rode Kruis Limburg.

- Aanwezigheid in ALLE pas opgerichte Limburgse Eerstelijnszones (ELZ).  

- Jaarlijkse wintermeeting (vroegere preventiemeeting) en driejaarlijkse voor-
jaarsvergadering in de provincie.

- Vlot vervullen van de wachtdienstverplichting en de continuïteit van de zorgen 
door de oprichting van de Limburgse wachtdienst in 1980, nu onderdeel van 
wachtdienst Vlaanderen via het Genkse call-center Offitel.

- Dynamisch studieclub bestuur, dat jong en oud blijven verenigen en jaarlijks 
ook socio-culturele activiteiten, blijft organiseren onder KLTV (Koninklijke 
Limburgse Tandartsenvereniging) sinds 1936.  We zijn niet alleen de oudste 
maar ook reeds lang de grootste regionale tandartsengroepering van het land. 
Dit wordt ons samen met het Spyxke ieder jaar nog meer benijd. We mogen als 
Limburger soms wel fier zijn hé.
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Datum: 13/06/2019 
Locatie: Labo Kerudent - Hasselt 

Aanvang workshop: 13:30u tot 18:00u 
Kosten: € 195,- incl. BTW 

(Max. 15 deelnemers) 
Inschrijven via www.kerudent.be/nieuws-events/ 

 

Workshop: Beetrelatie 2019: analoge en 
digitale methode 
Door Lth. Walter Van Breda 
 
In de prothetische tandheelkunde is een juiste beetrelatie een noodzakelijke stap. Om 
allerlei redenen blijkt deze stap vaak te weinig aandacht te krijgen. De gevolgen hiervan zijn 
gekend: herpas, inslijpen occlusie, chipping,… Dat een beetrelatie iets meer is dan “nog snel 
even een wasbeet nemen” zal blijken. Via theoretische en praktische tips wil ik iedereen 
inspireren om deze stap met zorg uit te voeren. Er zal ook uitleg gegeven worden over de 
‘Face Hunter’. Deze digitale toptool geeft de mogelijkheid om het gelaat van de patiënt 3D in 
te scannen met de positie van de tandbogen perfect geregistreerd. 
Wat zijn de indicaties en mogelijkheden? Einde face-bow, einde stokje? Kom het zelf 
bekijken! 
 
Hands on: 

- Aanleren van het nemen van een CR en MO beet 
- Aanleren van het registreren van de horizontale met hulpmiddelen: 

Stokje met Futar D / Face hunter 
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Locatie: Labo Kerudent - Hasselt 

Aanvang workshop: 13:30u tot 18:00u 
Kosten: € 195,- incl. BTW 

(Max. 15 deelnemers) 
Inschrijven via www.kerudent.be/nieuws-events/ 

 

Workshop: Beetrelatie 2019: analoge en 
digitale methode 
Door Lth. Walter Van Breda 
 
In de prothetische tandheelkunde is een juiste beetrelatie een noodzakelijke stap. Om 
allerlei redenen blijkt deze stap vaak te weinig aandacht te krijgen. De gevolgen hiervan zijn 
gekend: herpas, inslijpen occlusie, chipping,… Dat een beetrelatie iets meer is dan “nog snel 
even een wasbeet nemen” zal blijken. Via theoretische en praktische tips wil ik iedereen 
inspireren om deze stap met zorg uit te voeren. Er zal ook uitleg gegeven worden over de 
‘Face Hunter’. Deze digitale toptool geeft de mogelijkheid om het gelaat van de patiënt 3D in 
te scannen met de positie van de tandbogen perfect geregistreerd. 
Wat zijn de indicaties en mogelijkheden? Einde face-bow, einde stokje? Kom het zelf 
bekijken! 
 
Hands on: 

- Aanleren van het nemen van een CR en MO beet 
- Aanleren van het registreren van de horizontale met hulpmiddelen: 

Stokje met Futar D / Face hunter 
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NIVVT cursus 25 april 2019
Orale Implantologie : voorspelbare uitkomst met 

diverse behandelprotocollen
H. De Bruyn  -  Stiemerheide - Genk
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VVT studieclub Limburg 25 april 2019
Patiënt gerelateerde uitkomsten in de 

implantologie
Hugo de Bruyn  -  Thor Central, Genk-Waterschei
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NIVVT cursus 30 april 2019
Iatrogene problemen in de mond

S. Politis  -  Stiemerheide - Genk
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Activiteiten VVT 2019 studieclub Limburg

Don. 23 mei  STCL  Sofie De Pauw : Resultaatgericht
  communiceren met moeilijke 
  patiënten in de tandartspraktijk
  (geaccrediteerd nr. 36999)  Limburghal

Don. 6 juni  STCL  Michel Bila : "3D planning van
  reconstructies in de mond-, kaak-
  en aangezichtschirurgie"       Zolder

Don. 26 september STCL  Geert Maes : EHBO voor tandartsen  Thor Central

Don. 24 oktober STCL  Tudts Marco : CADCAM gebruik
  in de moderne tandartsenpraktijk  Thor Central
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Programma verkiezings-studieclub 6 juni 2019 

19u00 : AANVANG:  CIRCUIT ZOLDER : CONGRESCENTRUM 

Act mentalist Piet Kusters (Belgium’s Got Talent). 
** 

Lezing : 3D planning van reconstructies in de mond-, kaak-, en aangezichtschirurgie. 
** 

Afsluitdrink met verschillende acts. 

Pieter Kusters de mentalist : 

Op het Vimeo-kanaal (https://vimeo.com/270048858) kan  je zijn deelname aan 
Belgium’s Got Talent zien. Zo krijg je een idee wat je kan verwachten. 

Na de lezing : een afsluitdrink met enkele acts 
Mister Magic (goocheltrucs) en de Champagne Ladies (catering act). 

“Mister Magic zal iedereen met verstomming doen slaan. Hij 
speelt met de wet der zwaartekracht, geen enkel voorwerp waar 
hij niet mee kan goochelen. Zijn goocheltrucs zijn voor ieder 
publiek en zijn dan ook ideaal voor tijdens de receptie.” 

Het einde van deze avond is voorzien omstreeks 01u00. 
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Limburgse NIVVT cursussen 2019
staan ONLINE !!! 

Voor de NIVVT programmatie 2019 gebeurt de inschrijving uitsluitend 
online via de website !!!!

Do 16 mei 2019
Workshop  posterior cursus  :  1 dag
L. Renckens & A. Bresseleers Stiemerheide Genk   VOLZET

Vr 17 mei 2019
Workshop anterieur restauraties :  1dag
B. Beekmans & M. Ilik  Stiemerheide Genk  VOLZET

Do 23 mei 2019 NM
Overkappingsprothese in boven- en onderkaak, waardevolle 1/2 dag
oplossing voor de tandenloze patiënt :  VOLZET
C. Matthys  Stiemerheide Genk   

Di 4 juni 2019 NM   
Wondhelingsproblemen in de mond :  1/2dag
C. Politis  Stiemerheide Genk   VOLZET

Do 13 juni 2019
Implantaat onderdelen  & attachmenten :                                   2x ½ dag VM+NM
Ordies & Roumans Stiemerheide Genk    VOLZET

Di 18 juni 2019
Direct composiet Veneer systems review :  1 dag
M. Tudts  Stiemerheide Genk    VOLZET

Do  5 sept. 2019 NM
Juiste occlusie en beetregistratie in de prothetiek: sleutel tot
duurzaam werk :   1/2 dag  
W. Van Breda  Stiemerheide Genk   VOLZET
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Di 10 sept. 2019 NM
Oorzaken van zwellingen in mond en gelaat :  1/2d
S. Politis  Stiemerheide Genk   VOLZET

Di 24 sept. 2019
CAD-CAM gebruik in de dagelijkse praktijk :
M. Tudts  Stiemerheide Genk   1 dag

Do 3 okt. 2019
Nomenclatuur :   1 dag
Marc Seijnhaeve  Stiemerheide Genk    VOLZET

Do 17 okt. 2019
Atraumatische behandelingsmethoden bij kinderen  : 3/4 dag
R. Gruythuysen  Stiemerheide Genk   VOLZET

Zat 19 okt. 2019
Beetregistreren met succes. De (partieel) betande patiënt : 3/4 dag
M.  Nolens  Syntra Hasselt    

Do 7 nov. 2019
Endo 2019 ontzenuwen : letterlijk en figuurlijk :  1dag
R. Michiels & W.Blontrock Stiemerheide Genk   VOLZET
         
Di 19 nov. 2019 NM
Kaakbeentumoren (odontogeen en niet-odontogeen) : 1/2 dag
S. Politis  Stiemerheide Genk     

Zat 23 nov. 2019
Voorspelbaar chirurgisch en prothetisch herstel met implantaten : 1 dag
theorie + life patiënt :   VOLZET
M. Tudts (praktijk Stijven Oudsbergen) 

Zat 7 dec. 2019
Wintermeeting Limburg Thor Central: esthetiek en abrasie +
 bleekprocedures 2019  3/4 dag
Joost Roeters en Nils Van Calcar (ACTA Amsterdam)

Inhoud, uurregeling en onthaaluur vinden jullie op de website onder “nascholing 
NIVVT cursussen”, evenals de aanduiding of de cursus al VOLZET zou zijn !!!
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Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 -  Paro : 070 / 222125

Zaterdag, 1 Juni 2019 : 9 tot 18 uur

Agten V.  Don Boscostraat 87  3940 Hechtel  011/734926
Timmermans J.  Hepperstraat 25  3680 Maaseik  089/567304
Kruijen C.  Marktplein 38  3590 Diepenbeek  011/321383
Samoes I.  Grote Baan 197  3530 Houthalen-Helchteren  011/604410
Scholts K.  Maastrichterstraat 112  3700 Tongeren  012/393262
Geerts M.  Vechmaallaan 58  3870 Vechmaal-Heers  012/746637
Sels K.  Pironlaan 2  3550 Heusden-Zolder  011/538139

Zondag, 2 Juni 2019 : 9 tot 18 uur

Willems D.  Oudstrijdersstraat 24  3971 Heppen-Leopoldsburg  011/345891
Denis M.  Maaseikersteenweg 16  3620 Smeermaas-Lanaken  089/721559
Vaninbrouckx B.  Plantenstraat 57  3500 Hasselt  011/251174
Martens S.  Weg naar Zwartberg 152  3660 Opglabbeek  089/812081
Baillien L.  Tapstraat 13  3700 Lauw-Tongeren  012/395099
Van Genechten L.  Reigerlaan 5  3570 Alken  011/723536
Leys C.  Schansstraat 3  3545 Zelem-Halen  013/442718

Zaterdag, 8 Juni 2019 : 9 tot 18 uur

Kums M.  Onderwijslaan 15  3910 Neerpelt  011/645810
Coekaerts R.  Wijshagerkiezel 75  3670 Meeuwen  089/471761
Grooten A.  Diestersteenweg 187b1  3510 Kermt-Hasselt  011/253263
Fisscher D.  Weg nr Opoeteren 60b1  3660 Opglabbeek  089/857025
Beusen M.L.  Maastrichtersteenweg 16  3770 Riemst  012/453620
Deprez G.  Schepen Beckersstraat 11  3890 Gingelom  011/884810
Habex W.  Veearts Strauwenl.16b1  3540 Herk-de-Stad  013/553430

Zondag, 9 Juni 2019 : 9 tot 18 uur

Van Hout H.  Lepelstraat 88  3920 Lommel  011/542358
Ruttens L.  Hepperstraat 25  3680 Maaseik  089/567304
Jordens A.  Rechterstraat 116  3511 Hasselt  011/261080
Metalidis S.  Herenstraat 201  3600 Genk  089/308840
Daerden G.  Maastrichterstwg 16  3770 Riemst  012/453620
Surinx I.  Stationsplein 4c  3840 Borgloon  012/671366
Jeuris P.  Kiezelweg 64  3540 Schulen-Herk-de-Stad  013/553448

WACHTDIENST  VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer  0903/39.969

Lijst wachtdienst juni 2019
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Pinkstermaandag, 10 Juni 2019 : 9 tot 18 uur

Dos Ramos Nunes K.  Stad 15  3930 Hamont  011/604410
Goyens P.  Maaseikerlaan 68  3680 Neeroeteren  089/865620
Boschmans G.  Luikersteenweg 232/2  3500 Hasselt  011/284545
De Deyn E.  Daalstraat 56  3690 Zutendaal  089/244895
Buysmans J.  Dorpsstraat 44  3730 Hoeselt  089/415759
Bongers F.  Hasselse Steenweg 61a  3800 St.Truiden  011/685652
Weltens T.  Dr.Vanderhoeydonckstr. 68 3560 Lummen  013/522186

Zaterdag, 15 Juni 2019 : 9 tot 18 uur

Meex G.  Kaullierweg 1c  3950 Bocholt  089/472806
Verheyen P.  Breekiezel 36  3670 Gruitrode  089/856204
Cosemans L.  Ganzebroekstraat 10  3590 Diepenbeek  011/321801
Caerlens G.  Kapelhof 2  3520 Zonhoven  011/814626
Lueg H.  Visésteenweg 57  3770 Riemst  012/216133
Robeyns A.  Russelt 20  3830 Wellen  011/917513
Goijens K.  Dr.Vanderhoeydonckst.68  3560 Lummen  013/522186

Zondag, 16 Juni 2019 : 9 tot 18 uur

Vaneylen M.  Salvatorstraat 117  3930 Hamont  011/447109
Geukens L.  Bocholterkiezel 62  3960 Bree  089/461378
Vandoren G.  Kiewitstraat 134  3500 Hasselt  011/212196
Roosen A.  weg naar Zwartberg 161  3660 Opglabbeek  089/819860
Ysewijn A.M.  Brugstraat 41b2  3740 Bilzen  089/868693
Brughmans E.  Bosveldstraat 1  3870 Heers  011/484029
Habex P.  Veearts Strauwenlaan 16/1 3540 Herk-de-Stad  013/553430

Zaterdag, 22 Juni 2019 : 9 tot 18 uur

Van Eldere J.  Fabriekstraat 32  3910 Neerpelt  011/640059
Blaszczuk T.  Herderstraat 78  3670 Maasmechelen  089/762812
Van Bever AM  Sint-Martinusplein 1  3500 Hasselt  011/726050
De Vos R.  Daalstraat 56  3690 Zutendaal  089/244895
Ysewijn A.M.  Brugstraat 41b2  3740 Bilzen  089/868693
Lismont Y.  Velmerlaan 57  3806 Velm-St.Truiden  011/685524
Llobera Marti M.  Pironlaan 2.2  3550 Heusden-Zolder  011/538139

Zondag, 23 Juni 2019 : 9 tot 18 uur

Lenssen E.  Kerkplein 1  3941 Eksel  011/667267
Meesen L.  Lindestraat 191  3620 Veldwezelt-Lanaken  089/716141
Gelade M.  Elzenstraat 16  3500 Hasselt  011/270222
Donners E.  Weg naar Opoeteren 60b1  3660 Opglabbeek  089/857025
Boelen V.  Dorpsstraat 56  3740 Eigenbilzen-Bilzen  089/414804
Dewit T.  Grootstraat 81  3570 Alken  011/311960
Deferme B.  Hulsterweg 130  3980 Tessenderlo  013/666547
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WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE                        juni 2019

         070 / 222125
Weekend 1-2 juni Van Enis Francis

Weekend 8-9 juni Wijgaerts Ingrid 

Pinksterma. 10 juni Devlieger Hilde 

Weekend 15-16 juni Vogels Roel

Weekend 22-23 juni Debaere Hermine

Weekend 29-30 juni Molemans Bo

WACHTDIENST  ORTHODONTIE                               juni 2019 

        070 / 222088
Weekend 1-2 juni   Dreesen Karoline 0484425270

Weekend 8-9 juni   Swinnen Steven  0486754581

Pinkesterma. 10 juni  Poelmans Simon  0472717868

Weekend 15-16 juni  Mevesen An        0494447715

Weekend 22-23 juni  Vandyck Marc  089481258

Weekend 29-30 juni  Van Erum Ria  0474643495

 
Zaterdag, 29 Juni 2019 : 9 tot 18 uur

Gorre A.  Lindedorp 6  3990 Peer  011/793200
Buysse J.  Herderstraat 78  3630 Maasmechelen  089/762815
Van Rijswijk A.  Hefveldstraat 105  3500 Hasselt  011/274710
Vandermeeren K.  Caetsbeek 85  3600 Genk  089/503156
Rosias S.  Bilzensteenweg 10a  3730 Hoeselt  089/416256
Plugers E.  Grootstraat 81  3570 Alken  011/311960
Hillen M.  Beverlo-Dorp 19  3581 Beverlo-Beringen  011/401922

Zondag, 30 Juni 2019 : 9 tot 18 uur

Meers C.  Ringlaan 146  3900 Overpelt  011/661820
Gaajetaan J.  J.Smeetslaan 148  3630 Maasmechelen  089/772636
L'Hermignaux J.  Helbeekplein 6 bus 2  3500 Hasselt  011/227749
Aerts G.  Kastanjestraat 26  3530 Houthalen  089/383369
Appelen A.  Hasseltsesteenweg 347  3700 Tongeren  012/395426
Ilsbrouckx K.  Kerkstraat 78  3850 Nieuwerkerken  011/688308
Achten F.  Koolmijnlaan 409  3550 Zolder  011/573903
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GEZOCHT:

Tandartsenpraktijk Sodento in Diepenbeek is op zoek naar een enthousiaste 
collega om ons team te komen versterken.
2 à 3 dagen per week
Voor meer informatie: Sofie Vanheusden  sofie@sodento.be of 011 91 08 03 

Nieuwe, ultramoderne tandartspraktijk te Neeroeteren (Maaseik-grens Neder-
lands 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-stagair(s) zijn zeer welkom!
Contact : Alina Vyerlye 089/364736  alina.vyerlye@tandarts.be

Voor onze levendige, groeiende praktijk te As zijn we op zoek naar een gemo-
tiveerde collega om ons team te versterken! Dagen en uren overeen te komen. 
Meer info www.tandartsenas.be of mail naar info@tandartsenas.be

Ervaren, gemotiveerde jonge tandarts voor 2-3dagen in moderne en gezellige 
groepspraktijk in Genk. 
Alle moderne technieken, materialen.  Balie- en sterilisatie-assistentie aanwezig. 
E-mail/Telefoon: timmermandavid@hotmail.com / 0478.413278

Dringend gezocht: toffe, vlotte tandarts/stagiaire vanaf juli 2019
Wij verwelkomen u graag in onze moderne, kleurrijke praktijk  met een volle 
agenda!!!!
Assistentie aanwezig en goede verloning.
Gelegen aan de afrit van de autosnelweg E313 in Hoeselt. 
Meer info via sibylle.rosias@skynet.be of via telefoon 089/41.62.56 tussen 9u 
en 17u

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.

Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in Oudsbergen, 
Maasmechelen en Bree 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 aan-
wezig.
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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

“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: 
Emmers 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

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

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
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KLTV activiteiten 2019

Zaterdag 29 juni  KLTV familiedag

Zaterdag 19 oktober   Apollonia Banket  

ADRESWIJZIGINGEN,

IN- en UITSCHRIJVEN

voor ACTIVITEITEN KLTV, FAMILIALE

MEDEDELINGEN.

Via e-mailadres: kltv@skynet.be
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Zaterdag 29 juni 2019!
KLTV FAMILIEDAG (dag van het Spyxke) 

Naar jaarlijkse traditie komt onze jaarlijkse familiedag eraan! Iedereen, collega’s, echtgenoten, kinderen en 
kleinkinderen komen samen om een fijne dag te beleven langs en op de Maas.

Om 14u zullen we vertrekken in Slavante voor een mooie wandeling. 
5-6 km met af en toe een trap is zeker iedereen zijn ding.

De eindhalte is om 16.30u in “Grand-café” voor een koffie en Limburgse vlaai. 
Op het voor ons gereserveerde terras wordt het zeker niet saai! 

Om 17.30 gaan we varen met de boot de “MAASVALLEI” 
Ook een clown, kindergrime en een croupier zijn van de partij! 

Het wordt lekker smullen van een rijkelijk buffet. 
Terwijl we varen wordt er ook op de kinderen gelet. 
Iedereen kan dus ten volle een dag meegenieten. 

Nu te hopen dat het niet zal gieten! 
Tips : 
1) Bij Slavante kunt u – aan de voet van de berg, bij het begin van het slingerweggetje,
beneden gratis parkeren; u kunt ook naar boven rijden … maar dat is iets moeilijker vanwege de
haarspeldbochten en de steile weg. Bovendien is het aantal parkeerplaatsen op de bovenste
parkeerplaats erg beperkt. Het kan er nogal druk zijn en het is er moeilijk manoeuvreren. In alle
gevallen geldt overigens als u uw auto parkeert … laat er nooit waardevolle spullen in liggen!
2) wandeling op en rond de Sint Pietersberg 5-6 km
http://www.slavante.nl/routebeschrijving/ 

Inschrijving via de website VVT-KLTV of via kltv@skynet.be Inschrijven is 
verplicht! Het is mogelijk om voor aparte activiteiten in te schrijven! Alle 
namen van deelnemers duidelijk in mail vermelden! 

ALLE INSCHRIJVINGEN MOETEN VOOR 15/06 BINNEN ZIJN!!! 
Betaling : Bank J. Van Breda &CO IBAN BE28 6451 1921 1520 

Prijs: aantal volwassenen x €15 + aantal kinderen (12-18j) x €5 (kids<12 gratis) 

1936-2019

Zaterdag 29 juni 2019! 

KLTV FAMILIEDAG
(dag van het Spyxke) 

Naar jaarlijkse traditie komt onze jaarlijkse familiedag 
eraan! Iedereen, collega’s, echtgenoten, kinderen 

en kleinkinderen komen samen om een fijne dag te 
beleven langs en op de Maas.
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Afscheid van Jos Martens…

Diep bedroefd, maar dankbaar wat hij voor ons betekend heeft neemt KLTV afscheid van een collega, een 
goede vriend. Een vrolijke belhamel, die het leven steeds langs de positieve kant opvatte. In 2007, bij de 
viering van 20 jaar VVT, werd hij als de meest markante VVT-er van Vlaanderen gekozen. 
Jos werd op de eerste lentedag in 1928 geboren in Vliermaalroot. Er waren 3 kinderen.
Nadat het gezin verhuisde naar Alken, werkte Jos zijn vader mee aan de heropstart van Cristal Alken. Heel 
zijn leven heeft Jos geholpen ons Limburgs bier op nr. 1 te houden door het heerlijk gerstenat met hectoliters 
te consumeren. Is dit het geheim om 91 jaar te mogen worden?

In 1946 begon hij aan de KUL tandheelkunde te studeren. Hij blonk uit als een regelmatige student, 5x 
gebuisd in juni, 5x geslaagd in september. Hij was gespecialiseerd in het studenten- en clubleven.
In 1951 werd hij opgeroepen voor zijn legerdienst, waar hij 18 maanden dienst heeft gedaan.
Daarna startte hij, als eerste plattelandstandarts, zijn eigen kabinet in Alken. Hij was de 43e Limburgse tandarts.
Na een zwaar verkeersongeval in 1953 was Jos 9 maanden aan het bed gekluisterd. Hij verloor bijna een been. 
Daarna groeide zijn praktijk. Zondagswerk was normaal. Het was dan ook een schande voor het volk toen 
hij in 1955 zijn praktijk voor het eerst sloot om op vakantie te gaan.
In 1958 trouwde Jos. In de weekends reed hij naar Gent, in de week was hij de eeuwige Limburgse vrijgezel. 
Zo was hij een van de voorlopers van de moderne LAT-relatie.

Vanaf het begin was hij actief binnen de Limburgse tandartsenvereniging. Hij ging er prat op dat hij alle (59) 
jaarlijkse Apollonia banketten had meegemaakt (behalve die in jaar van het ongeval). Steeds charmant voor 
de tandartsvrouwen, gedreven op de dansvloer en de nar van dienst. Jos moest de zaak altijd als laatste 
helpen sluiten, ook op studieclubs!
Als stagemeester bleef hij een bekende figuur in het Leuvens studentenleven. Voor de LUTV bijeenkomsten 
en jaarlijkse banketten tekende hij steeds present en bracht met enkele kwinkslagen de stijve harken aan 
het lachen.
Zijn eerste kasnotities voor KLTV dateren van 1978 maar, na 30 jaar trouwe behoeder van onze centen, gaf 
hij de fakkel door aan Luc Hertenweg, die meer vertrouwd was met de computerboekhouding.

Hij was mee de drijvende kracht om onze vereniging in 1986 na 50 jaar “Koninklijk” te maken. Ook het 
versturen van ons maandblad “’t Spyxke” was zijn taak. Om postzegels te sparen werd ons blad in Alken 
en omgeving persoonlijk gebracht. Voor sommige vrouwelijke collegae (mits een kus aan de koerier) reed 
Jos nog wel wat verder.

De groei van KLTV was de dada van Jos. In het jubileumboek “GOUDEN TANDEN” werd geschreven : ”De 
uitgroei van onze studieclub is te danken aan de onverdroten en belangeloze inzet van collega Jos Martens. 
Reeds jaren is hij ons aller onvervangbare animator en ijverige penningmeester ad vitam;”
Bij een voor- of najaarsvergadering kreeg Jos Ghysen voor zijn radio-programma “ te bed of niet te bed” 
van Jos de dringende melding dat er geen Limburgse tandartsen actief waren, want ze zaten ALLEMAAL 
op cursus.
Met grote ijver werkte hij mee aan het fotoboek Platina Tanden van 2006.
In 2008 werd Jos 80 jaar. Dit werd binnen KLTV gevierd met een grote taart!
In zijn dankwoord in het spyxke van 2008 zei Jos : “Bedankt dat ik in het spyxke kom te staan, nu te hopen 
dat het nog lang mag duren vooraleer ik erin kom bij de overlijdensberichten…”
11 jaar later is het zover…

Op zijn gedachtenisprentje vinden we de tekst : Herinner mij, maar niet in sombere dagen. Herinner mij in 
de stralende zon, hoe ik was toen alles nog kon.

Het ga je goed hierboven Jos…bedankt voor alles!
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 OVERLIJDEN:

PAUL FABRY
° 26/11/1952  ✝ 2/04/2019
broer van collega RENÉ FABRY en schoonbroer van 
collega FRANCINE JEHAES

LOUIS OUDEBROUCKX
° 29/05/1919  ✝ 27/04/2019
Vader van collega GUST OUDEBROUCKX en 
grootvader van collega LODE OUDEBROUCKX

Jammer genoeg heeft het zetduiveltje toegeslaan in het 
vorige spyxke.

RONNIE WOLTERS
° 12/04/1972  ✝ 09/03/2019
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Koninklijke Limburgse 
Tandartsen Vereniging

Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
34° jaargang, nummer 6 : juni 2019

1936-2019S 't    pyxke

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

Inschrijven: vóór 15 juni 2019
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

 sponsoring: KLTV 

Zaterdag 29 juni 2019

KLTV Familiedag
(dag van het Spyxke)

 S  A  M  E  N  K  O  M  S  T  om 
13u30

om 
17u00

Parking Slavante 1           16.30u Grand Café         aan parking voor
6212 NB Maastricht                     Slavante               vertrek dinerboot                   
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Redactieadres 't Spyxke:
Pliniuswal 24
3700 Tongeren
012/230794
spyxke@gmail.com

Secretariaat K.L.T.V.:
Pliniuswal 24   3700 Tongeren   012/230794

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)

Voorblad van 't Spyxke: Compositiefoto met de kerktoren van Gelinden
   (Paul Delwiche)

A
g

e
nd

a Zaterdag 29 juni 2019
KLTV Familiedag
Slavante 1
6212 NB Maastricht

 OPGELET!!! 
Betalingsbewijs KLTV Lidgeld 2019

Zit als bijlage in dit Spyxke, 

gooi de wikkel en het voorblad niet weg !!
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Beste collegae,

Eindelijk beginnen de weergoden zich van 
hun beste kant te tonen en kunnen we de 
BBQ van onder het stof halen. Mogelijks zijn 
jullie ook reeds bezig met het inplannen van 
de verlofperiode. Let er dan vooral op dat, 
indien je voor een langere periode afwezig 
bent, je zorg draagt voor de continuïteit van 
de zorgen. Spreek dus af met een collega om 
de urgenties op te vangen.

Ondertussen zijn de sociale verkiezingen volop aan de gang (misschien 
reeds afgelopen bij het verschijnen van dit Spyxke). Hopelijk kiezen jullie 
(of hebben jullie gekozen) voor de juiste vereniging zodat onze mensen hun 
mandaten in de verschillende commissies en raden kunnen verder zetten.

Op zaterdag 29 juni is er onze jaarlijkse familiedag. Konstantin heeft een 
mooi programma uitgewerkt wat jullie kunnen vinden op blz. 31 (hier vind je 
ook de modaliteiten om in te schrijven). Ook aan de allerkleinsten is gedacht. 
Je kan op elk moment van de dag instappen, je hoeft dus niet het ganse 
programma mee te doen. Ik hoop jullie hier talrijk te mogen verwelkomen.

Lees ook aandachtig de professionele mededelingen. Hierin belangrijk om 
de wachtdienstregeling voor volgend jaar in het oog te houden, deze kunnen 
aangepast worden van 15 augustus tot 15 september.

Prettig verlof en tot in september

Collegiale groeten,
Ronny

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

Tel.: 089/71.70.98                                                                     e-mail: mdl@mdl-euregio.be 
Fax: 089/72.29.76  www.mdl-euregio.be 

 

Trefoil™: 
The next full-arch revolution. 
 
Ontdek het nieuwe Trefoil™ systeem van Nobel Biocare, een vaste 
oplossing zonder voorlopige prothese die definitieve tanden in 
slechts één dag mogelijk maakt. Als tijd- en kostbesparende 
oplossing voor patiënten met een edentate onderkaak, biedt 
Trefoil™ uw patiënt een vaste prothese tot 6 maanden sneller dan 
conventionele methoden. 
 
Wenst u meer te weten over dit innovatieve Trefoil™ concept?  
 
Op maandag 21 Oktober 2019 organiseren wij  samen met Nobel 
Biocare, een introductie cursus  
 
Datum:   maandag 21/10/2019 
Tijdstip:   van 19u30 tot 21u30 
Locatie:   MDL Euregio, Industrielaan 87  

3630 Maasmechelen 
Gastspreker:  Dr. Luc Vrielinck   
 

 
Voor vragen en/of info kunt u ons team bereiken op onderstaande coördinaten.  
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Professionele mededelingen

1. Wachtdienst 2020 : De vakantieperiode is het moment om orde in uw 
wachtdienstdossier te brengen voor volgend jaar.  Gaat U met pensioen? 
Gaat U minder werken na 65 jaar?  Gaat U verhuizen, nieuwe straatnaam 
of naar een andere praktijk in een andere zone of provincie? Hebt U 
intussen medische problemen, die U geen of weinig praktijk toelaten? 
Ben je nieuw in het beroep of heb je een eerste vestiging in Limburg ? 

 DAAROM :
- Voor niet medische zaken : aanvraag voor niet medische vrijstelling 

wachtdienst : gebruik formulier op de website www.spoeddienstalge-
meentandarts.be. 

- Voor administratieve veranderingen sturen jullie best naar de coördinator 
Jos Hoffbauer jos.hoffbauer@tandarts.be

- Voor medische zaken : formulier van de website www.spoeddienstal-
gemeentandarts.be en dan vesturen naar PGC Limburg in Hasselt.

- Tussen 15 augustus en 15 september kunnen jullie de weekends en/of 
feestdagen 2020 doorgeven wanneer jullie geen wachtdienst wensen 
wegens verlof.  Graag niet meer dan 8 periodes !!!

- Alle inlichtingen en veranderingen zouden voor 15 september moeten 
toekomen, zodat jullie(zelf) geen extra werk hebben met de nieuwe 
lijsten van 2020.

2. Steekproeven OVAM : OVAM heeft o.a. onze beroepsgroep geviseerd om 
te onderzoeken of het praktijkafval de juiste kanalen gebruikt en verwerkt 
wordt.  Hou daarom uw recente verslagen van de ophalingen steeds bij 
de hand.

3. Er is heel wat vraag van woonzorgcentra naar preventie bij de mondzorg 
van de bewoners. Daarom is Gezonde Mond van het project “de mondzorg-
lijn” nog dringend op zoek naar procesbegeleiders, die in verschillende 
woonzorgcentra mondzorgcoördinatoren kunnen ondersteunen bij de nood 
aan mondverzorging. Ze staan in voor inventariseren van de nood. (dit is 
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NIET actief behandelen, wel ev doorsturen)
 Opleidingen (september-oktober 2019), voorwaarden en vergoeding 

vind je op de website https://gezondemond.be/vacatures/procesbegelei-
der-mondzorg/ of bij onze medewerker paulien.gysels@vvt.be op het 
Verbond.

4. Dank aan alle leden-kiezers die hun steun voor onze vereniging reeds 
hebben gehonoreerd op de RIZIV site. Wie dit nog niet gedaan heeft, 
graag nog een inspanning vóór 17 juni middernacht! Weet je niet wat je 
nodig hebt om geldig te kunnen stemmen, kijk naar onze website (kltv.be 
en vvt.be/studieclub Limburg) of in de voorbije maandbladen. Iedereen 
met een RIZIV nummer (actief of niet actief) mag meestemmen. Spoor 
jullie familieleden, ouders, kennissen collegae nog aan tijdens deze laatste 
dagen !!!

5. Vanaf 1 januari 2020 is electronisch voorschrijven (Recip-e) VERPLICHT 
voor iedereen, behalve als  je op dat ogenblik 64 jaar of ouder bent of bij 
systeemfout.

6. Onze gelukwensen aan collega Frieda Gijbels (Oudsbergen) met haar 
verkiezing tot federaal Volksvertegenwoordiger (NVA fractie) op zondag 
26 mei.

7. Pensioenopbouw, stoppen met de loopbaan, werken na 65 jaar, praktijk-
overdracht: er wordt gewerkt aan een programma in het najaar voor onze 
leden. We laten dit tijdig weten.

 MEDEDELINGEN KLTV

 Groepsreizen naar Oost-Canada en Douro (Porto) zijn volzet. Enkel op 
aanvraag zijn er nog mogelijkheden. Info bij griet@vanrompaeytravel.be 
voor Oost-Canada sept 2019 en bij Colette@carolus.be voor Douro juni 
2020. Voor de programma’s : kijk op www.kltv.be

Jos Hoffbauer



Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
-7-             

't Spyxke: juni 2019

NIVVT cursus 7 mei 2019
Smile design for dummies
M. Tudts  -  Stiemerheide - Genk
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NIVVT cursus 9 mei 2019
Juiste communicatie tss. algemeen tandarts/

tandtechnicus en bewuste materiaalkeuze bij K&B werk 
(VMK, zirconia, emax…)

W. van  Breda  -  Stiemerheide - Genk
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NIVVT cursus 16 mei 2019
Workshop  posterior cursus

L. Renckens & A. Bresseleers  -  Stiemerheide - Genk
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De renaissance van keramische implantaten is begonnen. Vernieuw 
uw portfolio met een nieuwe oplossing die natuurlijke biologie, 
esthetiek en meer aanbrengt. Een harmonieuze samenkomst van 
sterkte en zacht weefsel ondersteuning die 100% metaalvrij is.  
Dat is het unieke NobelPearl implantaat. 
» nobelbiocare.com/pearl

NobelPearl™

A splash of life

GMT57080 - NobelPearl - A5 - NL.indd   1 14-11-18   14:07:04

NIVVT cursus 23 april 2019
Overkappingsprothese in boven- en onderkaak, 

waardevolle oplossing voor de tandenloze patiënt
Carine Matthys  -  Stiemerheide - Genk
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De renaissance van keramische implantaten is begonnen. Vernieuw 
uw portfolio met een nieuwe oplossing die natuurlijke biologie, 
esthetiek en meer aanbrengt. Een harmonieuze samenkomst van 
sterkte en zacht weefsel ondersteuning die 100% metaalvrij is.  
Dat is het unieke NobelPearl implantaat. 
» nobelbiocare.com/pearl

NobelPearl™

A splash of life

GMT57080 - NobelPearl - A5 - NL.indd   1 14-11-18   14:07:04
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VVT studieclub Limburg 23 mei 2019
Resultaatgericht communiceren met moeilijke 

patiënten in de tandartspraktijk
Sofie De Pauw  -  Limburghal
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Activiteiten VVT 2019 studieclub Limburg

Don. 26 september STCL  Geert Maes : EHBO voor tandartsen    Thor Central
  geaccrediteerd onder nr 36969
  

Don. 24 oktober STCL  Tudts Marco : CADCAM gebruik
  in de moderne tandartsenpraktijk    Thor Central
  geaccrediteerd onder nr 37677
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Limburgse NIVVT cursussen 2019
staan ONLINE !!! 

Voor de NIVVT programmatie 2019 gebeurt de inschrijving uitsluitend 
online via de website !!!!

Do 13 juni 2019
Implantaat onderdelen  & attachmenten :                                   2x ½ dag VM+NM
Ordies & Roumans Stiemerheide Genk    VOLZET

Di 18 juni 2019
Direct composiet Veneer systems review :  1 dag
M. Tudts  Stiemerheide Genk    VOLZET

Do  5 sept. 2019 NM
Juiste occlusie en beetregistratie in de prothetiek: sleutel tot
duurzaam werk :   1/2 dag  
W. Van Breda  Stiemerheide Genk   VOLZET

Di 10 sept. 2019 NM
Oorzaken van zwellingen in mond en gelaat :  1/2d
S. Politis  Stiemerheide Genk   VOLZET

Di 24 sept. 2019
CAD-CAM gebruik in de dagelijkse praktijk :
M. Tudts  Stiemerheide Genk   1 dag

Do 3 okt. 2019
Nomenclatuur :   1 dag
Marc Seijnhaeve  Stiemerheide Genk    VOLZET

Do 17 okt. 2019
Atraumatische behandelingsmethoden bij kinderen  : 3/4 dag
R. Gruythuysen  Stiemerheide Genk   VOLZET
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Zat 19 okt. 2019
Beetregistreren met succes. De (partieel) betande patiënt : 3/4 dag
M.  Nolens  Syntra Hasselt    

Do 7 nov. 2019
Endo 2019 ontzenuwen : letterlijk en figuurlijk :  1dag
R. Michiels & W.Blontrock Stiemerheide Genk   VOLZET
         
Di 19 nov. 2019 NM
Kaakbeentumoren (odontogeen en niet-odontogeen) : 1/2 dag
S. Politis  Stiemerheide Genk     

Zat 23 nov. 2019
Voorspelbaar chirurgisch en prothetisch herstel met implantaten : 1 dag
theorie + life patiënt :   VOLZET
M. Tudts (praktijk Stijven Oudsbergen) 

Zat 7 dec. 2019
Wintermeeting Limburg Thor Central: esthetiek en abrasie +
 bleekprocedures 2019  3/4 dag
Joost Roeters en Nils Van Calcar (ACTA Amsterdam)

Inhoud, uurregeling en onthaaluur vinden jullie op de website onder “nascholing 
NIVVT cursussen”, evenals de aanduiding of de cursus al VOLZET zou zijn !!!
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GEZOCHT:

Tandartsenpraktijk De Meulenaere en Miermans in Genk (Boxbergheide) 
zoekt een collega wegens babygeluk (oktober-december). Nadien bestaat 
de mogelijkheid tot verdere samenwerking. 
We zijn een kleine, gezellige, goed uitgeruste groepspraktijk met 2 stoelen,
3 tandartsen, balie-assistentie en een volle agenda (aangepast aan
werkritme en interesse). 
Contactgegevens praktijk ria.miermans@tandarts.be of 
Liesbet De Meulenaere 0495/72.64.66

Tandartsenpraktijk Sodento in Diepenbeek is op zoek naar een enthousiaste 
collega om ons team te komen versterken.
Dagen en uren zelf te bepalen.
Voor meer informatie: Sofie Vanheusden sofie@sodento.be of 011 91 08 03 

Nieuwe, ultramoderne 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-stagair(s) zijn zeer welkom!
Contact : Alina Vyerlye 089/364736  alina.vyerlye@tandarts.be

Voor onze levendige, groeiende praktijk te As zijn we op zoek naar een 
gemotiveerde collega om ons team te versterken! Dagen en uren overeen te 
komen. Meer info www.tandartsenas.be of mail naar info@tandartsenas.be

Ervaren of gemotiveerde tandarts(e) voor 2-3dagen in moderne en gezellige 
groepspraktijk in Genk. 
Alle moderne technieken, materialen.  Balie- en sterilisatie-assistentie aanwezig. 
E-mail/Telefoon: timmermandavid@hotmail.com / 0478.413278

Dringend gezocht: toffe, vlotte tandarts/stagiaire vanaf juli 2019
Wij verwelkomen u graag in onze moderne, kleurrijke praktijk  met een volle 
agenda!!!!
Assistentie aanwezig en goede verloning.
Gelegen aan de afrit van de autosnelweg E313 in Hoeselt. 
Meer info via sibylle.rosias@skynet.be of via telefoon 089/41.62.56 tussen 9u 
en 17u
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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.

Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in Oudsbergen, 
Maasmechelen en Bree 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

“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: Emmers 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

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

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
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Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 -  Paro : 070 / 222125

Zaterdag, 6 Juli 2019 : 9 tot 18 uur

Govaers L.  Lutlommel 22  3920 Lommel  011/544639
Van Ende A.  Weertersteenweg 136  3640 Kinrooi  089/702600
Vanderhoydonck J.  Luikersteenweg 232/5  3500 Hasselt  011/284545
Remans D.  Molenweg 86  3520 Zonhoven  011/814267
Slaets J.  Millerdries 27  3770 Millen-Riemst  012/238519
Kreemers J.P.  Hasseltsesteenweg 38  3720 Kortessem  011/377162
Meuwis P.  Ubbelstraat 9  3550 Zolder  011/538491

Zondag, 7 Juli 2019 : 9 tot 18 uur

De Blauwe F.  Schutterstraat 25  3950 Bocholt  089/471296
Dubois P.  Rijksweg 317  3630 Maasmechelen  089/230290
De Keersmacker K.  Diestersteenweg 226  3510 Kermt  011/262678
Pauwels M.  Jaarbeurslaan 21/32  3600 Genk  089/515050
Smits H.  Maastrichtersteenweg 103  3770 Vroenhoven-Riemst  012/452667
Martens D.  Grootstraat 81  3570 Alken 011/311960
Timmers L.  Langstraat 63  3550 Heusden-Zolder  011/573903

Zaterdag, 13 Juli 2019 : 9 tot 18 uur

Gouveia R.  Marktplein 18  3940 Hechtel-Eksel  011/414413
Marra B.  Vergelsweg 10  3680 Maaseik  089/565369
Haesendonck E.  Sint-Truiderstwg 477b1  3500 Hasselt  011/591010
Aerden J.  Rootenstr. 17 b17  3600 Genk  089/358173
Vranken E.  Rode Kruislaan 127  3740 Spouwen-Bilzen  089/416371
Mignon L.  Schepen de Jonghstr.29  3800 St.Truiden  011/682533
Hendrickx M.C.  Stationsstraat 22  3945 Ham  011/344413

Zondag, 14 Juli 2019 : 9 tot 18 uur

Geunis G.  Stationsplein 12  3930 Hamont  011/621012
Daelmans P.  Vergelsweg 10  3680 Maaseik  089/565369
Gielen O.  Hassaluthdreef 10a b1  3500 Hasselt  011/274536
Peuters A.  Daalstraat 56  3690 Zutendaal  089/244895

WACHTDIENST  VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer  0903/39.969

Lijst wachtdienst juli-augustus-september 2019
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De Neve E.  Maastrichterstwg 218  3700 Tongeren  012/231122
Vanderspikken T.  Hoogdorpstraat 34b  3570 Alken  011/760761
Shahbazian M.  Pironlaan 2b2  3550 Heusden-Zolder  011/538139

Zaterdag, 20 Juli 2019 : 9 tot 18 uur

Vandeuren A.  Stationsstraat 106  3920 Lommel  011/551472
Soare A.  Herderstraat 78  3630 Maasmechelen  089/762815
Caulier H.  Molenveldstraat 1a  3500 Hasselt  011/311792
De Meulenaere L.  Wiekstraat 146  3600 Genk  089/363129
Brouwers K.  Dr Goffinstraat 9  3798 Voeren  04/3810251
Haven B.  Tongerse Steenweg 34  3800 St.Truiden  011/686247
Pellens H.  P. Frederickxstraat 20  3560 Lummen  013/302387

Zondag, 21 Juli 2019 : 9 tot 18 uur

Maas L.  Zonhoekstraat 1498  3910 Pelt  011/647897
Heyens R.  Populierenlaan 36  3620 Lanaken-Rekem  089/732680
Van Cleynenbreugel B. Jaarmarktstraat 1 b 0.03  3511 Hasselt-Kuringen  011/873760
Colebunders V.  Noordlaan 24  3690 Zutendaal  089/621280
Govaerts M.  Hazelereik 18  3700 Tongeren  012/236675
Lefevre M.  Langstraat 1  3890 Montenaken-Gingelom  011/882833
Altvater K.  Kapelstraat 142  3550 Heusden-Zolder  011/571338

Zaterdag, 27 Juli 2019 : 9 tot 18 uur

Geebelen L.  Stationsstraat 42  3910 Pelt  011/641182
Marra B.  Vergelsweg 10  3680 Maaseik  089/565369
Jacobs C.  Kunstlaan 8  3500 Hasselt  011/223032
Philippe M.  Souwstraat 19  3530 Houthalen  011/525052
Vranken E.  Rode Kruislaan 127  3740 Spouwen-Bilzen  089/416371
Nissen P.  Hoogdorpstraat 34/1  3570 Alken  011/760761
Haenen E.  O.LVrouwstraat 106  3550 Heusden-Zolder  011/910562

Zondag, 28 Juli 2019 : 9 tot 18 uur

Devriendt A.  Molenstraat 16  3990 Peer  011/632628
Janssen N.  Itterplein 6 01  3960 Bree-Opitter  089/867737
Vanderlinden V.  Nieuwstraat 179  3590 Diepenbeek  011/351075
Pellaers H.  A.Dumontlaan 31  3600 Genk  089/848340
Berx P.  Pliniuswal 24  3700 Tongeren  012/230794
Ouwerx A.  Bornstraat 35  3806 Velm-St.Truiden  011/680238
Schaeken K.  Hasseltsesteenweg 120  3580 Beringen  011/429507
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AUGUSTUS

Zaterdag, 3 Augustus 2019 : 9 tot 18 uur

Burm M.  Rijkswachtstraat 4  3940 Hechtel  011/732105
Aelbers A.  Heirbaan 53  3650 Dilsen-Stokkem  089/504550
Sterckx D.  Scheepvaartplein 2  3500 Hasselt  011/361036
Dreesen E.  Rootenstr. 17 b17  3600 Genk  089/358173
Appelen A.  Hasseltsesteenweg 347  3700 Tongeren  012/395426
Delsaer H.  Naamse vest 69  3800 St.Truiden  011/692069
Tallon J.  Sportlaan 23  3545 Halen  013/441074

Zondag, 4 Augustus 2019 : 9 tot 18 uur

Emmers P.  Lutlommel 22  3920 Lommel  011/544639
Van De Boel B.  Sint Pietersstraat 145  3630 Maasmechelen  089/792062
Jorissen E.  Hasaluthdreef10a bus1  3500 Hasselt  011/274536
Vandecaetsbeek P.  Daalstraat 56  3690 Zutendaal  089/244895
Jans A.  Piepelpoel 17  3700 Tongeren  012/238068
Vanhollebeke E.  Bosveldstraat 1  3870 Heers  011/484029
Vermeir S.  Stijn Streuvelsstraat 17  3583 Paal-Beringen  011/422914

Zaterdag, 10 Augustus 2019 : 9 tot 18 uur

Bleyen E.  Kerkplein 12  3920 Lommel  011/541637
Verheyen P.  Breekiezel 36  3670 Oudsbergen  089/856204
Vanheusden S.  Marktplein 28  3590 Diepenbeek  011/910803
Hauglustaine K.  Merelstraat 40  3520 Zonhoven  011/603008
Van De Winkel L.  Sint-Catharinastr 3  3700 Tongeren  012/230357
Matterne N.  René Lambrechtstraat 31  3800 St.Truiden  011/694192
Meesen K.  Kolmen 48  3580 Beringen  011/431204

Zondag, 11 Augustus 2019 : 9 tot 18 uur

Bormans N.  Kaullierweg 1c  3950 Bocholt  089/472806
Vanschoenbeek R.  Populierenlaan 59  3620 Rekem-Lanaken  089/713034
Smeets I.  Lazarijstraat 52  3500 Hasselt  011/254384
Raemaekers B.  Molenstraat 10  3600 Genk  089/441100
Hertenweg L.  Munsterbilzenstraat 11  3740 Munsterbilzen-Bilzen  089/414461
Somers M.  Geelstraat 53  3800 St.Truiden  011/681571
Van Den Bossche C.  Albert I laan 49  3582 Koersel-Beringen  011/453606
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OLV Hemelvaart, 15 Augustus 2019 : 9 tot 18 uur

Knevels N.  Parkstraat 6b1  3900 Pelt  011/644041
Stassen E.  Hoogbaan 209  3650 Dilsen  089/754067
Davoudi M.  Leopoldplein 27b1  3500 Hasselt  011/412424
Deferm C.  Boxbergstraat 62  3600 Genk  089/351565
Tan H.  Mooi Uitzichtlaan 35  3740 Bilzen  089/511726
Deprez G.  Schepen Beckersstraat 11  3890 Gingelom  011/884810
Tsertanidou V.  Genenbosstraat 109  3560 Lummen  011/571338

2de brugdag 2019, 16 Augustus 2019 : 9 tot 18 uur

Armendariz D.  Stationsstraat 106  3920 Lommel  011/551472
Brabants M.J.  St.Pietersstraat 85  3630 Leut-Maasmechelen  089/757475
Piron N.  Kuringersteenweg 170a  3500 Hasselt  011/873239
De Ceuster J.  Grote Baan 197  3530 Houthalen  011/604410
Kellens D.  Biesenweg 44  3740 Bilzen  089/491411
Boulet I.  Grootstraat 81  3570 Alken  011/311960
Beutels M.  Kapelstraat 142  3560 Heusden-Zolder  011/571338

Zaterdag, 17 Augustus 2019 : 9 tot 18 uur

Cornelissen B.  Stad 15 b1  3930 Hamont  011/621533
Vaes H.  Stationsstraat 155/1  3620 Lanaken  089/718404
Hox A.  Rodenbachstraat 27  3500 Hasselt  011/228121
Zloch M.  Weg nr Opoeteren 60b1  3660 Opglabbeek  089/857025
Leva P.  Albertwal 21  3700 Tongeren  012/232124
De Droogh K.  René Lambrechtsstraat 30  3800 St.Truiden  011/691150
Willems D.  Langstraat 63  3550 Heusden-Zolder  011/573903

Zondag, 18 Augustus 2019 : 9 tot 18 uur

Ector J.  Zonhoekstraat 149  3910 Pelt  011/647897
Farre R.  sint-Barbarastraat 20  3530 Maasmechelen  089/252926
Bothaza R.  Guffenslaan 110  3500 Hasselt  011/295027
Lodewijks A.  Weg naar Opoeteren 60/1  3660 Oudsbergen  089/857025
Kelleneers M.  De Bormanlaan 22  3730 Hoeselt  089/492831
Vannitsen M.  Tongersesteenweg 10  3800 St.Truiden  011/686802
Dirickx P.  Gele Bergstraat 6  3583 Paal-Beringen  011/423400
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Zaterdag, 24 Augustus 2019 : 9 tot 18 uur

Adriansens S.  Stationstraat 106  3920 Lommel  011/551472
Bude B.  Vergelsweg 10  3680 Wurfeld-Maaseik  089/565369
Cuyvers A.  St.Martnusplein 1  3500 Hasselt  011/726050
Gyselinck M.  Hoogstraat 117  3600 Genk  089/357907
Koopmans C.  Verbindingsstraat 8  3740 Waltwilder-Bilzen  089/491970
Delveau A.  Hasseltsesteenweg 418  3800 St.Truiden  011/596985
Smeets J.  Beverlosesteenweg 50  3583 Beringen  011/422914

Zondag, 25 Augustus 2019 : 9 tot 18 uur

Emmers R.  Lutlommel 22  3920 Lommel  011/544639
Nelissen M.  Sint-Barbarastraat 20  3530 Maasmechelen  011/252035
Claeys M.  Kunstlaan 8b2  3500 Hasselt  011/332303
Mathijssen R  Weg naar Zwartberg 161  3660 Oudsbergen  089/819860
Menten F.  Dorpsstraat 56  3740 Bilzen  089/414804
Bellens B.  Terwouwenstraat 22  3800 Zepperen-St.Truiden  011/726235
Vandersmissen B.  Terbermenweg 1  3540 Herk-de-Stad  013/551212

Zaterdag, 31 Augustus 2019 : 9 tot 18 uur

Agten J.  Zwarte Weg 17  3920 Lommel  011/344382
Ordies P.  Brugstraat 3bus1  3620 Smeermaas-Lanaken  089/717716
Jacobs J.  Luikersteenweg 785  3500 Wimmertingen-Hasselt  011/376990
Boyen Els  A.Dumontlaan 31  3600 Genk  089/848340
Pollentier N.  Dorpstraat 41b2  3730 Hoeselt  089/492773
Wauters J.  Steenweg 345a  3570 Alken  011/591109
Gevers K.  Markt 14  3540 Herk-de-Stad  013/305450

SEPTEMBER

Zondag, 1 September 2019 : 9 tot 18 uur

Gouveia R.  Marktplein 18  3940 Hechtel-Eksel  011/414413
Geelen J.  Eikelenweg 78  3620 Lanaken  089/716377
Becuwe K.  Zolderse Kiezel 159  3510 Kermt-Hasselt  011/255115
Gorissen E.  Wiekstraat 146  3600 Genk  089/363129
Poesen F.  Koekoekstraat 2  3740 Munsterbilzen  089/413505
Hex L.  Luikersteenweg 502  3800 Gelmen-St.Truiden  011/486732
Papova N.  Paalsesteenweg 325  3583 Paal-Beringen  011/725362
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Zaterdag, 7 September 2019 : 9 tot 18 uur

Winters C.  Schansstraat 21  3990 Kleine Brogel  011/824247
Alampasis K.  Sint Barbarastraat 20  3630 Maasmechelen  089/252926
Jacobs C.  Kunstlaan 8  3500 Hasselt  011/223032
Timmerman K.  Heuvenstraat 14a  3520 Zonhoven  011/605059
Gomand E.  Heurstraat 86  3700 Diets-Heur Tongeren  012/241445
Uten R.  Grootstraat 81  3570 Alken  011/311960
Van Nueten E.  Kapelstraat 142  3550 Heusden-Zolder  011/571338

Zondag, 8 September 2019 : 9 tot 18 uur

Leunen A.  Winterdijkweg 31  3950 Kaulille-Bocholt  011/447829
Fabry R.  Europaplein 21  3630 Maasmechelen  089/762315
Eerdekens L.  Marktplein 28  3590 Diepenbeek  011/910803
Morren R.  Jaarbeurslaan 21  3600 Genk  089/515050
Boosten E.  Verbindingsweg 20  3770 Riemst  012/452556
Bollen K.  Reigerlaan 5  3570 Alken  011/723536
Bekkers C.  Pater Carremansstr.22b2  3583 Paal-Beringen  0498299073

Zaterdag, 14 September 2019 : 9 tot 18 uur

Willems S.  Karrestraat 81  3920 Lommel  011/545956
Thijssen B.  Kasteelstraat 9  3670 Oudsbergen  089/811141
Hobin L.  Luikersteenweg 232/5  3500 Hasselt  011/284545
Mievis I.  Bretheistraat 125b2  3600 Genk  089/352382
Bertrand P.  Brugstraat 41b2  3740 Bilzen  089/868693
Macken V.  Laagdorp 5  3570 Alken  011/454460
Raemaekers C.  St.Jobstraat 94  3550 Zolder  011/250415

Zondag, 15 September 2019 : 9 tot 18 uur

Duijsters L.  Hoofdstraat 20/1  3941 Eksel  011/818408
Lemmens J.  Breeersteenweg 233  3640 Kinrooi  089/702571
Deruyter A.  Luikersteenweg 232/5  3500 Hasselt  011/284545
Simon S.  Weg naar As 107 bus2  3600 Genk  089/357367
Timmermans L.  St.Gertrudisplein 2a  3740 Beverst-Bilzen  089/413815
Claes M.C.  Ridderstraat 35  3800 St.Truiden  011/680724
Dermauw L.  Dr.Vanderhoeydonckstr.68 3560 Lummen  013/522186
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Zaterdag, 21 September 2019 : 9 tot 18 uur

Snoeks R.  St.Trudostraat 32  3990 Peer-Wijchmaal  011/632963
Vanherle B.  Europaplein 11  3620 Lanaken  089/714351
Wils S.  Muggenstraat 49 bus3  3500 Hasselt  011/229070
Daniels P.  Torenlaan 20  3600 Genk  089/385237
Larminier S.  Bilzersteenweg 39  3770 Riemst  012/202009
Nysten L.  Wildebamp 14  3800 St.Truiden  011/683632
Stevens W.  Gijzevennestraat 52  3560 Meldert-Lummen  013/328832

Zondag, 22 September 2019 : 9 tot 18 uur

De Troyer K.  Kerkplein 12  3920 Lommel  011/541637
Colla T.  Daalderdijk 1  3650 Stokkem-Dilsen  089/756564
Borghgraef I.  Carnegielaan 10  3500 Hasselt  011/377704
Cloes A.  Heuvenstraat 14a  3920 Zonhoven  011/605059
Vrancken S.  Bilzersteenweg 415  3700 Tongeren  012/454999
Lambeets E.  Terbiest 96  3800 St.Truiden  011/685628
Vandermeeren S.  Loksbergenstraat 92 b3  3545 Halen  013/444115

Zaterdag, 28 September 2019 : 9 tot 18 uur

Dewinter L.  Heidestraat 8a  3920 Lommel  011/541841
Neyens S.  Toleikstraat 36  3960 Bree  089/472281
Michiels R.  Kunstlaan 8 b2  3500 Hasselt  011/332303
Germis T.  D'Ierdstraat 3  3600 Genk  089/363920
Jans A.  Piepelpoel 17  3700 Tongeren  012/238068
Arnauts M.  Wilderenlaan 15  3803 Wilderen-St.Truiden  011/767378
Volders F.  Kerkstraat 9  3580 Beverlo-Beringen  011/424082

Zondag, 29 September 2019 : 9 tot 18 uur

Gommers P.  Luikersteenweg 419  3920 Lommel  011/645945
Linssen P.  Veldstraat 57  3640 Kessenich-Kinrooi  089/567580
Maris J.  Crutzenstraat 90  3511 Kuringen-Hasselt  011/251013
Van Eijgen J.  Vennestraat 156  3600 Genk  089/303008
Bierens M.  Romeinse Kassei 51  3700 Tongeren  012/230900
Vandormael Y.  Velmerlaan 57  3806 Velm-St.Truiden  011/685524
Vangenechten J.  Heppensesteenweg 2  3945 Ham  011/345819

Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 -  Paro : 070 / 222125
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WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE          juli-augustus-september 2019
     070 / 222125

Weekend 6-7 juli De Winter Senne
Weekend 13-14 juli Gijbels Frieda
Weekend 20-21 juli Soers Catherine
Weekend 27-28 juli Thevissen Eric
Weekend 3-4 augustus  Van den Eynde Els
Weekend 10-11 augustus Van Enis Francis
OLV Hemelvaart 15 augustus Wijgaerts ingrid
Weekend 17-18 augustus Devlieger Hilde
Weekend 24-25 augustus Vogels Roel
Weekend 31 aug - 1 september Debaere Hermine
Weekend 7-8 september Molemans Bo
Weekend 14-15 september De Winter Senne
Weekend 21-22 september Gijbels Frieda
Weekend 28-29 september Soers Catherine

WACHTDIENST  ORTHODONTIE juli-augustus-september 2019
   070 / 222088

Weekend 6-7 juli Schrijnemakers Karel 0475724848
Weekend 13-14 juli Pirlet Jean-Luc 0476259781
Weekend 20-21 juli Proost Ann 0496230430
Weekend 27-28 juli Roggen Karina 011 692353
Weekend 3-4 augustus Vanderstraeten Olga 0475586064
Weekend 10-11 augustus Daems Julie 0496512475
OLV Hemelvaart 15 augustus Berben Cornelia 0487292585
Weekend 17-18 augustus Stessens Ann 0498110291
Weekend 24-25 augustus Vandeput Lucien 0497900961
Weekend 31 aug - 1 september Vandevenne Rika 0495528108
Weekend 7-8 september Mesotten Katrien 0476209241
Weekend 14-15 september	 Hoste	Sofie	 0478557926
Weekend 21-22 september Schrijnemakers Tine 0473889193
Weekend 28-29 september Voicu Doina 0477725230
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KLTV activiteiten 2019

Zaterdag 29 juni  KLTV familiedag

Zaterdag 19 oktober   Apollonia Banket  

ADRESWIJZIGINGEN,
IN- en UITSCHRIJVEN

voor ACTIVITEITEN KLTV, FAMILIALE

MEDEDELINGEN.

Via e-mailadres: kltv@skynet.be
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Zaterdag 29 juni 2019! 
KLTV FAMILIEDAG (dag van het Spyxke) 

Naar jaarlijkse traditie komt onze jaarlijkse familiedag eraan! Iedereen, collega’s, echtgenoten, kinderen en 
kleinkinderen komen samen om een fijne dag te beleven langs en op de Maas. 

Om 14u zullen we vertrekken in Slavante voor een mooie wandeling. 
5-6 km met af en toe een trap is zeker iedereen zijn ding.

De eindhalte is om 16.30u in “Grand-café” voor een koffie en Limburgse vlaai. 
Op het voor ons gereserveerde terras wordt het zeker niet saai! 

Om 17.30 gaan we varen met de boot de “MAASVALLEI” 
Ook een clown, kindergrime en een croupier zijn van de partij! 

Het wordt lekker smullen van een rijkelijk buffet. 
Terwijl we varen wordt er ook op de kinderen gelet. 
Iedereen kan dus ten volle een dag meegenieten. 

Nu te hopen dat het niet zal gieten! 
Tips : 
1) Bij Slavante kunt u – aan de voet van de berg, bij het begin van het slingerweggetje,
beneden gratis parkeren; u kunt ook naar boven rijden … maar dat is iets moeilijker vanwege de 
haarspeldbochten en de steile weg. Bovendien is het aantal parkeerplaatsen op de bovenste 
parkeerplaats erg beperkt. Het kan er nogal druk zijn en het is er moeilijk manoeuvreren. In alle 
gevallen geldt overigens als u uw auto parkeert … laat er nooit waardevolle spullen in liggen!
2) wandeling op en rond de Sint Pietersberg 5-6 km
http://www.slavante.nl/routebeschrijving/ 

Inschrijving via de website VVT-KLTV of via kltv@skynet.be Inschrijven is 
verplicht! Het is mogelijk om voor aparte activiteiten in te schrijven! Alle 
namen van deelnemers duidelijk in mail vermelden! 

ALLE INSCHRIJVINGEN MOETEN VOOR 15/06 BINNEN ZIJN!!! 
Betaling : Bank J. Van Breda &CO IBAN BE28 6451 1921 1520 

Prijs: aantal volwassenen x €15 + aantal kinderen (12-18j) x €5 (kids<12 gratis) 

1936-2019

Zaterdag 29 juni 2019! 
KLTV FAMILIEDAG

(dag van het Spyxke) 
Naar jaarlijkse traditie komt onze jaarlijkse familiedag 

eraan! Iedereen, collega’s, echtgenoten, kinderen 
en kleinkinderen komen samen om een fijne dag te 

beleven langs en op de Maas.
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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!

Weetje van onze voorzitter!
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Koninklijke Limburgse 
Tandartsen Vereniging

Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
34° jaargang, nummer 7 : september 2019

1936-2019S 't    pyxke

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

Donderdag 26 september 2019        om 20u30

Thor Central
Genk

EHBO voor tandartsen

Geert MAES

 Activiteit VVT studieclub Limburg 

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub ten
laatste op 22 september 2019 via de VVT website,

(lokaal/Limburg/activiteiten).
 

Na afsluiten van de inschrijvingen afmelden via
limburg@vvt.be

of via sms 0494 75 17 19

Geaccrediteerd nr. 36969 - DG 1
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Redactieadres 't Spyxke:
Pliniuswal 24
3700 Tongeren
012/230794
spyxke@gmail.com

Secretariaat K.L.T.V.:
Pliniuswal 24   3700 Tongeren   012/230794

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)

Voorblad van 't Spyxke: Compositiefoto met de kerktoren van Gelinden
   (Paul Delwiche)

Donderdag 26 september 2019 om 22u15 (na de studieclub)

KLTV nodigt alle leden van KLTV uit op een gezellig samenzijn 
met een hapje en een drankje.

A
g

e
nd

a Donderdag 26 september 2019
STCL  -  Geert Maes
EHBO voor tandartsen
Thor Central, Genk
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Beste collegae,

Nu de temperaturen terug een beetje draaglij-
ker worden na de derde hittegolf is het hoog tijd 
om er terug in te vliegen om de activiteiten van 
het najaar in goede banen te leiden.

Spijtig genoeg hebben we op de laatste 
bestuursvergadering moeten beslissen dat er 
dit jaar geen banket meer zal georganiseerd 
worden door het grote gebrek aan belangstel-
ling de laatste jaren.

We merken ook op dat er heel veel collega’s zich inschrijven voor de cate-
ring na de studieclub. Wij bestellen het aantal menu’s aan de hand van deze 
inschrijvingen en het valt meer en meer op dat velen vertrekken direct na de 
studieclub. De laatste keer zijn er zo 55 menu’s terug naar de keuken gegaan. 
Dit kost de kas handenvol geld wat ergens anders kan besteed worden. Dus 
indien je inschrijft voor de catering na de studieclub blijf dan ook zodat er 
geen verspilling is.

Op pagina 22 kan je het programma vinden samen met de inschrijvingsmo-
daliteiten voor de infodag ivm pensioenregeling die doorgaat op zaterdag 19 
oktober. Deze halve dag is georganiseerd omdat er veel vraag naar was, we 
hopen jullie dan ook talrijk te mogen verwelkomen.

We mogen sinds eind juni ook 9 nieuwe Limburgse collega’s verwelkomen. 
Op blz 11 kom je te weten wie dit zijn. Aan allemaal proficiat en welkom!

Collegiale groeten,

Ronny

Afbeelding: H. Apollonia in het Teseum in Tongeren.
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Workshop: Wat je best weet over e.max 

 

Theorie en praktijk vloeien naadloos in elkaar over.  U volgt live de preparatie,  de digitale 
afdrukname en het verkleven van een e.max.  Laat de wondere wereld van e.max u verrassen! 
NIEUW!!! ZELF DIGITAAL AFDRUKKEN MET 3-SHAPE SCANNER 
 
12u00: Ontvangst met broodjeslunch 
12u30: Theoretisch gedeelte 
13u00: Live: preparatie voor e.max restauratie - digitale afdrukname - provisionalisatie 
14u30: Bespreking cases 
15u30: Theoretisch gedeelte 
16u30: Live: verkleving van e.max restauratie 
17u15: nabeschouwing  
18u00: Einde 

Datum:14/11/2018 
Locatie:  
Tandartsenpraktijk KWADRANT 
Brialmontlei 38-40 
2018 Antwerpen 
 
Prijs:      Aantal deelnemers: 
425 euro niet-klanten     Max. 6 deelnemers 
297 euro klanten Pevo/Kerudent 
 
Lesgevers:      Inschrijven: 
Thomas De Peuter    www.pevo.be 
Walter Van Breda    www.kerudent.be 
 
 
 
 
 
 

Ilgatlaan3, 3500 Hasselt   •  info@kerudent.be  •    Tel: 011/27.03.84 

 

Workshop: Wat je best weet over e.max 

 

Theorie en praktijk vloeien naadloos in elkaar over.  U volgt live de preparatie,  de digitale 
afdrukname en het verkleven van een e.max.  Laat de wondere wereld van e.max u verrassen! 
NIEUW!!! ZELF DIGITAAL AFDRUKKEN MET 3-SHAPE SCANNER 
 
12u00: Ontvangst met broodjeslunch 
12u30: Theoretisch gedeelte 
13u00: Live: preparatie voor e.max restauratie - digitale afdrukname - provisionalisatie 
14u30: Bespreking cases 
15u30: Theoretisch gedeelte 
16u30: Live: verkleving van e.max restauratie 
17u15: nabeschouwing  
18u00: Einde 

Datum:14/11/2018 
Locatie:  
Tandartsenpraktijk KWADRANT 
Brialmontlei 38-40 
2018 Antwerpen 
 
Prijs:      Aantal deelnemers: 
425 euro niet-klanten     Max. 6 deelnemers 
297 euro klanten Pevo/Kerudent 
 
Lesgevers:      Inschrijven: 
Thomas De Peuter    www.pevo.be 
Walter Van Breda    www.kerudent.be 
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Studieclub donderdag 26 september 2019 om 20h30

EHBO voor tandartsen
Thor Central,

Genk
Geaccrediteerd nr. 36969 - DG 1

Spreker: Geert MAES 

Korte inhoud:
1. EHBO tijdens/na behandelingen 
1. Syncope 
2. Hyperventilatie 
3. Allergische reactie 
4. Bloedingen 
5. Reactie op adrenaline (bestanddeel verdovingsmiddelen) 
6. Shock 
2. BLS met gebruik AED

Curriculum Vitae: GEERT MAES 
Zaakvoerder / Lesgever VOF GEKA Bachelor verpleegkunde Bijzondere 
Beroepstitel Spoed en Intensieve Postgraduaat Rampenmanagement Als 
verpleegkundige ben ik reeds mijn hele loopbaan betrokken met dringende 
medische hulpverlening. Ik werk reeds 25 jaar op spoedgevallen en ben 
actief betrokken bij de interne vormingen EHBO in het ziekenhuis. Na mijn 
ervaringen als docent aan het Provinciaal opleidingscentrum voor dringende 
geneeskundige hulpverlening, opleidingen voor Syntra en enkele bedrijven, 
heb ik samen met mijn echtgenote Katleen beslist te starten met GeKa oplei-
dingen. Ik combineer lesgeven voor GeKa met mijn werk op spoedgevallen 
en als verpleegkundige bij de dienst 112 van de brandweer. Hierdoor ben ik 
nog zeer nauw betrokken bij de dringende medische hulpverlening en kan 
ik mijn dagdagelijkse ervaringen als casussen gebruiken tijdens de oplei-
dingen. Mijn grootste uitdaging is dat de deelnemers na de opleiding het 
gevoel krijgen dat ze in staat zijn om op een verantwoorde en correcte wijze 
te handelen in levensbedreigende situaties. Meer info kan u terugvinden op 
www.gekaopleidingen.be
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met passie voor tanden en techniek: 
“de juiste partner” 

Tel.: 089/71.70.98 e-mail: mdl@mdl-euregio.be
Fax: 089/72.29.76 www.mdl-euregio.be 

De “Kopieprothese” 
Uw comfort bij MDL-Euregio:  

een combinatie van 3D-printen en frezen. 

Voor vragen en/of info kunt u ons team bereiken op onderstaande coördinaten. 
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Professionele mededelingen

1. Wachtdienst 2020 : laatste dagen om wijzigingen voor volgend jaar door 
te geven. Ga je op pensioen? Plan je een verhuis binnen of buiten de wacht-
dienstzone? Ben je een nieuwe collega?  Komen er nieuwe collegae in de 
groepspraktijk en is men nog niet in orde met de wachtdienstverplichting? 

 PGC Limburg plant deze maand beslissingen over medische vrijstellingen, 
DAARNA moet je zelf de al toegekende wachtdienst met collegae regelen!! 

 zie ook : www.spoeddienstalgemeentandarts.be   
 provinciaal coördinator : jos.hoffbauer@tandarts.be.
 Belangrijk : 65 plussers zijn niet automatisch vrijgesteld, alleen bij een 

beperkende praktijk, als dit aangeven werd op het document “niet-medische 
vrijstelling 2020”.

2. Er komt een nieuwe model “geneesmiddelenvoorschrift” met een verplichte 
einddatum.  Het voorschrift blijft dan dag op dag “maar” drie maanden geldig. 
Dit geldt zowel voor uitvoeren voorschrift als voor de terugbetaling. Vanaf 
begin november 2019 is het model bruikbaar en het “oude model” mag na 1 
februari 2020 NIET MEER gebruikt worden. 

 LET OP : vanaf 1 januari 2020 MOET IEDEREEN jonger dan 64 jaar verplicht 
digitaal voorschrijven (recip-e), behalve in instellingen, bij patiënt thuis of 
bij computer- of internetproblemen.

3. Zoals in het voorjaar aangekondigd, programmeren we een studievoormiddag 
rond de actuele strategie “Pensioenplanning”. Plan je op korte of middellange 
termijn je pensioen?  Hoe best volledig te stoppen of je activiteit zelf gecon-
troleerd en fiscaal interessant te verminderen? Jullie vinden het programma 
en de locatie van deze zaterdagvoormiddag 19 oktober verder in dit Spyxke. 
Inschrijven en betaling voor 10 oktober is verplicht om organisatorische 
redenen. 

4. Op 25 juli 2019 werd eindelijk vastgesteld dat er landelijk minder dan 40% 
(39,98%) van ALLE tandartsen niet-geconventioneerd waren. Hierdoor 
kon de verlenging van het akkoord (wijzigingsclausule tot 31 dec 2019) in 
voege treden, behalve in alle Antwerpse arrondissementen, in Roeselare en 
St.Niklaas. 

 Voor Limburg zijn er officieel 35,54% niet-geconventioneerden, 36,33 % 
volledig geconventioneerden en 28,13 % partieel-geconventioneerden. Het 
percentage niet-geconventioneerden gaat ook richting 45 % en de partieel 
geconventioneerden naar 40 %, omdat de niet-actieven niet uit de officiële 
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cijfers gehaald worden.  In het arrondissement Maaseik zijn er officieel het 
hoogst aantal niet-geconventioneerden nl. 41,12%. 

5. Intussen zijn er met de ontslagnemende regering, RIZIV en de ziekenfondsen 
schuchtere pogingen ondernomen om een nieuw akkoord voor de volgende 
jaren te construeren. Het spreekt voor zich dat, los van de politieke impasse, 
budgettaire beperkingen weinig goeds doen beloven. Er is veel begrip bij 
onze partners voor de moeilijke situatie van ons beroep om kwalitatief en 
op een moderne manier de bevolking volwaardig te kunnen verzorgen, maar 
onze Sociale Zekerheid heeft blijkbaar haar limieten bereikt. Deze kunnen 
niet zomaar in akkoorden “geschreven” worden. De vraag blijft hoelang 
de politiek en hun “kiezers” de vluchtroute van de niet-conventie blijven 
gedogen. Het Verbond probeert, zeker naar de formateurs en de collegae 
volksvertegenwoordigers, de boodschap correct over te brengen, goedwetend 
dat we lang niet alleen zijn !!!

6. De RIZIV-tandartsverkiezingen gaven voor het Verbond eenzelfde aantal 
kiezers als 5 jaar geleden. De minimale verschuivingen hebben vooral te 
maken met het feit dat de specialistenlijst BUOS voldoende stemmen ver-
wierf voor één zetel. Onze organisatie blijft de grootste speler op het veld 
en hoopt, ook in deze moeilijke periode, de juiste accenten te kunnen leggen 
voor het beroep en de leden bij te staan in de administratieve molen, vooral 
in het verder vermijden van verplichtingen die niks met het tandheelkundig 
handelen te maken hebben. 

 Voor alle kiezers, collegae op onze happening en oudere collegae die via 
telefoon en mail gestemd hebben, nogmaals dank voor jullie steun begin juni!

7. Voor wie een vennootschap heeft nadert de deadline voor het UBO(ultimate 
beneficial owners)-register op 30 september 2019. Als je boekhouder een 
elektronische volmacht heeft, zal dat wel al in orde zijn !!!

KLTV mededelingen
Door het opnieuw ter beschikking krijgen van elders vooraf besproken kajuiten, 
kan onze DOURO-riviercruisereis organisator CAROLUS nog ruimte geven voor 
wie nog met ons mee wil van 21 tot en met 28 juni 2020 aan boord van M/S Queen 
Isabel(5*). Je vindt alle informatie en inschrijvingsformulieren op onze website 
www.kltv.be

Jos Hoffbauer
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EVOLUTIES DECONVENTIE THK
in Limburg en de rest van het land in percentage 

totaal (= 100%)

 2009 2011 2013 2015 2017 2019

  Limburg 14,5 13,8 21,5 31,4 34,2 35.5

  Arr Hasselt 15,3 13,9 21,8 30.0 35.6 36.5

  Arr Maaseik 13,1 11,3 21,7 38.0 41,4 41.1

  Arr Tongeren 13,8 15,7 23,3 28,5 24,0 26,7

  Vlaanderen 27,4 28.6 32,3 40,5 44,0 45,2

  Wallonië 27.0 29.7 28,7 30,8 30,5 33.5

  België 29.1 30.6 32,1 37,4 38,6 39.98

NB 1 in de totale percentages voor België  zijn ook de percentages van Brussel 
verwerkt.
2009 : 41,2 % deconventies in Brussel      2019 :  36,7 % deconventies in Brussel

NB 2 De deconventies hebben vooral tijdens de regeerperiode “De Block” in 
Vlaanderen een hoge vlucht genomen.

NB  3 om een akkoord OVERAL in voege te laten treden, mogen er niet meer dan 
40 % deconventies  voor het ganse land genoteerd worden. Op niveau arrondisse-
ment is de grens :  niet meer dan 50 % deconventies. Hierdoor vervalt het akkoord 
in alle Antwerpse arrondissementen, Roeselare en St.Niklaas.

J. Hoffbauer
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De renaissance van keramische implantaten is begonnen. Vernieuw 
uw portfolio met een nieuwe oplossing die natuurlijke biologie, 
esthetiek en meer aanbrengt. Een harmonieuze samenkomst van 
sterkte en zacht weefsel ondersteuning die 100% metaalvrij is.  
Dat is het unieke NobelPearl implantaat. 
» nobelbiocare.com/pearl

NobelPearl™

A splash of life

GMT57080 - NobelPearl - A5 - NL.indd   1 26-08-19   08:22:24
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De renaissance van keramische implantaten is begonnen. Vernieuw 
uw portfolio met een nieuwe oplossing die natuurlijke biologie, 
esthetiek en meer aanbrengt. Een harmonieuze samenkomst van 
sterkte en zacht weefsel ondersteuning die 100% metaalvrij is.  
Dat is het unieke NobelPearl implantaat. 
» nobelbiocare.com/pearl

NobelPearl™

A splash of life

GMT57080 - NobelPearl - A5 - NL.indd   1 26-08-19   08:22:24

Eind juni behaalden 9 Limburgers hun diploma van Master in de tandheelkunde 
(gegevens KUL). Voor hen volgt nu nog het stagejaar (Postgraduaat Algemeen 
Tandarts) vooraleer ze een zelfstandige praktijk mogen voeren.

Wij wensen onze nieuwe collega’s van harte proficiat, veel geluk en werkvreugde 
in hun verdere professionele loopbaan. Ook willen we hen met open armen ver-
welkomen als nieuwe leden van onze KLTV en verwachten hen dikwijls op onze 
maandelijkse studieclubs en talrijke andere activiteiten. 

Ook proficiat aan de (collegae) ouders van de jonge promovendi.

 DOUCET Kaat Alken
 GLEESON Daniel Hasselt (Kuringen)
 JANSSENS Isabelle Hasselt
 KNOPS Katrien Sint-Truiden
 LOUWIES Beatrijs Heusden-Zolder
 ORDIES Michiel Genk
 SLEURS Axelle Pelt
 VAN GENEUGDEN Lisa Genk
 VANSTRAELEN Nathalie Kortessem

 Proficiat Promovendi en welkom in de KLTV.
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VVT studieclub Limburg 6 juni 2019
3D planning van reconstructies in de MKA-chirurgie

Michel Bila  -  Zolder
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VVT studieclub Limburg 6 juni 2019
3D planning van reconstructies in de MKA-chirurgie

Michel Bila  -  Zolder

Mentalist Pieter Kusters

Dr. M.Bila en voorzitter R.Martens
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     Champagnemeisje gelukkige winnaars canvassen

Mogelijkheid tot stemmen Riziv-verkiezingen!
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NIVVT cursus 13 juni 2019
Implantaat onderdelen en attachementen

Ordies & Roumans  -  Stiemerheide - Genk
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NIVVT cursus 18 juni 2019
Direct composiet Veneer system review

M. Tudts  -  Stiemerheide - Genk
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Activiteiten VVT 2019 studieclub Limburg

Don. 26 september STCL  Geert Maes : EHBO voor tandartsen    Thor Central
  geaccrediteerd onder nr 36969
  

Don. 24 oktober STCL  Tudts Marco : CADCAM gebruik
  in de moderne tandartsenpraktijk    Thor Central
  geaccrediteerd onder nr 37677

ADRESWIJZIGINGEN,
IN- en UITSCHRIJVEN

voor ACTIVITEITEN KLTV, FAMILIALE

MEDEDELINGEN.

Via e-mailadres: kltv@skynet.be
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Limburgse NIVVT cursussen 2019
staan ONLINE !!! 

Voor de NIVVT programmatie 2019 gebeurt de inschrijving uitsluitend 
online via de website !!!!

Do 3 okt. 2019
Nomenclatuur :   1 dag
Marc Seijnhaeve  Stiemerheide Genk    VOLZET

Do 17 okt. 2019
Atraumatische behandelingsmethoden bij kinderen  : 3/4 dag
R. Gruythuysen  Stiemerheide Genk   VOLZET

Zat 19 okt. 2019
Beetregistreren met succes. De (partieel) betande patiënt : 3/4 dag
M.  Nolens  Syntra Hasselt    VOLZET

Do 7 nov. 2019
Endo 2019 ontzenuwen : letterlijk en figuurlijk :  1dag
R. Michiels & W.Blontrock Stiemerheide Genk   VOLZET
         
Di 19 nov. 2019 NM
Kaakbeentumoren (odontogeen en niet-odontogeen) : 1/2 dag
S. Politis  Stiemerheide Genk     VOLZET

Zat 23 nov. 2019
Voorspelbaar chirurgisch en prothetisch herstel met implantaten : 1 dag
theorie + life patiënt :   VOLZET
M. Tudts (praktijk Stijven Oudsbergen) 

Zat 7 dec. 2019
Wintermeeting Limburg Thor Central: esthetiek en abrasie +
 bleekprocedures 2019  3/4 dag
 inschrijven zie VVT magazine september
Joost Roeters en Nils Van Calcar (ACTA Amsterdam)

Inhoud, uurregeling en onthaaluur vinden jullie op de website onder “nascholing 
NIVVT cursussen”, evenals de aanduiding of de cursus al VOLZET zou zijn !!!



Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
-21-             

't Spyxke: september 2019

KLTV activiteiten 2019

Zaterdag 19 oktober  Pensioen infodag

KLTV organiseert zaterdag 19 oktober tussen 9 en 13h een informatiedag in 
hotel Stiemerheide.  

Onthaal :  8.30u Stiemerheide 

Inschrijving :    NA overschrijving van 20 euro. 

rekening  :   KLTV Bank J. Van Breda&Co  BE28 6451 1921 1520  

mededeling :   uw naam en voornaam.  

De uitnodiging voor deze infodag is alleen voor KLTV leden !!!

BELANGRIJKE TIP :
KIJK STEEDS NA OP WEBSITE www.myriziv.be

OF ALLE CURSUSSEN EN PEER REVIEWS DIE JE 
GEVOLGD HEBT HIER VERMELD STAAN!!
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MET PENSIOEN OF JUIST NIET?  hoe ver gaan de nieuwe 
pensioenmaatregelen van de regering ?

PROGRAMMA PENSIOENDAG 19 oktober

Drie specialisten in de pensioen-materie zullen de vraagstelling gestructureerd 
behandelen, zowel als je met een vennootschap werkt of er zonder. 

Helaas zal aan ons pensioensysteem blijvend sleutelwerk nodig zijn en zijn zo 
“infodagen” in de toekomst nog wel nodig, maar een strategie opbouwen zal voor 
ieder van ons nuttig zijn.

Personen die hun pensioen aangevraagd hebben (en nog beperkt willen doorwer-
ken) hebben momenteel NOG geen recht hebben op het bedrag van het Sociaal 
Statuut…..maar dat zal wel  ooit goed komen…..

Items die zeker aan bod zullen komen :

- Wat vind ik via www.mypension.be en wat heb ik nodig om erbij te geraken ?

- Impact op mijn pensioen als ik vervroegd wil/moet stoppen ?  Wat met 
premies voor pensioensparen en levensverzekering….. ?

- Is het fiscaal interessant nog tot eind volgend jaar studiejaren in te brengen, 
als ik nog plannen heb om na 65 jaar (beperkt) door te werken?

- Op welk ogenblik mag ik mijn pensioen aanvragen en wat als ik nadien 
nog wens terug te komen op mijn beslissing ? Wat en wanneer moet ik iets 
melden aan mijn sociale zekerheidskas? Kan ik die bijdrage zelf tijdelijk 
verlagen ?

- Wat verstaat men onder “onbeperkt bijverdienen” na pensioen? Wat zijn 
“flexi-jobs” en zijn die bruikbaar in onze sector (bv instellingen/huis van 
het Kind, klusjes ….)?

- Wat doe ik met het extra inkomen als het hoger uitvalt dan maximaal 
toegelaten? Onbezoldigd mandaat in mijn vennootschap? Deel van het 
inkomen op naam van de partner zetten?
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- In welke mate bepalen afrekeningen van aanvullend pensioen (IPT, VAPZ, 
POZ) en gemengde levensverzekeringen het belastbaar pensioenbedrag 
en de ruimte voor “onbelast bijverdienen”?

- Mijn pensioen is laag en heb weinig “eigen” middelen. Heb ik recht op een 
inkomensgarantie/minimumpensioen of een verhoogde tegemoetkoming 
van mijn ziekenfonds?

- Heeft vertrekken naar het buitenland invloed op mijn pensioen? Wat met 
buitenlandse onroerende goederen en de inkomsten hieruit?

- Heb je als gepensioneerde recht op voordelen of is 65+ voldoende?  Bv. 
De Lijn/trein / soc. tarief telefoon of elektriciteit/verwarmingstoelage/ 
zorgbudget Vlaamse Overheid?

- Wat met pensioen medewerkende echtgenoten? Wat als ze geen 65 jaar 
zijn?

- Kan ik als zelfstandige loopbaanonderbreking en een uitkering krijgen om 
mijn ziek familielid te verzorgen en wat invloed heeft dat op mijn (later) 
pensioen?

- Uitbetaling van IPT/VAPZ/POZ en nog doorwerken: wat is mogelijk? Kan 
ik nog (zinnig) doorstorten?  Kan ik mijn VAPZ/POZ intussen of vooraf 
gebruiken voor een vastgoedproject, verbouwingen …..?

- Heeft het zin om zich na 65 jaar nog jaarlijks te conventioneren als dit 
bedrag hoger belast wordt en niet bruikbaar is voor verdere pensioenop-
bouw? Mag ik het gebruiken voor een verzekering gewaarborgd Inkomen, 
als je blijft werken na 65 jaar ?

- Wat bedoelt men met halftijds pensioen voor zelfstandigen of medewer-
kende echtgenoten?

Jos Hoffbauer
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Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 -  Paro : 070 / 222125

Zaterdag, 5 Oktober 2019 : 9 tot 18 uur

Jackers K.  Hoefstraat 15  3940 Hechtel  011/726577
Spreuwers St.  Smeetsstraat 1  3640 Kinrooi  089/701424
Knoors N.  Diestersteenweg 226  3510 Kermt- Hasselt  011/262678
Kia H.  Vennestraat 156b1  3600 Genk  089/303008
Hanson S.  Bilzersteenweg 39  3770 Riemst  012/202009
Gorbatenko N.  Papenstraat 12  3840 Borgloon  012/210178
Meulemans L.  Kerkstraat 17  3980 Tessenderlo  013/667071

Zondag, 6 Oktober 2019 : 9 tot 18 uur

Vermeulen J.  Mortel 22  3930 Achel  011/644992
Van Cauwelaert E.  Populierenlaan 36  3621 Rekem-Lanaken  089/732680
Bex M.  Grote Baan 105  3511 Kuringen-Hasselt  011/255164
Vanderschoot B.  André Dumontlaan 31  3600 Genk  089/848340
Vanhees S.  Burg.Marresbaan 13  3770 Vroenhoven-Riemst  012/454318
Beckers M.  Gazometerstraat 14  3800 St.Truiden  011/683627
Wilms H.  Engsbergseweg 154  3980 Tessenderlo  013/334193

Zaterdag, 12 Oktober 2019 : 9 tot 18 uur

Papy K.  Karrestraat 81  3920 Lommel  011/545956
Gregoor H.  Koppelstraat 3  3650 Dilsen-Stokkem  089/234832
Kuznetsov K.  Volksstraat 71  3590 Diepenbeek  011/757815
Pulinx G.  Zaveldriesstraat 11  3600 Genk  089/383832
Fastre L.  Bilzersteenweg 39  3770 Riemst  012/202009
Lambeets M.  Terbiest 96  3800 Sint-Truiden  011/685628
Vangenechten Joris  Heppensestwg 2  3945 Ham  011/345819

Zondag, 13 Oktober 2019 : 9 tot 18 uur

Linmans L.  Geerstraat 2a  3941 Eksel  011/731909
Van Der Wilt B.  St Barbarastr. 20  3630 Maasmechelen  089/252926
Timmermans Jan  Scheepvaartplein 2  3500 Hasselt  011/361036
Jooken R.  Donkweg 23  3520 Zonhoven  011/813255

WACHTDIENST  VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer  0903/39.969

Lijst wachtdienst oktober 2019
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Cuypers A.  Bilzersteenweg 10a  3730 Hoeselt 089/416256
Oudebrouckx L.  Tulpenlaan 2  3830 Wellen 012/742183
Verspreet M.  Tessenderlose steenweg 85 3583 Paal-Beringen 011/420651

Zaterdag, 19 Oktober 2019 : 9 tot 18 uur

Martens P.  Stationsplein 12  3930 Hamont  011/621012
Daelmans P.  Vergelsweg 10  3680 Maaseik  089/565369
L'Hermignaux J.  Helbeekplein 6 bus 2  3500 Hasselt  011/227749
Janssen M.  Weg naar As 90  3600 Genk  089/362414
Vandewinkel M.  St.Catharinastraat 3  3700 Tongeren  012/231047
Henderyckx L.  Hasseltse stwg 418  3800 St.Truiden  011/596985
Vangenechten Joris  Heppensestwg 2  3945 Ham  011/345819

Zondag, 20 Oktober 2019 : 9 tot 18 uur

Van Ransbeeck E.  Kanaalstraat 65  3920 Lommel  011/393781
Hendrickx R.  Vrijheidslaan 38  3960 Bree  089/461575
Cuyvers A.  St.Martnusplein 1  3500 Hasselt  011/726050
Nellissen F.  Hoevezavellaan 83  3600 Genk  089/384988
Carnotensis L.  Maastrichterstraat 112  3700 Tongeren  012/393262
Haesevoets G.  Dorpsstraat 2  3570 Alken  011/315051
Morren J.  Hasseltsestraat 10  3540 Herk-de-Stad  013/555586

Zaterdag, 26 Oktober 2019 : 9 tot 18 uur

Gilis D.  Nieuwe Markt 16  3910 Pelt  011/640181
Sleypen D.  Grotestraat 46  3631 Boorsem-Maasmechelen 089/765574
Cox L.  Hasseltse Dreef 103  3512 Stevoort-Hasselt  011/314830
Baeten J.  Heuvenstraat 31  3520 Zonhoven  011/816327
Pollentier N.  Dorpstraat 41b2  3730 Hoeselt  089/492773
Engelen C.  Hasseltsestwg 418  3800 Sint-Truiden  011/596985
Castelijns M.  Kanaalstraat 27  3945 Ham  013/666416

Zondag, 27 Oktober 2019 : 9 tot 18 uur

Nouwen C.  Leopoldlaan 86  3900 Pelt  011/361414
Buzon L.  Smeetsstraat 1  3640 Kinrooi  089/701424
Jans B.  Diestersteenweg 230  3510 Kermt-Hasselt  011/250783
Bollen W.  Winterslagstraat 73  3600 Genk  089/362052
Kellens D.  Biesenweg 44  3740 Bilzen  089/491411
Willekens M.  O.L.Vrouwstraat 119  3570 Alken  011/316370
Danckaert M.  Meulenven 26  3945 Kwaadmechelen  013/290290
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WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE                       oktober 2019
           070 / 222125
Weekend 5-6 oktober Thevissen Eric
Weekend 12-13 oktober Van den Eynde Els
Weekend 19-20 oktober Van Enis Francis
Weekend 26-27 oktober Wijgaerts Ingrid

WACHTDIENST  ORTHODONTIE                             oktober 2019
         070 / 222088
Weekend 5-6 oktober  Schreurs Arnoud 089359703
Weekend 12-13 oktober Bensch Linda 0498827316
Weekend 19-20 oktober Alewaters Marielle 011740242
Weekend 26-27 oktober Van Laere Dirk 0478278961
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GEZOCHT:

Tandartspraktijk Dentine te Alken - een drukke, moderne praktijk met 
familiale sfeer- zoekt een gepassioneerde tandarts of stagiair om ons team 
te vervolledigen. Tot 4 dagen/week, assistentie is voorzien. Meer info via 
info@dentine.be of 011/760.761. 

Tandartsenpraktijk De Meulenaere en Miermans in Genk (Boxbergheide) 
zoekt een collega wegens babygeluk (oktober-december). Nadien bestaat 
de mogelijkheid tot verdere samenwerking. 
We zijn een kleine, gezellige, goed uitgeruste groepspraktijk met 2 stoelen,
3 tandartsen, balie-assistentie en een volle agenda (aangepast aan
werkritme en interesse). 
Contactgegevens praktijk ria.miermans@tandarts.be of 
Liesbet De Meulenaere 0495/72.64.66

Tandartsenpraktijk Sodento in Diepenbeek is op zoek naar een enthousiaste 
collega om ons team te komen versterken.
Dagen en uren zelf te bepalen.
Voor meer informatie: Sofie Vanheusden sofie@sodento.be of 011 91 08 03 

Nieuwe, ultramoderne 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-stagair(s) zijn zeer welkom!
Contact : Alina Vyerlye 089/364736  alina.vyerlye@tandarts.be

Voor onze levendige, groeiende praktijk te As zijn we op zoek naar een 
gemotiveerde collega om ons team te versterken! Dagen en uren overeen te 
komen. Meer info www.tandartsenas.be of mail naar info@tandartsenas.be

Ervaren of gemotiveerde tandarts(e) voor 2-3dagen in moderne en gezellige 
groepspraktijk in Genk. 
Alle moderne technieken, materialen.  Balie- en sterilisatie-assistentie aanwezig. 
E-mail/Telefoon: timmermandavid@hotmail.com / 0478.413278
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Dringend gezocht: toffe, vlotte tandarts/stagiaire vanaf juli 2019
Wij verwelkomen u graag in onze moderne, kleurrijke praktijk  met een volle 
agenda!!!!
Assistentie aanwezig en goede verloning.
Gelegen aan de afrit van de autosnelweg E313 in Hoeselt. 
Meer info via sibylle.rosias@skynet.be of via telefoon 089/41.62.56 tussen 9u 
en 17u

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.

Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in Oudsbergen, 
Maasmechelen en Bree 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

“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: Emmers Robert  011/544639 of info@all-dente.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

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
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1936-2019

29 juni Familiedag KLTV :
Dag van’t spyxke

Op 29 juni was het weer zover.Naar jaarlijkse traditie organiseerde het KLTV weer 
een leuke familieactiviteit. Konstatin en zijn gezin hebben een mooi programma 
voorzien. 

De moedigen onder ons vertrokken voor een wandeling rond de Sint-Pietersberg 
in Slavante. Onder warme zonnestralen van 36°werd een tocht van 6km door de 
prachtige natuur gemaakt.

Daarna werden we verwacht voor een tas koffie of iets fris met een stukje Limburgse 
vlaai in “Grand Café” Slavante. Er was voor ons een apart terras gereserveerd, 
waar we in de schaduw konden genieten van het mooie uitzicht.
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De boot “De Maasvallei” wachtte ons op voor een diner op de Maas.
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De boot “De Maasvallei” wachtte ons op voor een diner op de Maas.

Eerst een aperitief…
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een rijkelijk buffet… met mooie live muziek….
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Dan werd de koelte opgezocht, de croupier aan het werk gezet en de goochelaar 
betoverde de kinderen……….

Bedankt KLTV, bedankt familie Kuznetsov, het was een mooie dag waar het warme 
“Limburg gevoel” meer dan ooit aanwezig was!

Annemie
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10 JARIG JUBILEUM VAN 
MEDORA BELGIUM 
10 Jaar geleden vertrok ik voor de eerste keer met Medora naar Nepal. Samen 
met onze collega’s Chris Kruijen, Guido Aerts, Kristine Carlier en Marian 
Schaerlaekens. Wij konden als allereerste een dental camp houden in het spik-
splinternieuwe gebouw dat het jaar voordien door Medora werd opgericht. 
Het werd een avontuurlijke reis met nog heel veel improviseren, zoeken, uitproberen, 
een oude installatie die regelmatig in panne viel en een Nepalees team dat het nog 
regelmatig in Keulen hoorde donderen.
In april dit jaar vertrok ik voor de 10de keer met Medora naar Nepal. Samen met 
Filip Willaert en Anne Vandurme, twee collega’s die 40 jaar geleden samen met mij 
afstudeerden aan de KUL. Dat waren dus twee jubilea om te vieren.  
Wat een verschil met 10 jaar geleden… het project is enorm gegroeid op alle gebied. 
Het Nepalese team kan nu volledig zelfstandig werken. Het kabinet is comfortabel 
uitgerust. We werken nauw samen met de stichting “Kind En Oor” en Nepalese 
oogartsen zodat al de kinderen uit het project naast tandheelkundige zorgen ook 
NKO- en oogonderzoeken krijgen en de nodige behandelingen. Daarnaast zijn er 
nog een aantal nevenactiviteiten bijgekomen en tijdelijke projecten opgestart. Alle 
redenen om er dit jaar een jubileumreis van te maken!
Die begon met de officiële opening van het gloednieuwe naaiatelier dat Medora in Shak-
tikur -een arm bergdorpje- heeft opgericht met financiële steun van de stichting “Wilde 
Ganzen”, de Lions Nederland en de medewerking van de plaatselijke gemeenschap.

  

30 Chepang vrouwen, die behoren tot één van de allerarmste etnische bevolkings-
groepen uit Nepal, krijgen een degelijke opleiding en nadien een betaalde baan als 
naaister. Ze zullen op een goedkopere manier uniformen maken voor de scholen die 
in het project van Medora opgenomen zijn. Op deze manier creëren we betaalde 
banen, dragen we bij aan “empowerment” van vrouwen en betalen de ouders van de 
schoolkinderen minder geld voor de schooluniformen. Drie vliegen in één klap dus.
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We werkten dit jaar samen met stichting “Thang”. Dit is een Nederlandse organisatie 
die Nepalese kinderen wilt stimuleren om meer boeken te lezen. In samenwerking 
met een Nepalese uitgever geven ze een opleiding aan directie en leerkrachten 
om in de armste scholen met mini-bibliotheekjes te werken en organiseren ze 
workshops rond lezen. 

De eerste dag van het dental camp in Shaktikur waren er workshops met boekjes 
over tandverzorging. De Nepalese uitgever vertelde de verhalen op een manier die 
de Nepalese kinderen niet gewoon zijn. Met veel gebaren, op een meeslepende 
manier en met veel interactie van de kinderen. Zo werden tandverzorging en 
tandenpoetsen op een speelse en plezante manier uitgelegd. Voor ons was dit een 
ideale manier om het dental camp te starten.

         

Kinderen uit een lagere school van Lummen maakten tekeningen voor Nepalese 
schoolkinderen in deze school en de Nepalese schoolkinderen maakten op hun 
beurt weer tekeningen voor de kinderen van Lummen. Via de uitwisseling van 
deze tekeningen vertellen deze kinderen elkaar over hun school, hun gezin, hun 
cultuur, hun hobby’s en interesses.
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Het dental camp verliep heel vlot ondanks de broeiende temperaturen ( tussen 38 
en 41°) en een ventilator die maar af en toe werkte door regelmatige stroomuitval. 
De pas afgestudeerde Nepalese tandarts die sinds enkele maanden voor Medora 
werkt leverde prima werk. Al de kinderen kregen de nodige behandelingen.

Op 1 mei wordt ook in Nepal de dag van de Arbeid gevierd. De scholen zijn dan 
gesloten. Medora Belgium organiseerde die dag een seminarie voor onze Nepalese 
collega’s in samenwerking met de lokale NDA (Nepal Dental Association), te 
vergelijken met onze KLTV.  Het thema was: “Ways to handle fearful patients”. 

We nodigden 20 collega’s uit, er kwamen er 40 opdagen! 

De voorzitter van de lokale NDA is als tandarts werkzaam in een ziekenhuis gespeci-
aliseerd in trauma behandelingen die typisch zijn voor mensen die leven in de jungle. 
Ze behandelen er zware verminkingen van slachtoffers van neushoorns, krokodillen, 
olifanten, beren,… Het waren dan ook vreselijke beelden. Ze vertelde daarnaast ook 
haar eigen levensverhaal. Ze studeerde tandheelkunde in Denemarken, kon daar 
als tandarts aan het werk maar koos er voor om terug naar Nepal te keren en voor 
haar eigen volk te zorgen. Al wist ze dat ze daar een minder gemakkelijk leven zou 
tegemoet gaan. Ze kreeg drie jaar geleden de diagnose van terminale maagkanker 
met uitzaaiingen en het verdict dat ze maximum nog 6 maanden te leven had. Drie 
jaar later werkt ze nog altijd als tandarts en heeft ze ongelooflijk veel moed. Een 
bijzonder sterke vrouw waarvoor ik veel bewondering heb!

Na haar verhaal gaf ik een presentatie over omgaan met angstige patiënten in de 
tandheelkundige praktijk. En hoe hypnose een ideale manier is om met angst in 
de tandheelkunde om te gaan. In de tien jaar dat ik in Nepal gewerkt heb ben ik 
regelmatig geconfronteerd geweest met de harde manier waarop angst in Nepal 
wordt aangepakt. Er wordt geschreeuwd en geroepen tegen angstige patiënten, ze 
worden in een harde greep vastgehouden, kortom in mijn ogen vaak getraumatiseerd. 
Vermits we In Nepal zelf niet rechtstreeks met de patiënten kunnen communiceren, 
werken we steeds met tolken. Die kunnen of willen soms helemaal niet vertalen 
wat wij zeggen en vertellen het vaak gewoon op hun eigen harde manier. Dat is 
zowel voor ons als voor de patiënt soms heel frustrerend. 
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Met deze voordracht wilde ik deze 
verschillende manier van behan-
delen bespreekbaar maken. En 
kijken waar we van elkaar kunnen 
leren. Ik eindigde de sessie met een 
groepshypnose zodat iedereen die 
het wilde kon ervaren hoe gemakke-
lijk je in trance kan gaan. De eerste 
minuut bleef zowat de helft met de ogen open luisteren maar gaandeweg gingen 
alle ogen langzaam dicht en zakte iedereen weg. 

Wat voor de Nepalese collega’s het 
meeste indruk maakte was dat je je 
stem kan gebruiken om patiënten 
rustig te maken. Het omgekeerde 
van wat zij meestal doen. Toen ik 
vertelde dat ik mijn patiënten soms 
ook aanraak om ze rustig te maken 
lokte dat een hele discussie uit, 

vooral onder de mannelijke collega’s.  “# me too” is ook in Nepal een hot item…

Kinderboekjes waarin tandheelkundige verzorging wordt uitgelegd zoals wij er hier 
veel hebben bestaan in Nepal nog niet. Op de vraag om er in de toekomst samen 
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collega’s eindigde vorig jaar op de 5de plaats in de Voice of Nepal en zorgde voor 
een toffe muzikale sfeer. Voor het eerst in 10 jaar konden we “verbroederen” met 
onze Nepalese collega’s.

Na deze geslaagde week maakten we een trekking naar Pickey peak. Dat is een 
afgelegen gebied waar maar heel weinig toeristen komen maar met prachtige zich-
ten op de Himalaya. De lange en erbarmelijke weg naar dit gebied, de miserabele 
omstandigheden waarin de mensen in dit gebied wonen en werken, de afwezigheid 
van telefoonbereik en internet, scholen die vaak niet bereikbaar zijn voor de kinde-
ren of kinderen die thuis moeten helpen en niet naar school mogen gaan, maakten 
me wat mismoedig. Nepal heeft nog een héél lange en moeilijke weg te gaan. 
Maar als wij daar een klein steentje aan kunnen bijdragen is dat zeker de moeite.
Anita Lenaerts
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Met deze voordracht wilde ik deze
verschillende manier van behan-
delen bespreekbaar maken. En
kijken waar we van elkaar kunnen
leren. Ik eindigde de sessie met
een groepshypnose zodat iedereen
die het wilde kon ervaren hoe
gemakkelijk je in trance kan gaan.
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  GEBOORTE:
  
 LILI
 ° 30-06-2019
 Kleindochter van collega MIRIELLE DOUCET

 OVERLIJDEN:

Maria VLIEGEN
° 12/03/1928  ✝ 18/06/2019
Moeder van collega JOS HOFFBAUER

Baitsa GRAMATIKOU
° 01/01/1930  ✝ 24/06/2019
Moeder van collega STANY POLITIS, grootmoeder van 
collega CHRISTOPHE POLITIS

Frans VANDYCK
° 03/10/1929  ✝ 29/06/2019
Vader van collega MARLEEN VANDYCK, schoonvader 
van collega GUIDO DE TROYER  
grootvader van collega SOFIE VANHEUSDEN

Theologos POLITIS
° 26/05/1931  ✝ 19/07/2019
Vader van collega STANY POLITIS, grootvader van 
collega CHRISTOPHE POLITIS

Constant (Jean) DEPREZ
° 26/05/1931  ✝ 27/08/2019
Vader van collega GUIDO DEPREZ
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KLTV meldt met droefheid
het overlijden van

 
 

Tandarts Edgard Sente
° 29/12/1934  ✝ 1/8/2019

 
KUL 1959

Schoonvader van collega Serge Schepers,
grootvader van collega Julie Schepers
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STICKER GESPOT op een oldtimer VW Kever van 1969!

sticker is van de jubileumactie in 1986 toen   
“LTV” veranderde naar “KLTV”

(ingezonden door Serge W.)
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Koninklijke Limburgse 
Tandartsen Vereniging

Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
34° jaargang, nummer 8 : oktober 2019

1936-2019S 't    pyxke

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

Donderdag 24 oktober 2019        om 20u30

Thor Central
Genk

Van analoge naar digitale workflow in 
de tandartspraktijk : update 2019

Marco TUDTS

 Activiteit VVT studieclub Limburg 

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub ten
laatste op 20 oktober 2019 via de VVT website,

(lokaal/Limburg/activiteiten).
 

Na afsluiten van de inschrijvingen afmelden via
limburg@vvt.be

of via sms 0494 75 17 19

Geaccrediteerd nr. 37677 - DG 7
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Redactieadres 't Spyxke:
Pliniuswal 24
3700 Tongeren
012/230794
spyxke@gmail.com

Secretariaat K.L.T.V.:
Pliniuswal 24   3700 Tongeren   012/230794

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)

Voorblad van 't Spyxke: Compositiefoto met de kerktoren van Gelinden
   (Paul Delwiche)

Donderdag 24 oktober 2019 om 22u15 (na de studieclub)

KLTV nodigt alle leden van KLTV uit op een gezellig samenzijn 
met een hapje en een drankje.

A
g

e
nd

a Donderdag 24 oktober 2019
STCL  -  Marco TUDTS
Van analoge naar digitale workflow in de tandartspraktijk : update 2019
Thor Central, Genk



Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
-3-             

't Spyxke: oktober 2019
W

o
o

rd
 v

a
n 

d
e

 V
o

o
rz

itt
e

r

Beste collegae,

De activiteiten voor volgend jaar zijn volop 
in voorbereiding. In het volgende Spyxke zal 
je de studieclubs voor volgend jaar kunnen 
raadplegen evenals de NIVVT cursussen. 
We proberen een zo gevarieerd mogelijk 
programma te brengen zodat alle deelgebie-
den zo veel mogelijk aan bod komen. Place to be blijft THOR Central in 
Genk. In het kader hiervan wil ik nog eens melden dat in- of uitschrijven 
voor de studieclub niet kan via mijn mail adres (door mijn fietsongeval en 
immobiliteit nadien ben ik niet in de mogelijkheid geweest om deze mails 
te lezen of te beantwoorden). Het juiste adres hiervoor wordt elke maand 
gepubliceerd in het Spyxke, gelieve dit adres dus ook te gebruiken. Na 
het afsluiten van de inschrijvingen is er geen mogelijkheid meer om nog 
in te schrijven en dit heeft alles te maken met de capaciteit van de zaal 
en de catering.
 
Vers van de pers is dat er heel wat punten van de eisenbundel van het VVT 
opgenomen zijn in het regeerakkoord van de nieuwe regering. Verdere 
info zal je vinden in het VVT magazine.

Collegiale groeten,

Ronny

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

Tel.: 089/71.70.98                                                                     e-mail: mdl@mdl-euregio.be 
Fax: 089/72.29.76                          Noodnummer: 089/72 27 20  www.mdl-euregio.be 

 

De Intra-orale scanner: deel van uw digitaal proces. 
Heeft u uw keuze al kunnen maken? 
 
 
De intra-orale scanner heeft veel voordelen, voor tandarts, 
patiënt en labo. De markt biedt een uitgebreid assortiment 
mondscanners aan.  
 
Twijfelt u bij zoveel verschillende  mogelijkheden? 
 
Dan kan MDL-Euregio u adviseren bij het maken van een 
keuze en tevens begeleiden bij het opstarten van het digitale 
proces in uw praktijk. Door middel van hands-on training 
maken wij u wegwijs in deze materie. 
 
 

Bent u nieuwsgierig, maar wenst u de 
intra-orale scanner toch eerst even te 
testen? 
 
Dan stelt MDL-Euregio u graag een 
intra-orale scanner ter beschikking.  
 
Deze kunt u reserveren via een mailtje 
naar  secretariaat@mdl-euregio.be of 
een telefoontje op 089 / 71 70 98. 
 

 
 
 
Voor vragen en/of info kunt u ons team bereiken op onderstaande coördinaten.  
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Studieclub donderdag 24 oktober 2019 om 20h30

Van analoge naar digitale workflow in de
tandartspraktijk : update 2019

Thor Central,
Genk

Geaccrediteerd nr. 37677 - DG 7

Spreker: Marco TUDTS 

Korte inhoud:
Van analoge naar digitale workflow in de tandheelkunde. Er is geen weg terug. De 
technologische ontwikkelingen in tandheelkunde veranderen razendsnel en zijn niet 
meer te stoppen.
Elke tandarts doet dagelijks zijn best om met veel passie en overgave de beste zorgen en 
restauratie te creëren voor zijn patiënt. Continu constante hoog kwalitatieve reproduceer-
bare betaalbare zorg afleveren is de grootste uitdaging van elke tandarts en tandtechnieker.
Digitale workflow processen kunnen mits een adequate leercurve en training een 
aantal voordelen opleveren zoals tijdbesparend, efficiëntere workflow, accuraatheid en 
reproduceerbaarheid en meer comfort voor de patiënt maar vergen een totaal andere 
tandheelkundige werkwijze van de tandarts om tot een succesvol resultaat te komen.
Toch moeten we ons bewust zijn van de impact op onze praktijkvoering. De cruciale vraag 
naar de toekomst zal dan ook zijn: "Wanneer is het juiste tijdstip om in te stappen en 
hoe houden we deze nieuwe ontwikkelingen betaalbaar voor de tandarts en de patiënt ?"

Curriculum Vitae: TUDTS Marco 
Studeerde in 1991 af aan de KU Leuven als Licentiaat in de tandheelkunde. 
Na zijn afstuderen volgde hij een 3 jarige post graduate opleiding Esthetische 
tandheelkunde aan de KU Leuven. Vervolgens legde hij het examen af aan de 
American Board en behaalde zijn Master Degree in Implantology and Peri-
odontology in 2000 aan NY Montefiore Medical Center. Hij was meer dan 10 
jaar verbonden aan de KU Leuven als Instructor-Consulent Post Graduate 
opleiding Esthetische-Restauratieve tandheelkunde onder Prof. dr. Vanherle. 
Van 2015 is hij als Staflid verbonden aan de UGent onder Prof. dr. Hugo 
De Bruyn met als specifieke Topic Digital Dentistry. Hij heeft verschillende 
publicaties op gebied van esthetische tandheelkunde, complexe rehabillitaties 
en 3D Guided Surgery. Hij was nauw betrokken met Research & Development 
bij de ontwikkeling van het Navigator systeem. Hij runt een multidisciplinaire 
verwijspraktijk te Lier waarbij hij zich vooral focust op esthetische, complexe 
rehabillitaties en digitale workflow.
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Plaats uw implantaten free-handed met real-time 3D 
ondersteuning tijdens het boorprotocol en het implanteren.
Evalueer uw implantaatplanning ook tijdens de ingreep  
en pas meteen aan waar nodig.
Diagnose en computer gestuurde behandeling op dezelfde 
dag? DTX Studio suite en X-Guide maken dit mogelijk.

GMT 64493 © Nobel Biocare Belgium NV, 2019. All rights reserved. Distributed by: Nobel Biocare. X-Guide is either registered trademark or 
trademark of X-Nav Technologies, LLC in the United States and/or other countries. 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. Please refer to nobelbiocare.
com/trademarks for more information. Product images are not necessarily  
to scale. All product images are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product. 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. For prescription use only. Caution: Federal (United States) law restricts this device to sale by or on the order of a licensed clinician, 
medical professional or physician. See Instructions For Use for full prescribing information, including indications, contraindications, warnings and 
precautions.

nobelbiocare.com/x-guide

Same-day
3Dnavigated

SURGERY

GMT 64493 - X-Guide - A5 - BENL.indd   1 26-09-19   10:25:37
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Professionele mededelingen
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- Vragen over nomenclatuur : Gelieve niet te bellen naar Marc Seijnhaeve! Mail 
naar info@VVT.be. Vermeld een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent!

- De nieuwe BTW-reglementering treedt in voege op 1 januari 2020. Er is geen 
uitstel te verwachten.  Meer vinden jullie terug op website VVT.

 Goed nieuws is er voor de stagemeesters en stagiairs. De stagiairs werken 
met vermelding van hun naam op de getuigschriften van hun stagemees-
ter. De opbrengsten worden geboekt als omzet bij hun stagemeester. De 
administratie aanvaardt dat de betreffende personen niet handelen als 
btw-belastingplichtigen. Er vindt in de relatie stagiair en stagemeester geen 
belastbare handeling plaats. De stagiairs mogen van hun stagemeester een 
vergoeding (vaste vergoeding of percentage van de honoraria) vrij van BTW 
ontvangen.

- De wachtdienstregeling zal eind oktober online staan. De verdeling gebeurt 
via computersysteem en houdt rekening met de verlofdagen die jullie in 
augustus konden ingeven.  Wisselen is mogelijk, maar enkel met een collega 
van dezelfde zone. Op de wachtdienstwebsite www.spoeddienstalgemeen-
tandarts.be staat vermeld welke collegae in jouw zone willen omwisselen. 
De wachtdienstregeling gaat tot 2 januari 2021.

- Het programma van de wintermeeting van 7 december in Thor Central vin-
den jullie verder in dit spyxke.  Inschrijven : zie overschrijvingsblad VVT 
magazine september.

- RECIP-E (elektronisch voorschrijven) zal vanaf 1 januari 2020 verplicht zijn 
(zie Spyxke september).  Wie geen dentalprogramma heeft dat dit toelaat, kan 
wel via het RIZIV- programma PARIS (zie RIZIV pagina voor de handleiding) 
of via LTD3 (Limburgse apothekers) de nodige instrumenten krijgen om het 
voorschrift aan te maken

- Ook in 2020 zullen we weer talrijke NIVVT cursussen programmeren in de 
provincie. We gaan jullie tijdig melden wanneer de inschrijvingen mogelijk 
zijn.
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NIVVT cursus 5 september 2019
Juiste occlusie en beetregistratie in de prothetiek

W. Van Breda  -  Stiemerheide - Genk
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NIVVT cursus 10 september 2019
Oorzaken van zwellingen in mond en gelaat

S. Politis  -  Stiemerheide - Genk
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VVT studieclub Limburg 26 september 2019
EHBO voor tandartsen

Geert Maes  -  Thor Central
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Basisreanimatie volwassenen  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Zorg voor veiligheid 

Controleer het bewustzijn 

Het slachtoffer reageert Het slachtoffer reageert niet 

Ga na wat er mis is met het slachtoffer  Roep luid om hulp  

Maak de luchtweg vrij 

Controleer de ademhaling  

Het slachtoffer ademt 
normaal  

Het slachtoffer ademt 
niet normaal  

Laat de 112 alarmeren indien nodig 

Laat iemand 112 
alarmeren  

Laat iemand 112 
alarmeren en vraag 
om een AED  

Leg het slachtoffer in 
stabiele zijligging   

Start de reanimatie: 

Wissel 30 
hartmassages af met 
2 beademingen  

Zet de AED aan en 
volg de instructies 

Blijf reanimeren tot: 
 De hulpdiensten de reanimatie overnemen  
 Het slachtoffer reageert 
 Jezelf uitgeput bent  
 Je eigen veiligheid in gevaar komt  
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BELANGRIJKE TIP :
KIJK STEEDS NA OP WEBSITE www.myriziv.be

OF ALLE CURSUSSEN EN PEER REVIEWS DIE JE 
GEVOLGD HEBT HIER VERMELD STAAN!!

Activiteiten VVT 2019 studieclub Limburg

Don. 24 oktober STCL  Tudts Marco : Van analoge naar
  digitale workflow in de
  tandartspraktijk : update 2019    Thor Central
  geaccrediteerd onder nr 37677
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Limburgse NIVVT cursussen 2019
staan ONLINE !!! 

Voor de NIVVT programmatie 2019 gebeurt de inschrijving uitsluitend 
online via de website !!!!

Do 17 okt. 2019
Atraumatische behandelingsmethoden bij kinderen  : 3/4 dag
R. Gruythuysen  Stiemerheide Genk   VOLZET

Zat 19 okt. 2019
Beetregistreren met succes. De (partieel) betande patiënt : 3/4 dag
M.  Nolens  Syntra Hasselt    VOLZET

Do 7 nov. 2019
Endo 2019 ontzenuwen : letterlijk en figuurlijk :  1dag
R. Michiels & W.Blontrock Stiemerheide Genk   VOLZET
         
Di 19 nov. 2019 NM
Kaakbeentumoren (odontogeen en niet-odontogeen) : 1/2 dag
S. Politis  Stiemerheide Genk     VOLZET

Zat 23 nov. 2019
Voorspelbaar chirurgisch en prothetisch herstel met implantaten : 1 dag
theorie + life patiënt :   VOLZET
M. Tudts (praktijk Stijven Oudsbergen) 

Zat 7 dec. 2019
Wintermeeting Limburg Thor Central: esthetiek en abrasie +
 bleekprocedures 2019  3/4 dag
 inschrijven zie VVT magazine september
Joost Roeters en Nils Van Calcar (ACTA Amsterdam)

Inhoud, uurregeling en onthaaluur vinden jullie op de website onder “nascholing 
NIVVT cursussen”, evenals de aanduiding of de cursus al VOLZET zou zijn !!!
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WINTERMEETING LIMBURG
ZATERDAG 7 DECEMBER 2019
WETENSCHAPPELIJK ESTHETISCH DENKEN BIJ SLIJTAGE EN  
BLEKEN TEGENOVER DE GROEIENDE MACHT VAN INFLUENCERS!

Bloggers en influencers bepalen meer en meer de esthetische vraag om oplossing in het 
front als vanzelfsprekend te beschouwen. De expertise en wetenschappelijke kennis van 
de tandarts dreigt ondergesneeuwd te geraken, nu groepen in binnen- en buitenland zich 
met ingrepen in de mond bezig gaan houden. Het verwachtingspatroon wordt vaak niet 
gehaald of er treden ernstige neveneffecten op. Tijd om de materie terug te overzien met de 
huidige materialen en technieken, die evidence based kunnen toegepast worden in onze 
praktijkvoering.

Tenslotte willen de sprekers de bleekindustrie 
anno 2019 onder de loep nemen:

- Wat is het juiste protocol?
- Wat doen en beloven tandpasta’s en gels?

Wat is onschuldig en wat deugt niet?
- Wat gebeurt in shops en winkels en hoe

moeten we hen ontmaskeren?
- Wat is een eerlijk resultaat? Hoe duurzaam is

ons resultaat en welke producten verdienen
onze voorkeur?

- Hoe gaan we om met intern bleken bij een
endodontisch element?

Sprekers:
Prof. Joost Roeters en 
tandarts Nils Van Calcar (ACTA)

Wanneer:
Zaterdag 7 december 2019
tussen 9.00 en 15.30 uur. 
(30 AE accreditering 
aangevraagd)

Locatie:
THOR CENTRAL 
André Dumontlaan 67 
Waterschei-Genk
(kortbij afrit 32 Genk-Oost E314)

Inschrijvingen  
Maximaal 300 inschrijvingen 
volgens de inkomende  
betalingen via het over-
schrijvings formulier in dit 
vvtmagazine.

149 euro (niet-leden 289 euro)
Onthaal vanaf 8.00 uur,  
lunchpauze met ruime dentale 
beurs en receptie achteraf.

Er is ruime gratis parking op  
de aangeduide plaatsen bij 
Thor Central.

PRAKTISCHE 
INFO:

Prof. Joost Roeters en collega Nils Van 
Calcar (beiden werkzaam bij ACTA 
Amsterdam) 

Deze studiedag wil zich op twee probleem-
stellingen richten, die vaak door patiënten 
worden geponeerd namelijk ‘mijn tanden 
worden korter en mijn tanden moeten witter’!

- Hoe ziet het verlies van het weefsel eruit?
- Wat is het achterliggend proces? Wat zijn

de belemmeringen en redenen tot nieuw
verlies?

- Hoe kom ik van de juiste diagnostiek naar de
behandelingsplanning?

- Waarom kies je voor een bepaald materiaal?
- Welke technieken zijn anno 2019 beschikbaar

en welke esthetische regels kunnen we
toepassen?

- Wat kan je met vormen en kleuren om de
natuur te benaderen en te verbeteren?

- Keuze voor composiet? Keuze voor direct-
indirect?

Bron:  
https://www.special-
olympics.be/nl/nationale-
spelen-2019/
https://www.prnewswire.
com/news-releases/
samenwerkingsverband-
belgische-tandartsen-
geeerd-met-golisano-
global-health-leadership-
award-voor-het-pleiten-
voor-werk-rondom-
wereldwijde-gezondheid-
886420788.html

Met dank voor de foto's aan 
Special Olympics Belgium

>>>     te gaan. Gemotiveerd kan je me wel 
noemen, want ik woon in Frankrijk en kom 
speciaal naar hier om 3 dagen te helpen. 
Er is nog heel veel werk aan de winkel.

• Zoals elk jaar was het weer een superleuke 
namiddag, mede door de goede 
organisatie. Het is altijd fijn om weer 
veel bekende gezichten te zien. We zijn 
volgend jaar zeker weer van de partij!

Niet alleen in België wordt het werk van Luc 
en Michel geapprecieerd. 
In 2019 eerden de Golisano Foundation 
en de Special Olympics, het Belgisch 
samenwerkingsverband van tandartsen, 
Special Smiles, met de “Golisano Global 
Health Leadership Award”. 
Dit voor het verstrekken van essentiële 
gezondheidszorgdiensten aan de meest 
kwetsbare mensen op aarde, degene met 
een verstandelijke beperking. 
Ann Costello, uitvoerend directeur van 
de Golisano Foundation: "Wij erkennen 
het indrukwekkende werk dat deze 

professionele gezondheidsverzorgers 
leveren aan een gemarginaliseerde 
bevolking. We juichen deze personen en 
organisatie toe en dagen anderen uit om 
hetzelfde te doen voor mensen met een 
beperking."

Feiten Nationale Spelen 2019:

• 3.441 atleten en 62 unified partners,
• 20 sporten,
• 319 deelnemende clubs, 
• 1.147 gouden medailles,
• 393 gezinnen (tegenover 358 vorig jaar),
• 3.641 vrijwilligers (tegenover 2.930 vorig 

jaar),
• 10.000 bezoekers
• én 681 mondscreenings!

Hartverwarmend hoeveel collegae elk jaar 
tijd vrijmaken.

Afspraak voor de "Special Smiles 2020" 
in Antwerpen van 21 tot 23.05.20? U 
komt toch ook?

Elke collega zou een keer 
moeten deelnemen,
want het verandert je leven
voor altijd!

 © G. Van Uytvanck

 © G. Van Uytvanck
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Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 -  Paro : 070 / 222125

Allerheiligen, 1 November 2019 : 9 tot 18 uur

Winters F.  Schutterijstraat 26  3910 Pelt  011/824247
Vermeulen J.  Koppelstraat 6  3650 Lanklaar-Dilsen  089/757628
Market M.  Royerheidestraat 83  3590 Diepenbeek  011/321445
Miermans R.  Wiekstraat 146  3600 Genk  089/363129
Baillien L.  Tapstraat 13  3700 Lauw-Tongeren  012/395099
Porreye A.  Cl.Cartuyvelstraat 33  3800 St.Truiden  011/686836
Carlier K.  Dr.Vandehoeydonckstr.2  3560 Lummen  013/522504

Zaterdag, 2 November 2019 : 9 tot 18 uur

Matthijs A.  Leopoldlaan 86  3900 Pelt  011/361414
Reekmans K.  Bocholterkiezel 50  3960 Bree  089/704410
Gommers L.  Berkenlaan 27  3500 Hasselt  011/914915
Van Dijck A.  Weg naar As 36  3600 Genk  089/356725
Beusen M.L.  Maastrichtersteenweg 16  3770 Riemst  012/453620
Velkeneers N.  Kasteelstraat 23b  3840 Hoepertingen-Borgloon 012/741776
Hooghe M.  Oudestraat 19  3540 Herk-de-Stad  013/555413

Zondag, 3 November 2019 : 9 tot 18 uur

Peeters M.  Ringlaan 146  3900 Pelt  011/661820
Spreuwers So.  Smeetsstraat 1  3640 Kinrooi  089/701424
Proesmans S.  Nachtegalenlaan 33  3510 Kermt-Hasselt  011/252755
Antunes Guimaraes P. André Dumontlaan 31  3600 Genk  089/848340
Daerden G.  Maastrichterstwg 16  3770 Riemst  012/453620
Berden L.  Stationsstraat 43  3840 Borgloon  012/741217
Volders F.  Kerkstraat 9  3580 Beverlo-Beringen  011/424082

Zaterdag, 9 November 2019 : 9 tot 18 uur

Elsen V.  Molenstraat 116  3910 Pelt  011/644674
Van Ende K.  Weertersteenweg 136  3640 Kinrooi  089/702600
Vandebeek R.  De Schiervellaan 21  3500 Hasselt  011/229980
Hoffbauer J  15-augustusstraat 11  3690 Zutendaal  089/611578
Buysmans J.  Dorpsstraat 44  3730 Hoeselt  089/415759
Geerts M.  Vechmaallaan 58  3870 Vechmaal-Heers  012/746637
Verspreet M.  Tessenderlose steenweg 85 3583 Paal-Beringen  011/420651

WACHTDIENST  VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer  0903/39.969

Lijst wachtdienst november 2019
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Zondag, 10 November 2019 : 9 tot 18 uur

Linsen J.  Thomas Watsonlaan 31  3930 Achel  011/643675
Kerkhofs T.  Opitterkiezel 221  3960 Opitter-Bree  089/866044
Peeters R.  Diestersteenweg 360  3510 Kermt-Hasselt  011/255090
Smeets L.  Reinpadstraat 160  3600 Genk  089/362332
Ysewijn A.M.  Brugstraat 41b2  3740 Bilzen  089/868693
Van Genechten L.  Reigerlaan 5  3570 Alken  011/723536
Vandekerckhove M.  Linkhoutstraat 221  3560 Linkhout-Lummen  013/323248

wapenstilstand 2019, 11 November 2019 : 9 tot 18 uur

Meynen P.  Molenstraat 16  3990 Peer  011/632628
Arits M.  Maaseikerlaan 24  3680 Neeroeteren-Maaseik  089/865300
Peters J.M.  Hogebergstraat 53  3500 Hasselt  011/311758
Vanderschoot B.  Daalstraat 56  3600 Zutendaal  089/244895
Smeers B.  Langblookstraat 19  3740 Munsterbilzen-Bilzen  089/491152
Gemis P.  Borgwormsesteenweg 5  3891 Millen b.Aalst St.T.  011/484531
Carlier P.  Dr.Van der Hoeydonckstr.2 3560 Lummen  013/522504

Zaterdag, 16 November 2019 : 9 tot 18 uur

Cornelissen R.  Stad 15 b1  3930 Hamont  011/621533
Van Gansewinkel M.  Bocholterkiezel 62  3960 Bree  089/461378
Martens R.  Kempenstraat 102  3590 Diepenbeek  011/351068
Meyers L.  Lijsterbesstraat 4  3600 Genk  089/382653
Lueg H.  Visésteenweg 57  3770 Riemst  012/216133
Surinx I.  Stationsplein 4c  3840 Borgloon  012/671366
Araujo S.  Pironlaan 2  3550 Heusden-Zolder  011/538139

Zondag, 17 November 2019 : 9 tot 18 uur

Overweg M.  Bemvaartstraat 47  3900 Pelt  011/648788
Thijssen P.  Kasteelstraat 9  3670 Oudsbergen  089/811141
De Keersmacker K.  Diestersteenweg 226  3510 Kermt  011/262678
Timmerman A.  Rozenkranslaan 65  3600 Genk  089/612403
Boelen V.  Dorpsstraat 56  3740 Eigenbilzen-Bilzen  089/414804
Bongers F.  Hasselse Steenweg 61a  3800 St.Truiden  011/685652
De Clerck H.  Heerbaan 136  3582 Stal-Koersel-Beringe  011/420680

Zaterdag, 23 November 2019 : 9 tot 18 uur

Henckens W.  Don Boscostraat 79a  3940 Hechtel  011/734926
Coenen N.  Rijksweg 729 b01  3650 Dilsen-Stokkem  089/415364
Poelmans E.  Hefveldstraat 105  3500 Hasselt  011/274710
Leroux A.  Koerweg 90  3600 Genk  089/303848
Rosias S.  Bilzensteenweg 10a  3730 Hoeselt  089/416256
Robeyns A.  Russelt 20  3830 Wellen  011/917513
Colsoul J.  Gen.Dewittestraat 24  3545 Halen  013/442910
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WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE                      november 2019
           070 / 222125
Allerheiligen 1 november Devlieger Hilde
Weekend 2-3 november Vogels Roel
Weekend 9-10 november Debaere Hermine
Wapenstilstand 11 november Molemans Bo
Weekend 16-17 november De Winter Senne
Weekend 23-24 november Gijbels Frieda
Weekend 30 nov-1dec Soers Catherine

WACHTDIENST  ORTHODONTIE                            november 2019
         070 / 222088
Allerheiligen 1 november Desmedt Bieke  0475745283
Weekend 2-3 november Jaeken Katrien 0472462870
Weekend  9-10 november Daems Julie 0496512475
Wapenstilstand 11 november Roggen Karina 011 692353
Weekend 16-17 november Schrijnemakers Karel 0475724848
Weekend 23-24 november Kellens Annelies 0473449125
Weekend 30 november-1dec Colson Luc 089770570

 
Zondag, 24 November 2019 : 9 tot 18 uur

Oben C.  Koning Albert 1 plein 14  3970 Leopoldsburg  011/343431
Janssen A.  Smeetsstraat 1  3640 Molenbeersel-Kinrooi  089/701424
Roebben W.  Zoldersekiezel 159  3511 Hasselt-Kuringen  011/255115
Vandeput B.  Stationstraat 21  3530 Houthalen  011/605646
Fransen R.  Momberstraat 11  3700 Tongeren  012/239085
Brughmans E.  Bosveldstraat 1  3870 Heers  011/484029
Van Houdt N.  Markt 14  3540 Herk-de-Stad  013/305450

Zaterdag, 30 November 2019 : 9 tot 18 uur

Nijs K.  Kaulillerweg 1c  3950 Bocholt  089/472806
Vyerlye A.  Spilstraat 2 b1  3680 Maaseik-Neeroeteren  089/364736
Quaethoven M.  Anne Frankplein 11/2  3500 Hasselt  011/201120
Venken A.  Weg nr Zwartberg 152  3660 Oudsbergen  089/812081
Smits H.  Maastrichtersteenweg 103 3770 Vroenhoven-Riemst  012/452667
Lismont Y.  Velmerlaan 57 3806 Velm-St.Truiden 011/685524
Llobera Marti M.  Pironlaan 2.2 3550 Heusden-Zolder 011/538139
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GEZOCHT:

Herk-de-Stad, Schakkebroek : Wegens ziekte modern uitgeruste
tandartspraktijk te huur.
Uitgebreid klantenbestand. Begeleiding bij overname. 
Bryan.vandersmissen@telenet.be 

Tandartspraktijk Dentine te Alken - een drukke, moderne praktijk met 
familiale sfeer- zoekt een gepassioneerde tandarts of stagiair om ons team 
te vervolledigen. Tot 4 dagen/week, assistentie is voorzien. Meer info via 
info@dentine.be of 011/760.761. 

Tandartsenpraktijk De Meulenaere en Miermans in Genk (Boxbergheide) 
zoekt een collega wegens babygeluk (oktober-december). Nadien bestaat 
de mogelijkheid tot verdere samenwerking. 
We zijn een kleine, gezellige, goed uitgeruste groepspraktijk met 2 stoelen,
3 tandartsen, balie-assistentie en een volle agenda (aangepast aan
werkritme en interesse). 
Contactgegevens praktijk ria.miermans@tandarts.be of 
Liesbet De Meulenaere 0495/72.64.66

Nieuwe, ultramoderne 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-stagair(s) zijn zeer welkom!
Contact : Alina Vyerlye 089/364736  alina.vyerlye@tandarts.be

Voor onze levendige, groeiende praktijk te As zijn we op zoek naar
een gemotiveerde collega om ons team te versterken! Dagen en
uren overeen te komen. Meer info www.tandartsenas.be of mail naar
info@tandartsenas.be

Ervaren of gemotiveerde tandarts(e) voor 2-3dagen in moderne en gezellige 
groepspraktijk in Genk. 
Alle moderne technieken, materialen.  Balie- en sterilisatie-assistentie aanwezig. 
E-mail/Telefoon: timmermandavid@hotmail.com / 0478.413278
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Dringend gezocht: toffe, vlotte tandarts/stagiaire vanaf juli 2019
Wij verwelkomen u graag in onze moderne, kleurrijke praktijk  met een volle 
agenda!!!!
Assistentie aanwezig en goede verloning.
Gelegen aan de afrit van de autosnelweg E313 in Hoeselt. 
Meer info via sibylle.rosias@skynet.be of via telefoon 089/41.62.56 tussen 9u 
en 17u

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.

Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in Oudsbergen, 
Maasmechelen en Bree 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

“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: Emmers Robert  011/544639 of info@all-dente.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
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KLTV mededelingen

ADRESWIJZIGINGEN,
IN- en UITSCHRIJVEN

voor ACTIVITEITEN KLTV, FAMILIALE
MEDEDELINGEN.

Via e-mailadres: kltv@skynet.be

De KLTV-Douro cruise van eind juni 2020 is volledig volzet. Voor november 
2020 of eind januari 2021 voorzien we een nieuwe trip naar Dubai-Abu 
Dhabi naar aanleiding van de wereldtentoonstelling in Dubai.

Pe
rs

o
na

lia

  GEBOORTE:
  
 HELENA
 ° 31-08-2019
 Kleindochter van collega RINA JANSSEN
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Koninklijke Limburgse 
Tandartsen Vereniging

Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
34° jaargang, nummer 9 : november 2019

1936-2019S 't    pyxke

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

Accreditering aangevraagd voor 30AE
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Wetenschappelijk esthetisch 
denken bij slijtage en bleken

   Zaterdag 7 december 2019          om 9u00 
            (Onthaal 8u00) 

VOLZET
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Redactieadres 't Spyxke:
Pliniuswal 24
3700 Tongeren
012/230794
spyxke@gmail.com

Secretariaat K.L.T.V.:
Pliniuswal 24   3700 Tongeren   012/230794

Voorblad van 't Spyxke: Compositiefoto met de kerktoren van Gelinden
   (Paul Delwiche)
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a Di 19 nov. 2019 NM 
Kaakbeentumoren (odontogeen en niet-odontogeen) :
S. Politis                   Stiemerheide Genk                        VOLZET

Zat 23 nov. 2019 
Voorspelbaar chirurgisch en prothetisch herstel met implantaten :
theorie + life patiënt
M. Tudts                  (praktijk Stijven Oudsbergen)       VOLZET

Za 7 dec 2019
NIVVT-VVT afd Limburg : Esthetiek en abrasie+ Bleekprocedures 2019
Wintermeeting          Thorpark Genk                            VOLZET
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Beste collegae,

Met het eindejaar in zicht zijn ondertussen 
bijna alle studieclubs van 2020 ingepland 
en de accreditering is aangevraagd. Deze 
zullen allemaal doorgaan in THOR Central 
behoudens tegenbericht. Gelieve de mede-
delingen in het Spyxke goed in het oog te 
houden zodat je niet op de verkeerde locatie bent. Verderop in deze editie 
ook het volledige programma van de wintermeeting, die volledig volzet 
is. Dit is trouwens onze laatste activiteit van dit werkjaar.

Iedereen heeft nu ook zijn planning ontvangen van de wachtdienst. 
Noteer deze datum alvast in je agenda voor volgend jaar zodat er geen 
misverstanden ontstaan. Bij twijfel kan je nog steeds terecht op de website 
voor de actuele beurtrol : www.spoeddienstalgemeentandarts.be

Ik wil ook nog eens van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te 
doen aan de jongere collega’s om stilaan te denken mee te werken of een 
mandaat op te nemen in het bestuur. Stilaan zal er toch opvolging moeten 
komen voor het organiseren van studieclubs, helpen bij de inschrijving, 
aanvraag accreditering …..
 
Collegiale groeten en tot op de wintermeeting

Ronny

Afbeelding: H. Apollonia in het Teseum in Tongeren.
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Programma wintermeeting Thor Central Genk : 
zaterdag 7 december 2019

DAGINDELING : duopresentatie van prof. Joost Roeters en tandarts Nils Van Calcar.

8.00 - 8.50 u.     | Onthaal : inkom Thor Central : Foyer

8.50 - 9.00 u.     | Verwelkoming

9.00 - 10.30 u.   | Vormen van weefselverlies, oorzaken, frequentie en belemmeringen 
 tot duurzaam herstel. Vanuit welke diagnostiek plannen we een 
 correct behandelingsplan? 
 Keuze voor indirect of direct! Hoe mislukking vermijden door de 
 juiste materiaalkeuze?

10.30 - 11.15 u. | Koffiepauze en bezoek sponsorstands

11.15 - 12.45 u. | Welke vorm en kleuren bepalen en verbeteren de natuurlijke situatie 
  in de mond? Welke zijn de juiste preparatietechniek en esthetische 
 regels?
 Laat de huidige generatie composieten toe om alle behandelingen 
 duurzaam uit te voeren?

12.45 - 14.00 u. | Ruime lunchpauze en bezoek sponsorstands

14.00 - 15.30 u. | Huidig protocol voor het bleken van tanden door tandartsen. 
 Welke producten verdienen onze voorkeur en welk resultaat kunnen 
 we bekomen? 
 Wat met andere producten in bleekinstituten en op het internet/facebook? 
 Hoe gaan we tewerk bij intern bleken aan een endodontisch element?

15.30 u.             | Receptie

Met dank aan de standhouders op 7 december in
Thor Central (Genk)

Straight Dental, MDL, Nobel Biocare, Ultradent, Kavo Kerr,
Septodont, Medident, SDC Société des Cendres, B+Pharma, Corilus, 
GSK, Straumann Dental, Utrecht Dental, GUM Oral Companie, 
Denta, GC Europe, Elysee-Dental, 3M, ATX-Dentadmin, Mac Dental, 
Labophar, Henry Schein
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met passie voor tanden en techniek: 
“de juiste partner” 

Tel.: 089/71.70.98                                                                     e-mail: mdl@mdl-euregio.be 
Fax: 089/72.29.76                          Noodnummer: 089/72 27 20  www.mdl-euregio.be 

 

Innovatief denken kan de diverse behandelplannen 
in de esthetische zone beïnvloeden. 
 
Een analyse van de uitgangspositie en de visualisering van de 
planning maakt het voor het prothetisch team en de patiënt 
gemakkelijker om een beslissing te nemen. 
 
Een digitale mock-up 
met de geschikte 
tandvorm kan als een 
eerste leidraad dienen 
bij de geperste, 
gefreesde of 
overperste 
volkeramische 
restauraties.  
 
Met een minimale 
invasieve preparatie 
van de elementen, 
kan een geprinte set-up of tijdelijke voorziening een goede basis 
bieden voor een esthetische oplossing. 
 
Bij de tandtechnische omzetting van analyse en planning naar 
een optimale restauratie kunt u rekenen op de professionele 
expertise van het MDL- Euregio team dat zoals altijd met de 
allernieuwste materialen en technieken werkt.  
 
Bezoek ons op de wintermeeting van 07/12/2019. 
 
 
Voor vragen en/of info kunt u ons team bereiken op onderstaande coördinaten.  
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Professionele mededelingen
met passie voor tanden en techniek: 

“de juiste partner” 

Tel.: 089/71.70.98                                                                     e-mail: mdl@mdl-euregio.be 
Fax: 089/72.29.76                          Noodnummer: 089/72 27 20  www.mdl-euregio.be 

 

Innovatief denken kan de diverse behandelplannen 
in de esthetische zone beïnvloeden. 
 
Een analyse van de uitgangspositie en de visualisering van de 
planning maakt het voor het prothetisch team en de patiënt 
gemakkelijker om een beslissing te nemen. 
 
Een digitale mock-up 
met de geschikte 
tandvorm kan als een 
eerste leidraad dienen 
bij de geperste, 
gefreesde of 
overperste 
volkeramische 
restauraties.  
 
Met een minimale 
invasieve preparatie 
van de elementen, 
kan een geprinte set-up of tijdelijke voorziening een goede basis 
bieden voor een esthetische oplossing. 
 
Bij de tandtechnische omzetting van analyse en planning naar 
een optimale restauratie kunt u rekenen op de professionele 
expertise van het MDL- Euregio team dat zoals altijd met de 
allernieuwste materialen en technieken werkt.  
 
Bezoek ons op de wintermeeting van 07/12/2019. 
 
 
Voor vragen en/of info kunt u ons team bereiken op onderstaande coördinaten.  

1. Als U dit Spyxke leest, moeten de nieuwe wachtdienstlijsten 2020 bekend zijn. 
U vindt de data via de website www.spoeddienstalgemeentandarts.be. Noteer de 
data in jullie agenda 2020 en kijk of de gegevens in orde zijn voor het callcenter. 
Komt de datum u niet uit, dan is het nu het moment om te wisselen omdat de 
keuzemogelijkheden het grootst zijn. Steeds bij wisselen een mailtje doen met 
data en collega waarmee men wisselt naar de coördinator van de wachtdienst: 
jos.hoffbauer@tandarts.be. Liefst geen telefoon aub !!! Het systeem geeft jullie 
altijd een bevestigend mailtje als de wisseling is doorgevoerd.

2. Het Nascholingsinstituut heeft voor 2020 een reeks cursussen in Limburg 
voorzien. We zullen die tijdig aan de leden melden omdat sommige cursussen 
vlug volzet zijn. Er is in 2020 geen voor- of najaarsvergadering in Limburg, 
wel onze jaarlijkse wintermeeting op zaterdag 5 december 2020.

3. Onze wintermeeting van 7 december 2019 in Thor Central is zoals ieder jaar 
volzet en het heeft geen zin om hiervoor nog te betalen. Opnieuw hopen we op 
een leerrijke dag. De talrijke sponsors zullen er een mooie mini tandheelkundige 
beurs van maken met de laatste promoties van het jaar.

4. Nog eens herhalen dat het nieuw model van digitaal geneesmiddelenvoorschrift 
vanaf 1 november in voege treedt. De oude voorschriften mogen nog tot 
1 februari 2020 gebruikt worden. De verplichting om digitaal voor te schrijven 
(voor collegae < 64 jaar) is vanaf 1/1/2020.

5. Gepensioneerde nog werkende geconventioneerde collegae (sedert 1 januari 
2016), die voldoende jaaractiviteit (300 prestaties) hebben, kunnen het bedrag 
van het sociaal statuut nu aanvragen. Je vindt het aanvraagformulier op de 
VVT website via praktijkvoering en dan formulieren. Stuur de aanvraag naar 
het RIZIV vóór 29 februari 2020.

6. Vennootschappen moesten hun “uiteindelijke begunstigen” voor 30 september 
vermelden in het UBO-register.  Deze periode werd verlengd tot 31 december 
2019.

7.	 De	nieuwe	eerstelijnszones	(8	 in	Limburg)	zijn	 in	hun	definitieve	oprichting	
en inhoudelijk willen we als tandarts daar ook onze rol spelen bij de kwetsbare 
groepen in de samenleving. Ook in de mondzorg zijn de noden groot, onze 
expertise en zeker de preventie kan veel schade vermijden. De overheid moet 
daar wel genoeg openingen en middelen voor creeëren, zodat het geen tijdverlies 
wordt.  We rekenen dan ook op jonge collegae die hieraan willen meewerken 
maar ook op collegae die wat minder werken of met pensioen zijn.

8. Vergeet zeker jullie telematicapremie 2018 niet aan te vragen vóór 15 januari 
2020. www.myriziv.be

Jos Hoffbauer
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Plaats uw implantaten free-handed met real-time 3D 
ondersteuning tijdens het boorprotocol en het implanteren.
Evalueer uw implantaatplanning ook tijdens de ingreep 
en pas meteen aan waar nodig.
Diagnose en computer gestuurde behandeling op dezelfde 
dag? DTX Studio suite en X-Guide maken dit mogelijk.

GMT 64493 © Nobel Biocare Belgium NV, 2019. All rights reserved. Distributed by: Nobel Biocare. X-Guide is either registered trademark or 
trademark of X-Nav Technologies, LLC in the United States and/or other countries. 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. Please refer to nobelbiocare.
com/trademarks for more information. Product images are not necessarily  
to scale. All product images are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product. 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. For prescription use only. Caution: Federal (United States) law restricts this device to sale by or on the order of a licensed clinician, 
medical professional or physician. See Instructions For Use for full prescribing information, including indications, contraindications, warnings and 
precautions.

nobelbiocare.com/x-guide

Same-day
3Dnavigated

SURGERY

GMT 64493 - X-Guide - A5 - BENL.indd   1 26-09-19   10:25:37
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Evalueer uw implantaatplanning ook tijdens de ingreep 
en pas meteen aan waar nodig.
Diagnose en computer gestuurde behandeling op dezelfde 
dag? DTX Studio suite en X-Guide maken dit mogelijk.
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trademark of X-Nav Technologies, LLC in the United States and/or other countries. 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. Please refer to nobelbiocare.
com/trademarks for more information. Product images are not necessarily  
to scale. All product images are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product. 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. For prescription use only. Caution: Federal (United States) law restricts this device to sale by or on the order of a licensed clinician, 
medical professional or physician. See Instructions For Use for full prescribing information, including indications, contraindications, warnings and 
precautions.
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Same-day
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NIVVT cursus 3 oktober 2019
Nomenclatuur :

Marc Seijnhaeve  -  Stiemerheide - Genk

Plaats uw implantaten free-handed met real-time 3D 
ondersteuning tijdens het boorprotocol en het implanteren.
Evalueer uw implantaatplanning ook tijdens de ingreep 
en pas meteen aan waar nodig.
Diagnose en computer gestuurde behandeling op dezelfde 
dag? DTX Studio suite en X-Guide maken dit mogelijk.

GMT 64493 © Nobel Biocare Belgium NV, 2019. All rights reserved. Distributed by: Nobel Biocare. X-Guide is either registered trademark or 
trademark of X-Nav Technologies, LLC in the United States and/or other countries. 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. Please refer to nobelbiocare.
com/trademarks for more information. Product images are not necessarily  
to scale. All product images are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product. 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. For prescription use only. Caution: Federal (United States) law restricts this device to sale by or on the order of a licensed clinician, 
medical professional or physician. See Instructions For Use for full prescribing information, including indications, contraindications, warnings and 
precautions.

nobelbiocare.com/x-guide

Same-day
3Dnavigated

SURGERY
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Nivvt 3-10-2019 Nomenclatuur : M. Seijnhaeve 
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NIVVT cursus 17 oktober 2019
Atraumatische behandelingsmethoden bij kinderen :

R. Gruythuysen  -  Stiemerheide - Genk

Nivvt 17-10 Atraumatische behandelingsmethoden bij kinderen   R. Gruythuysen 
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NIVVT activiteit 19 oktober 2019
Pensioen infodag
Stiemerheide - GenkPensioendag 19-10-2019 
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VVT studieclub Limburg 24 oktober 2019
Van analoge naar digitale workflow in de 

tandartspraktijk : update 2019
Tudts Marco  -  Thor Central

Studieclub Van analoge naar digitale workflow M. Tudts 
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Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 -  Paro : 070 / 222125

zondag, 1 December 2019 : 9 tot 18 uur

Siodlak D. Diestersteenweg 23 3970 Leopoldsburg 011/348973
Ruttens L. Hepperstraat 25 3680 Maaseik 089/567304
Van Campenhout G. Acaciastraat 82 3500 Hasselt 011/273714
Van Sanden E. Rozenkranslaan 65 3600 Genk 089/612403
Slaets J. Millerdries 27 3770 Millen-Riemst 012/238519
Dewit T. Grootstraat 81 3570 Alken 011/311960
Martens P. Guido Gezellelaan 22 3550 Heusden 011/431311

Zaterdag, 7 December 2019 : 9 tot 18 uur

Lit E. Pastoor Bungenerstr.34 3930 Achel 0476018364
Denis M. Maaseikersteenweg 16 3620 Smeermaas-Lanaken 089/721559
Appeltans E. Diestersteenweg 226 3510 Kermt-Hasselt 011/262678
Lodewijks A. Weg naar Opoeteren 60/1 3660 Oudsbergen 089/857025
Vranken E. Rode Kruislaan 127 3740 Spouwen-Bilzen 089/416371
Plugers E. Grootstraat 81 3570 Alken 011/311960
Cleeren J. Paalsesteenweg 325 3583 Paal-Beringen 011/725362

Zondag, 8 December 2019 : 9 tot 18 uur

Linmans S.  Salvatorstraat 117 3930 Hamont 011/447109
Coekaerts R. Wijshagerkiezel 75 3670 Meeuwen 089/471761
Vrancken T. Jaarmarktstraat 1 b 0.03 3511 Hasselt-Kuringen 011/873760
Janssen M. Weg naar As 90 3600 Genk 089/362414
De Neve E. Maastrichterstwg 218 3700 Tongeren 012/231122
Ilsbrouckx K. Kerkstraat 78 3850 Nieuwerkerken 011/688308
Gevers K. Markt 14 3540 Herk-de-Stad 013/305450

Zaterdag, 14 December 2019 : 9 tot 18 uur

Siodlak R. Diestersteenweg 23 3970 Leopoldsburg 011/402203
Timmermans J. Hepperstraat 25 3680 Maaseik 089/567304
Willems M. Kapelstraat 55 3590 Diepenbeek 011/351075
Deferm C. Boxbergstraat 62 3600 Genk 089/351565

WACHTDIENST  VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer  0903/39.969

Lijst wachtdienst december 2019
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Brouwers	K.		 Dr	Goffinstraat	9		 3798	Voeren		 04/3810251
Kreemers J.P.  Hasseltsesteenweg 38  3720 Kortessem  011/377162
Gerits M.  Beverlose steenweg 365  3580 Beringen 011/423710

Zondag, 15 December 2019 : 9 tot 18 uur

Houben F.  Winterdijkweg 31 3950 Kaulille-Bocholt 011/447829
Goyens P.  Maaseikerlaan 68 3680 Neeroeteren 089/865620
Vandevoort D.  Diestersteenweg 109 3510 Kermt-Hasselt 011/252705
Stijven J.  Weg naar Zwartberg 161 3660 Oudsbergen 089/819860
Govaerts M.  Hazelereik 18 3700 Tongeren 012/236675
Martens D.  Grootstraat 81 3570 Alken 011/311960
Bruyninx L.  Genenbosstraat 109 3560 Lummen 011/571338

Zaterdag, 21 December 2019 : 9 tot 18 uur

Knevels N. Parkstraat 6b1  3900 Pelt 011/644041
Gielen G. Breekiezel 36  3670 Oudsbergen 089/856204
Van Beveren K. Marktplein 28  3590 Diepenbeek 011/910803
Vanspauwen K. Molenstraat 10  3600 Genk 089/441100
Hertenweg L. Munsterbilzenstraat 11  3740 Munsterbilzen-Bilzen 089/414461
Mignon L. Schepen de Jonghstr.29  3800 St.Truiden 011/682533
Goddeeris F. Pironlaan 2  3550 Heusden-Zolder 011/538139

Zondag, 22 December 2019 : 9 tot 18 uur

Oben C.  Koning Albert 1 plein 14 3970 Leopoldsburg 011/343431
Geukens L.  Bocholterkiezel 62 3960 Bree 089/461378
Berten E.  Sint-Martinusplein 1 3500 Hasselt 011/726050
Vandeboel A.  Schaapsdries 15 3600 Genk 089/306035
Fransen R.  Momberstraat 11 3700 Tongeren 012/239085
Nissen P.  Hoogdorpstraat 34/1 3570 Alken 011/760761
De Muynck C.  Halstraat 101 3550 Heusden-Zolder 011/574242

Kerstmis, 25 December 2019 : 9 tot 18 uur

Mertens L.  Marktplein 18 3940 Hechtel-Eksel 011/413414
Soare A.  Herderstraat 78 3630 Maasmechelen 089/762815
Beirens D.  Genkersteenweg 290 3500 Hasselt 011/225779
Llopis-Descals A.  Weg nr Opoeteren 60b1 3660 Oudsbergen 089/857025
Kellens D.  Biesenweg 44 3740 Bilzen 089/491411
Haven B.  Tongerse Steenweg 34 3800 St.Truiden 011/686247
Dirickx P.  Gele Bergstraat 6 3583 Paal-Beringen 011/423400



Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
-17-             

't Spyxke: november 2019

WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE                     december 2019
           070 / 222125
Weekend 30 nov-1 december Soers Catherine
Weekend 7-8 december Thevissen Eric
Weekend 14-15 december Van den Eynde Els
Weekend 21-22 december Van Enis Francis
Kerstmis 25 december Wijgaerts Ingrid
Weekend 28-29 december Devlieger Hilde

WACHTDIENST  ORTHODONTIE                           december 2019
         070 / 222088
Weekend 30 nov-1 december Colson Luc 089/770570
Weekend 7-8 december Poelmans Simon 0472717868
Weekend 14-15 december Nellens Anne-Marie 0476411830
Weekend 21-22 december Aerts Johan 0475782831
Kerstmis 25 december Swinnen Steven 0486754581
Weekend 28-29 december Pirlet Jean-Luc 0476259781

 
Zaterdag, 28 December 2019 : 9 tot 18 uur

Adriansens S.  Stationstraat 106 3920 Lommel  011/551472
Daelmans P.  Vergelsweg 10 3680 Maaseik  089/565369
Hobin L.  Luikersteenweg 232/5 3500 Hasselt  011/284545
Daniels P.  Torenlaan 20  3600 Genk  089/385237
Tan L.  Mooi Uitzichtlaan 35  3740 Bilzen  089/511726
Lefevre M.  Langstraat 1  3890 Montenaken-Gingelom  011/882833
Van Houdt N.  Markt 14  3540 Herk-de-Stad  013/305450

Zondag, 29 December 2019 : 9 tot 18 uur

Safaipour H.  Kapelstraat 6 3960 Hamont-Achel  011/531710
Gaajetaan J.  J.Smeetslaan 148 3630 Maasmechelen  089/772636
Van Cleynenbreugel B. Jaarmarktstraat 1 b 0.03 3511 Hasselt-Kuringen  011/873760
Roosen A. weg naar Zwartberg 161 3660 Oudsbergen  089/819860
Berx P. Pliniuswal 24 3700 Tongeren  012/230794
Nissen P. Hoogdorpstraat 34/1 3570 Alken  011/760761
Fransen J. Geenrijt 2 3550 Heusden  011/423612
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Canada : Peer Review van de lokale VVT afdeling Limburg

Te midden van de natuurpracht van Lac à L’Eau Claire vonden we op de twee avon-
den een moment voor onze jaarlijkse peer review sessies.  Gezien de leeftijd van de 
deelnemers werd naast de toekomst van de tandheelkunde en de rol van de vereniging, 
naar het verleden gekeken.  Staan we op een keerpunt? Hebben we de voorbije 40 jaar 
daadwerkelijk vooruitgang gemaakt en heeft een ruim deel van de bevolking daar 
kunnen gebruik van maken? Wat komt er in de volgende jaren ’20 het best in de plaats 
van	de	uitstervende	solopraktijken?	Wat	als	de	overheid	als	financier	begint	af	te	haken	
en er een tandzorg met twee snelheden dreigt te ontstaan. Ook de preventie moet een 
belangrijke plaats opeisen en kan veel onnodige kosten vermijden. Zowel het bepalen 
van de cariësgraad bij heel jonge kinderen (2-4 jaar) als het begeleid onderhoud van 
alle bestaande structuren in de mond bij de bewoners van woonzorgcentra hebben nog 
duidelijke hiaten. Dit vraagt om de juiste structuur en manpower. De nieuwe groep 
mondhygiënisten en de uitbollende tandartsen kunnen elkaar misschien hierin vinden. 
Ook hier hoopt men op een beetje politieke moed omdat het uiteindelijk de ganse 
bevolking kan dienen.
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KLTV reis Canada tijdens Indian Summer 2019
Canada is een immens groot land (330 keer België) met een prachtige natuur. De 36 
miljoen Canadezen wonen vooral in het zuidelijk deel van het land vooral in Toronto (6 
miljoen) en Montreal (4 miljoen). Omwille van de mooie herfstkleuren kozen we voor 
het najaar, vaak aangegeven als de “Indian Summer” periode. Met een mooi zonnetje gaf 
dit kleurige beelden van de immense wouden met hun duizenden meren. 

Een strak uitgewerkt programma van 15 dagen resulteerde in een busreis van bijna 3000 
kilometer in 9 verschillende hotels. Naast een boottrip op de Niagara, het 1000 meren-
gebied, het walvisgebied rond Tadoussac maakten we een safari om alle “wilde” dieren 
van Canada te bewonderen. De 24 Limburgse deelnemers vormden als snel een hechte 
groep. Samen met onze vlot Nederlandssprekende gids Odile ( was als Nederlandse reeds 
meer dan 40 jaar geleden verhuisd met haar man naar Ottawa) kon het programma quasi 
volledig afgewerkt worden. Zij kon ons tijdens de talrijke busverplaatsingen interessant 
onderhouden over het maatschappelijk leven, het politiek en gezondheidssysteem in 
Canada en de verschillen met Europa.  Naast de unieke natuur maakten de twee grootste 
steden van de regio Montreal (zie foto) en Québec veel indruk.
Zoals steeds hadden de afwezigen ongelijk en gaf deze mooie rondreis op korte termijn 
een interessant beeld van Oost-Canada. Daarnaast mag ik de kameraadschappelijke sfeer 
niet	vergeten	met	vele	mooie	momenten,	vereeuwigd	in	vele	foto’s	en	filmpjes.	Binnenkort	
komt de groep nog eens samen om over alles na te praten en te genieten van de mooiste 
kiekjes.

Jos Hoffbauer
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GEZOCHT:

Jonge, dynamische groepspraktijk in Tongeren is op zoek naar tandartsen 
die willen werken in een praktijk in volle groei.
Wij bieden een fijne sfeer, aantrekkelijk loon en hanteren deconventie.
Graag contact opnemen met Vital Vranken op invident@dentius.be 
of 012 23 11 22. 

Tandartspraktijk Ann Aelbers zoekt toffe collega, al dan niet met speciali-
satie, voor samenwerking. Alle samenwerkingsverbanden zijn bespreekbaar 
(ook evt op basis van huur).
Contactgegevens : info@tandartsaelbers.be of  0497/87 11 96 

Herk-de-Stad, Schakkebroek : wegens gezondheidsproblemen komt een 
moderne, zeer goed draaiende tandartspraktijk ter beschikking voor 
geïnteresseerde collega(‘s) die garant staat voor kwaliteit.
Hij/zij kan beschikken over inkomhal, wachtzaal, toilet, hoogwaardige 
(nieuwe) tandartsstoel (zowel voor links-als rechthandigen) en hedendaags 
uitgeruste omkadering (digitalisatie zowel RX als OPG). Ruimte voor 2e stoel en 
labo. Uitgebreid klantenbestand. Af en toe assisteren kan besproken worden.
Contact : Bryan.vandersmissen@telenet.be of 0496/25 64 00 of 0496/25 22 57

Tandartspraktijk Dentine te Alken - een drukke, moderne praktijk met 
familiale sfeer- zoekt een gepassioneerde tandarts of stagiair om ons team 
te vervolledigen. Tot 4 dagen/week, assistentie is voorzien. Meer info via 
info@dentine.be of 011/760.761. 

Nieuwe, ultramoderne 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-stagair(s) zijn zeer welkom!
Contact : Alina Vyerlye 089/364736  alina.vyerlye@tandarts.be
Voor onze levendige, groeiende praktijk te As zijn we op zoek naar
een gemotiveerde collega om ons team te versterken! Dagen en
uren overeen te komen. Meer info www.tandartsenas.be of mail naar
info@tandartsenas.be
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Ervaren of gemotiveerde tandarts(e) voor 2-3dagen in moderne en gezellige 
groepspraktijk in Genk. 
Alle moderne technieken, materialen.  Balie- en sterilisatie-assistentie aanwezig. 
E-mail/Telefoon: timmermandavid@hotmail.com / 0478.413278

Dringend gezocht: toffe, vlotte tandarts/stagiaire vanaf juli 2019
Wij verwelkomen u graag in onze moderne, kleurrijke praktijk  met een volle 
agenda!!!!
Assistentie aanwezig en goede verloning.
Gelegen aan de afrit van de autosnelweg E313 in Hoeselt. 
Meer info via sibylle.rosias@skynet.be of via telefoon 089/41.62.56 tussen 9u 
en 17u

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.

Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in Oudsbergen, 
Maasmechelen en Bree 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

“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: Emmers Robert  011/544639 of info@all-dente.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
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  GEBOORTE:
  
 NOOR
 ° 02-10-2019
 Dochtertje van collega LIESBET DE MEULENAERE en 
 DHR. STEVEN VAN HISSENHOVEN
 Kleindochtertje van collega RIA MIERMANS

 OVERLIJDEN:

Gerard PACQUÉ
° 22/04/1927  ✝ 10/10/2019
Vader en schoonvader van collega’s ANNIK PACQUÉ en 
ANDRÉ PIERAETS

Jos WAHLEN
° 6-11-2019  ✝ 10-10-19
Vader van HILDE WAHLEN schoonvader van 
MAURICE ROUMANS
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KLTV meldt met droefheid
het overlijden van

 
 

Tandarts Willy Ruiters
° 4-10-1931  ✝ 17-10-2019

 
KUL 1955
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ADRESWIJZIGINGEN,
IN- en UITSCHRIJVEN

voor ACTIVITEITEN KLTV, FAMILIALE
MEDEDELINGEN.

Via e-mailadres: kltv@skynet.be

Eet nooit meer appels!
Adam leefde lang geleden, eenzaam in de tuin van Eden,
met de zegen van de Heer, wat verlangt een mens nog meer.
Hij liep lekker in z’n blootje, baadde zon en baadde pootje,
in het water van de beek, zeven dagen van de week
Adam leefde zonder zorgen, tot dat hij op zekere morgen,
plotseling ontdekte dat ieder dier een vrouwtje had!
Hij zei:’Heer, ik wil niet klagen,maar ik zou U willen vragen
onderdanig en beleefd, of U ook voor mij een vrouwtje heeft.
‘Goed,’ zei God,’ik zal mijn best doen, maar dan moet jij zelf de rest doen.
Ik zal zorgen voor een vrouw, die haar leven deelt met jou’
Adam liep van pret te zingen, hij kocht twee verlovingsringen.
Prijs de Heer, ik krijg een wijf, al kost ‘t me een rib uit ‘t lijf.’
En toen Adam lag te slapen, heeft de Heer de vrouw geschapen,
‘t Was een droom van elke man, alles d’r op en alles d’r aan.
En ze leefden heel tevreden, samen in de tuin van Eden.
Tot dat op zekere dag, Eva de boom met appels zag,
Eva dacht: ‘Wat kan het schadenaan zo’n boom zo volgeladen.
Ofschoon de Heer het mij verbiedt, mist men een, twee appels niet.’
Eva brandde van verlangen toen zij al dat fruit zag hangen,
Ze nam een hap terwijl ze zei: “An apple a day keeps the doctor away.”
Toen was ‘t gedaan het mooie leven, het paradijs werd opgeheven,
Door een appel, zo ik weet, werken wij ons nu in ‘t zweet,
Door het eten van die appel, werken wij ons nu te sappel:
Het is daarom dat ik beweer: “Snoep verstandig, eet een peer!”
Want de Russen willen ze niet meer !
      (ingezonden door Serge Wils)
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Beste Collegae, 
Kijken jullie uit naar de gezellige maandelijkse bijeenkomsten 
op de studieclub, de apollonia-happening, de familiedag, ….? 
Vinden jullie het leuk om elke maand ‘t spyxke in de 
brievenbus te krijgen met info op professioneel en sociaal 
vlak. 
Dan nodigen wij  je uit om je lidmaatschap te hernieuwen voor 
het jaar 2020! 
 
LET OP!! 
Vanaf dit jaar zal de inning van het lidgeld gebeuren via een 
nieuw rekeningnummer: de VVT-Limburg rekening.  
Dit om ons van heel wat opgelegde administratieve 
maatregelen te ontlasten. 
Je zal een mailing van VVT krijgen met de uitnodiging tot 
betalen van het lidgeld.          
Gelieve dan ook het daarop vermelde rekeningnummer te 
gebruiken samen met uw persoonlijk OGM nr  (*** …/…./…..***) 
dat er op vermeld is. 
Wij hopen u op zoveel mogelijk van onze activiteiten te zien, 
zodat we een warme vereniging blijven en uw lidgeld 
rendeert. 
 
Hertenweg Luc       Penningmeester                                                                                                   
 
  

  Redactieadres ’t Spyxke / Secretariaat K.L.T.V. 
Pliniuswal 24 

3700 Tongeren  012/23 07 94 
spyxke@gmail.com 
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Beste collegae, 
 
Het eindejaar nadert nu met rasse  
schreden.  
Dit is dan ook het laatste Spyxke van  
het jaar dat jullie zullen ontvangen.  
 
We kunnen terug kijken op een goed gevuld jaar met heel 
wat activiteiten.  
 
Dit zal voor het volgende jaar niet anders zijn.  
Willen jullie het Spyxke blijven ontvangen samen met alle 
info dan is het nu tijd om jullie lidmaatschap te vernieuwen.  
De modaliteiten hiervoor vind je op de pagina hiernaast. 
 
Ik kan ook al melden dat de Apolloniahappening en de 
huldiging van onze jubilarissen zal doorgaan in zaal Watt 
17 te Heusden-Zolder en dit op donderdag 6 februari. De 
modaliteiten hiervoor kan je op pagina 22 vinden. 
 
Van onze activiteiten kan je foto’s terug vinden op de 
website van KLTV. Hiervoor kan je inloggen met 
gebruikersnaam: KLTV en wachtwoord: MARTENSR 
 
Tot slot wens ik jullie samen met het voltallige bestuur 
prettige eindejaarsfeesten en een goed begin van 2020! 
 
Collegiale groeten, 
 
Ronny 
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1. Ben je jonger dan 64 jaar, dan is vanaf 1 januari 2020 
elektronisch voorschrijven verplicht. Wie niet elektronisch kan 
voorschrijven, kan oa. via het RIZIV programma “PARIS” het juiste 
elektronische voorschrift aanmaken. 

 
2. Zoals elk jaar moet je tussen 1 januari 2020 en 31 maart 
2020 je accrediteringsaanvraag 2019 indienen bij het RIZIV. Dit kan 
voorlopig nog aangetekend met het bekende formulier, maar 
handiger is online via de webtoepassing  RIZIV-accreditering (e-
Health) met je ID kaart of met itsme.  Op deze website krijg  je ook 
een overzicht per jaar van alle gevolgde cursussen en AE per 
deelgebied. Ook je gevolgde peer-reviews en in welk jaar van de 5-
jarencyclus dat je intussen bent, kan je hier terugvinden. 
 
 
3. Nogmaals: om in aanmerking te komen voor accreditering 
moet je, naast een actueel praktijkregister, minimaal 300 RIZIV-
prestaties voor dat jaar honoreren indien je meer dan 5 jaar actief 
bent. Verder is er een verplichting voor twee peer-reviewsessies en 
moet je 50 AE per cyclus van 5j halen in DG 2 en 20 AE in DG 3. Alle 
deelgebieden (behalve 8) moeten per cyclus ook aangedaan worden.  
In het eerste jaar van een nieuwe cyclus moet je minimaal 100 AE 
halen. Heb je bv 190, dan kan je MAXIMAAL 60 AE overdragen naar 
de volgende jaren. Voor elk jaar is er een minimum van 40 AE en het 
gemiddelde moet 100 zijn. Het RIZIV houdt elk jaar rekening met een 
overschot van 60 AE. Je accreditering vervalt in je derde jaar als je 
bv. het eerste jaar 190 AE behaalt, het tweede jaar 40 AE en het 
derde jaar 90 AE. Indien er een jaar geen accreditering werd behaald 
zijn alle deelgebieden van dat jaar verloren. 
 
4. Betaling van  lidgeld VVT 2020 en peer reviewvouchers is al 
mogelijk. Peer reviewvouchers kan je altijd bestellen via  VVT 
website “Mijn VVT bestellingen”. 

Professionele mededelingen 
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5. De NIVVT cursussen staan al enkele weken online en van de 
20 Limburgse NIVVT cursussen zijn er al een deel VOLZET. Elk jaar 
proberen we meer praktische cursussen bij te voegen (EHBO/nieuwe 
methode anesthesie/ergonomie + houding). Verder zijn er 
interessante  nieuwe cursussen over radiologie/ vroegere orthodontie 
toepasbaar voor algemeen tandarts/ nieuwe vormen van 
cementeren/infectiepreventie en farmacologie.  De cursussen van 
mevrouw Voet op vrijdag 6 en zaterdag  7maart worden naar een 
latere datum (juni!!) verplaatst, op vraag van de spreker.  Verder is er 
de mogelijkheid om nieuwe cursussen bij te voegen zoals “endo met 
praktijk” en “actief plaatsen van implantaten in praktijkomgeving”. 
Vanaf cursusjaar 2020 moet het volledig bedrag betaald worden, er 
wordt niet meer met voorschotten gewerkt  omdat regelmatig een 
cursus  snel volzet stond, terwijl men nadien annuleerde. 

 
6.  Namens uw vertegenwoordigers in de VVT-structuren 
wensen we U prettige Kerstdagen en een gezond 2020! 
 
    Jos Hoffbauer 
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  NIVVT cursus 7 november 2019 
Endo 2019 ontzenuwen letterlijk en figuurlijk 

R.Michiels & W.Blontrock - Stiemerheide - Genk 



’t Spyxke                             december 2019 Pagina 9 
 

 
 
   

NIVVT cursus 19 november 2019 
Kaakbeentumoren 

S.Politis – Stiemerheide - Genk
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 NIVVT cursus 23 november 2019 
Voorspelbaar chirurgisch en prothetisch herstel met 

implantaten 
M.Tudts – Oudsbergen
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Fijne Feestdagen! 
Vanwege het Kerudent team! 

 
 

 
 

 

 
Ilgatlaan3, 3500 Hasselt   •  www.kerudent.be  •    Tel: 011/27.03.84 
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Voor de NIVVT cursussen geldt enkel de inschrijving via de 
VVT- website!! 

Di  04/02/2020  
Smile design workflow for dummies : The basics  
M.Tudts  Stiemerheide    1 dag 
 
Do 05/03/2020 
Radioprotectie in de tandartspraktijk : dosisoptimalisatie 
Zjef Beelen  Stiemerheide    ½ dag 
       VOLZET 
Vr 06/03/2020 (wordt naar juni verplaatst!) 
Goede infectiepreventie, maak het eenvoudig! 
D.Voet   Stiemerheide    1 dag 
       VOLZET 
Za 07/03/2020 (wordt naar juni verplaatst!) 
Praktijkorganisatie – voor een vlotte implementatie van een 
tandartsassistente 
D. Voet   Stiemerheide    ½ dag 
 
Do 19/03/2020 
EHBO voor tandartsen (voormiddag) 
G.Maes   Stiemerheide   ½ dag 
 
Do 19/03/2020 
EHBO voor tandartsen (namiddag) 
G.Maes   Stiemerheide   ½ dag 
 
 
  

Limburgse NIVVT cursussen 2020 staan online!!! 
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Di 24/03/2020 
Farmacologie i/d tandartspraktijk: medicatie, kwetsbare patiënten, 
alternatieve geneeswijze 
N.Fraeyman  Stiemerheide    1 dag 
       VOLZET 
Do 30/04/2020 
Creëren van een beter resultaat met composiet in het anterior gebied 
S.Meeze  Stiemerheide    1dag 
       
Vr 29/05/2020 
Radiologie: apparatuur, stralingshygiëne en diagnostiek 
E.Berkhout      Stiemerheide    1 dag 
       VOLZET 
Do 11/06/2020 
Lokale anesthesie:nieuwe methoden voor u en uw patiënt 
G.Hommez       Stiemerheide    1 dag 
L.Berden / H.Monteyne 
 
Di 16/06/2020 
Ergonomie en houdingsbewustzijn bij tandartsen 
E.Decabooter  Stiemerheide    1 dag 

VOLZET 
 

Do 18/06/2020 
Peri-implantitis: diagnose - behandeling – prognose 
Tudts/Christiaens Stiemerheide    ¾ dag 
       VOLZET 
Do 03/09/2020 
Extracties onder lokale anesthesie: durven en doen 
S.Politis  Stiemerheide    1 dag 
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Do 24/09/2020 
Vroegere orthodontische behandeling toepasbaar voor  alg. tandarts 
N. Schreurs  Stiemerheide    1 dag 
 
Do 08/10/2020 
Workshop: adhesief cementeren, helder belicht 
W. Van Breda  Stiemerheide    ½ dag 
       VOLZET 
Do 15/10/2020 
Nieuwe perspectieven in orthodontie met skeletale verankering 
J. Schreurs  Stiemerheide   ½ dag 
 
Di 20/10/2020 
Direct composiet veneer systems Review : Indicaties & klinische 
toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk 
M.Tutds  Stiemerheide   1dag 
       VOLZET 
Di 27/10/2020 
Lokale anesthesie in de tandheelkunde 
S.Politis  Stiemerheide    1 dag 
 
Do 29/10/2020 
Leren omgaan met nomenclatuur 
M.Seijnhaeve  Stiemerheide    1dag 
       VOLZET 
Di 17/11/2020 
Radiologie en beeldvorming in orale en maxillofaciale regio 
L.Renier/ K.Supply Stiemerheide    ½ dag 
       VOLZET 
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Dond. 23/01 STCL   I. Lambrichts :Therapeutical opportunities of  
           dental pulp stem cells  Thor Central 
 
Don. 27/02 STCL J. Vandenbulcke :Vernieuwende trends in 

de (kinder)tandheelkunde. Thor Central 
 

Dond. 26/03 STCL V. Vervack : Endodontisch 
   behandelde tand en de mogelijkheden 

voor restauratie   Limburghal 
 

Dond. 23/04 STCL J. Dewinne : Als doden een gezicht krijgen. 
       Thor Central 

 
Dond. 28/05 STCL C. Grossard en S. Schepers  

 

  

Activiteiten VVT Limburg 2020 
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WACHTDIENST VVT / LIMBURG JANUARI 2020 
CENTRAAL OPROEPNUMMER 0903/39969 
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Vorige maand ontvingen jullie de nieuwe wachtdienstlijsten voor uw 
zone. Deze is geldig tot en met zondag 3 januari 2021. Toch nog 
even vermelden dat de lijsten tot stand kwamen via een 
computerbestand. Dat hield rekening met hoelang geleden er nog 
wachtdienst gedaan werd en met de vakantiedagen die ieder jaar in 
de periode augustus-september door de tandarts ZELF aangegeven 
werden in de persoonlijke wachtdienstpagina. Omdat niet alles kan 
voorzien worden, kan je natuurlijk altijd wisselen met een collega uit 
DEZELFDE zone. Je mailt deze wisseling onmiddellijk door naar de 
coördinator van de wachtdienst Limburg : 
jos.hoffbauer@tandarts.be.  

  

WACHTDIENST ORTHODONTIE  JANUARI 2020         070 / 222088 
 
Nieuwjaar 1 januari           Aerts Johan                    0475782831  
Weekend 4-5 januari         Van Erum Ria                 0474643495  
Weekend 11-12 januari     Poelmans Simon            0472717868  
Weekend 18-19 januari     Mevesen Ann                 0494447715  
Weekend 25-26 januari     Vandyck Marc      089481258 

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE JANUARI 2020         070 / 222125 

Nieuwjaar1 januari                 Vogels Roel  
Weekend 4-5 januari              Debaere Hermine  
Weekend 11-12 januari          Bou Serhal   
Weekend 18-19 januari          Collaert Bruno   
Weekend 25-26 januari          Molemans Bo  

 

Wachtdienst : attestering en reglementering 
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Binnen de kortst mogelijke tijd ontvangen jullie vanuit de centrale 
computer een bericht dat de wisseling doorgevoerd werd.  Mocht dit 
na enkele weken ( coördinator is soms ook met verlof !!) niet in orde 
zijn, dan contacteren jullie mij persoonlijk.  Kijk dan ook eens na of 
jullie corresponderend emailadres nog juist  is, evenals het 
telefoonnummer/GSM nummer waarmee het call-center kan 
doorverbinden tijdens de dag van de wachtdienst.  Dit werkt meestal 
perfect maar dit jaar waren er perikelen met het tandarts.be 
mailadres, met de nodige chaos de weken nadien. 

Nog te dikwijls moet er benadrukt worden dat ons 
wachtdienstsysteem jullie verlost van de plicht tot continuïteit van de 
zorgen tijdens weekends en feestdagen en dat we ten opzichte van 
bv huisartsen en apothekers er eigenlijk zeer “goedkoop” van af 
komen. We willen dat systeem zo behouden bij de overheid ook al is 
het niet fijn nog een oproep om 17.30 te krijgen en hebben sommige 
zones ( regio Hasselt, maar vooral regio Genk) het op zaterdagen 
soms superdruk. Ook zullen we in de toekomst gedwongen worden 
om de grenzen van de zones te veranderen : ofwel in functie van de 
nieuwe eerstelijnszones en/of het verminderd aantal actieve 
tandartsen. 

Zeker niet alle zwangerschappen, begrafenissen, ongevallen en 
ziektes zijn te voorzien, maar je blijft ALTIJD ZELF 
verantwoordelijk voor de data die je door de computer jaarlijks 
toebedeeld werden. In geval van verhuis uit de praktijk moet je de 
organisatie(coördinator) spoedig verwittigen MET een oplossing. 
Behalve als je psychisch en fysisch totaal niet meer in staat ben om 
de nodige veranderingen door te voeren, mag je de coördinator NIET 
met je probleem opzadelen. Je mag zelfs een wisseling naar het 
volgend jaar 2021 met een nog onbekende datum met een collega 
aanvragen, als er geen andere mogelijkheden zijn. 

Het spreekt vanzelf dat je op de wachtdienst-dag bereikbaar bent 
tussen 9 en 18h. Zet je antwoordapparaat dan ook af en zie dat je 
GSM niet plots “plat” is. In uitzonderlijke gevallen (vb. bij veel 
oproepen binnen dezelfde zone) kan het CALLCENTER (dus wij 
NIET!! ) beslissen om enkele volgende oproepen naar een 
nabijgelegen zone door te verbinden. 



’t Spyxke                             december 2019 Pagina 20 
 

 Via de ziekenfondsen horen we dat er soms wat 
attesteringsproblemen zijn. Daarom ten behoeve van iedereen en 
vooral voor de nieuwe collegae nog even deze samenvatting : 

- Tijdens de wachtdienst dienen alle prestaties uit de RIZIV 
vergoedbare nomenclatuur gebruikt te worden. De honoraria dienen, 
zoals gepubliceerd op de RIZIV-website, aan conventietarieven 
aangerekend te worden. ( Geldt ook voor niet geconventioneerden). 

- Kan je patiënt niet of onvoldoende betalen en kan je zijn 
verzekerbaarheid controleren, dan is een betaling via regeling 
betalende derden mogelijk voor alle verzekerden en alle prestaties 
tijdens de wachtdienst. 

- Buiten de raadpleging en enkele technische prestaties (zie verder) 
mogen er GEEN supplementen aangerekend worden voor prestaties 
uit de RIZIV vergoedbare nomenclatuur. Steeds moet de patiënt 
weten dat de wachtdienst dient voor dringende nood en geen gemak 
oplossing moet zijn voor wie tijdens de week niet naar een tandarts 
wil gaan. 

- URGENTIEFORFAIT : 373575/303575 enkel gebruiken tijdens de  
georganiseerde wachtdienst, dus niet als je zelf op zaterdag of 
zondag iemand wil behandelen!! Het is een “all inclusive” nummer 
voor een gedeeltelijk uitgevoerde conserverende behandeling 
(voorlopige vulling/ ontzenuwing…) met steeds vermelding van de 
tandnummer. Alle RX opnames zijn inclusief en je mag deze nummer 
NIET met andere prestaties cumuleren, zoals hechting bij 
nabloeding/reparatie prothese, vastzetten kroon of extractie…… !!) 
 

- Raadpleging : 3x1055 : te gebruiken tijdens de wacht zoals in de 
nomenclatuur en het voorschrijven van medicatie bij de gewone 
raadpleging 3x1011. 
 

- Bijkomend honorarium DRINGENDE technische prestaties 
389631 : supplement bij een dringende VERGOEDBARE 
(heelkundige)  extractie of OPG na trauma per prestatie 
389653 : supplement bij een dringende wondhechting na eerdere 
vergoedbare extractie, 1ste intra-orale RX of insnijden tandabces per 
prestatie. 
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   Voorbeeld 1 : 
Je ziet iemand > 18 jaar: je voert uit abces insnijden en één RX 
Wachtdienstnomenclatuur : 301011+301055 en RX 
307031+389653 en abces 317192+389653 
 
Voorbeeld 2 : 
Patiënt met nabloeding na een vroegere extractie 
Wachtdienstnomenclatuur  :  
-als de patiënt recht had op een vergoedbare  extractie : 
3x4931+389653 toepassen. 
-als de vroegere extractie niet vergoedbaar was is het honorarium 
vrij en is er geen terugbetaling , de patiënt heeft wel recht op het 
betalingsbewijs. 
 
Voorbeeld 3 : 
Patiënt bv. 10 jaar met een zeer slechte 85, maar ook zware 
(niet pijnlijke ) cariës op 46.  
Je doet extractie van 85 met vooraf RX, gezien de deontologie van 
de wachtdienst zich beperkt tot dringende verstrekkingen wordt de 
patiënt voor verzorging 46 terug naar de huistandarts verwezen. 
Wachtdienstnomenclatuur :  extractie tand 85  374850+389631 en 
RX 377031. 
 
Voorbeeld 4:  
Patiënt biedt zich aan tijdens de wachtdienst met een 
afgebroken snijtand. 
Indien je beslist dat deze prestatie in jou ogen dringend is mag je 
hiervoor de vulling met kleeftechniek  en evt cofferdam attesteren. 
Hiervoor mag geen supplement worden aangerekend (bijzondere 
eis van de patiënt is namelijk niet van toepassing tijdens de wacht ). 

 

Jos Hoffbauer Wachtdienstcoördinator Limburg  
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Donderdag 6 februari Apollonia Happening 

Zaterdag 27 juni KLTV familiedag 

 

 

 

 

    Donderdag 6 februari 2020 

     WATT 17 
     Koeltorenlaan 9 
     3550 Heusden-Zolder 
 

Wij kijken er naar uit om iedereen en in het bijzonder de 
jubilarissen te mogen ontmoeten op deze leuke avond! 

  Inschrijven : vóór 26/01/2020 kostprijs: 30 euro p.p 

  Overschrijving naar VVT Limburg Rekening: BE49 0014 7340 8071 

  Vermelding: “Happening” uw naam en eventueel naam partner! 

  

KTLV activiteiten 2020 

APOLLONIA HAPPENING KLTV 
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1965 (55 jaar) : DE BUSSER Maurice, HENDRICKX Willy,  MOULING 
Fernand. 

 
1970 (50 jaar) : BUELENS Freddy, FIAS Anne-Marie, HEIRMAN Roland, 

HUYNEN Claudine, NUYTEMANS Guy. 
 

1975 (45 jaar) : AERTS Johan, BROUX Jef, CAERLENS Gerda, CLAESEN 
Laurette, CLERINX Jos, COLSON Luc, GRAINDOR Jacques, HINDRIKS Niko, 

HORMAN Didier, HOUBEN Robert, LENSSEN Hubert, NOLENS Marc-H., 
REMANS Wim, VANDEREYCKEN Lode, WERCK Michel. 

 
1985 (35 jaar) : BARTHOLOMEVIS Kris, BERX Patricia, BIERENS Myriam, 
COLLA Theo, COSEMANS Luc, DE COSTER Dirk, DE SAEDELEER Philippe, 

DEPREZ Guido, DRIESMANS Hilde, FRANSEN Rik, FREDERIX Ann, GEEBELEN 
Luc, GOMMERS Peter, GOYVAERTS Luc, GYSELINCK Marc, JACOBS Joseph, 

LAMBRICHTS Ivo, LEGRAND Paul, LEMMENS Johan, MULDERS Rita, NIJS 
Karine, OVERWEG Marleen, PACQUE Annik, POLITIS Constantinus, PUT 

Luc, SIODLAK Raymond, SMEETS Roland, VAN DIJCK Adolf, VANDERLEEN 
Marc, VANGANSEWINKEL Marielle. 

 
1995 (25 jaar) :  BORGHGRAEF Ingrid, HERMANS Daphne, REEKMANS 

Kathleen, RENDERS Herbert, STRUELENS Anne, THOONEN Kristel, 
TSERTANIDOU Violetta. 

 
2005 (15 jaar) : ADRIAENS Dorien, BERTEN Els, CUYVERS Aline, GACOMS 

Gevert, HEIJSTERS Guido, KAKOL Kinga, LENSSEN Olivier, ORYE Johan, 
TIMMERMAN David. 

 
2015 (5 jaar) : AERDEN Joris, AERTS Carlos, CORNELISSEN Bernard, DE 

WINTER Senne, DOS RAMOS NUNES Kenia, DREESEN Evelien, ENGELEN 
Cathérine, HABEX Wouter, LAMBEETS Maxime, MAAS Lien, MEEX Gunter, 
RAEMAEKERS Brent, SIODLAK Daan, SLEURS Serge, SOARE Alina, VAN DE 

WINKEL Liesbeth, WECKX Annelies. 
          

Deze jubilarissen (5, 15, 25, 35, 45, 50 en 55 jaar) 
worden gehuldigd op de KLTV Apollonia Happening 

van 6 februari 2020 ! 
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GEZOCHT : 
 
Tandartspraktijk De Ceuster te Houthalen-Helchteren. 
Een moderne groepspraktijk met 4 units en assistentie zoekt tandarts 
om ons team te versterken.  
Uren en dagen zijn bespreekbaar. 
 011-60 44 10 praxisteam.de.ceuster@hotmail.com 
 
Wegens gezondheidsredenen over te nemen : mooi verzorgde witte 
Anthos A9 installatie met anthracieten bekleding. 
Geplaatst in januari 2011 – jaarlijks onderhoudscontract. 
Foto’s en meer info te bekomen marcel.vanpol@skynet.be   
 
Tandartsenpraktijk De Meulenaere en Miermans in Genk 
(Boxbergheide) zoekt een collega.  
We zijn een kleine, gezellige, goed uitgeruste groepspraktijk met 2 
stoelen, 3 tandartsen, balie-assistentie en een volle agenda 
(aangepast aan werkritme en interesse). Dagen en uren zijn overeen 
te komen.  
ria.miermans@tandarts.be of 0495/72.64.66 
 
Jonge, dynamische groepspraktijk in Tongeren is op zoek naar 
tandartsen die willen werken in een praktijk in volle groei. 
Wij bieden een fijne sfeer, aantrekkelijk loon en hanteren 
deconventie. 
invident@dentius.be of 012 23 11 22. 
 
Herk-de-Stad, Schakkebroek : wegens gezondheidsproblemen 
komt een moderne, zeer goed draaiende tandartspraktijk ter 
beschikking voor geïnteresseerde collega(‘s) die garant staat voor 
kwaliteit. 
Hij/zij kan beschikken over inkomhal, wachtzaal, toilet, hoogwaardige 
(nieuwe) tandartsstoel (zowel voor links-als rechtshandigen) en 
hedendaags uitgeruste omkadering (digitalisatie zowel RX als OPG). 
Ruimte voor 2e stoel en labo. Uitgebreid klantenbestand. Af en toe 
assisteren kan besproken worden. 
Bryan.vandersmissen@telenet.be  0496 256400/0496252257 
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Tandartspraktijk Ann Aelbers  zoekt toffe collega, al dan niet met 
specialisatie, voor samenwerking.  Alle samenwerkingsverbanden 
zijn bespreekbaar (ook evt op basis van huur). 
 info@tandartsaelbers.be of 0497/87 11 96 
 
Tandartspraktijk Dentine te Alken - een drukke, moderne praktijk 
met familiale sfeer- zoekt een gepassioneerde tandarts of stagiair om 
ons team te vervolledigen. Tot 4 dagen/week, assistentie is voorzien.  
 info@dentine.be  of 011/760.761. 
 
Nieuwe, ultramoderne 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-stagair(s) zijn zeer welkom! 
 089/364736 alina.vyerlye@tandarts.be 
 
Voor onze levendige, groeiende praktijk te As zijn we op zoek naar 
een gemotiveerde collega om ons team te versterken! Dagen en uren 
overeen te komen.  
www.tandartsenas.be of mail naar info@tandartsenas.be 
 
Ervaren of gemotiveerde tandarts(e) voor 2-3dagen in moderne en 
gezellige groepspraktijk in Genk. 
Alle moderne technieken, materialen. Balie- en sterilisatie-assistentie 
aanwezig. 
 timmermandavid@hotmail.com  / 0478.413278 
 
Dringend gezocht: toffe, vlotte tandarts/stagiaire vanaf juli 2019 
Wij verwelkomen u graag in onze moderne, kleurrijke praktijk met 
een volle agenda!!!!  Assistentie aanwezig en goede verloning. 
Gelegen aan de afrit van de autosnelweg E313 in Hoeselt. 
 sibylle.rosias@skynet.be of 089/41.62.56 9u-17u 
 



’t Spyxke                             december 2019 Pagina 26 
 

Tandartsenkabinet Custers in Dilsen-Stokkem zoekt een 
algemeen tandarts voor duurzame samenwerking. Het 
samenwerkingsverband, dagen en uren 
zijn bespreekbaar. info@tandartscusters.be 
 
Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in 
Oudsbergen, Maasmechelen en Bree 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. 089/857025 of info@esthedentalplus.be 
 
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. Emmers Robert 011/544639 
of info@all-dente.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.  
 LTH.EVC@gmail.com  of GSM 0477 138 676 
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- Douro riviercruise: van  21 tot 28 juni 2020  VOLZET 
 

- Dubai-Abu Dhabi:  van 7  tot 15 november 2020 met 1 of 3 
dagen bezoek wereldtentoonstelling Dubai.             
Definitieve prijs medio december 2019. 

 

 

 

 

ADRESWIJZIGINGEN, 

IN- en UITSCHRIJVEN 

voor ACTIVITEITEN KLTV, FAMILIALE  

MEDEDELINGEN. 

Via e-mailadres: kltv@skynet.be 

  

KLTV REIZEN 
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Het bestuur van KLTV en de redactie van het spyxke 
wensen u en uw familie fijne, gezellige 

eindejaarsmomenten en een goede gezondheid voor 
2020!! 

 

 

 

HHeett  iiss  KKeerrssttmmiiss  oovveerraall  

WWee  ddrroommeenn  oonnzzee  ddrroommeenn  

BBiijj  mmooooii  vveerrssiieerrddee  bboommeenn  

VVaann  vvrreeddee  bboovveennaall..  

EEnn  wweennsseenn  aaaann  eellkkaaaarr  

SSffeeeerrvvoollllee  kkeerrssttddaaggeenn  

EEnn  eeeenn  hheeeell  ggeelluukkkkiigg  nniieeuuwwjjaaaarr!!  
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