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35e jaargang, nummer  1 : januari 2020 

  

Activiteit VVT studieclub Limburg 

Donderdag 23 januari 2020 om 20u30 

 

 

 

Thor Central Genk  accreditering aangevraagd DG6 

 

Therapeutische mogelijkheden van 

tandpulpstamcellen 

Prof.dr. Ivo Lambrichts 

 

Inschrijven ten laatste op  20 januari 2020 via de VVT website 

(Lokaal/Limburg/activiteiten) 

Na afsluiten van de inschrijving AFMELDEN via limburg@vvt.be 

Of via sms 0494 75 17 19 
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Herinnering : 
Lidgeld 
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. 
 
Apollonia Happening  6 februari 2020  
Vergeet ook niet tijdig in te schrijven voor de Apollonia Happening 
met jubilarissenviering 
                                                                                                 

Redactieadres ’t Spyxke / Secretariaat K.L.T.V. 

Pliniuswal 24 

3700 Tongeren  012/23 07 94 

spyxke@gmail.com 

Na de studieclub  donderdag 23 januari om 22.15u nodigen wij alle leden 

uit op een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje 

Voorblad van ’t Spyxke :  foto van de Jeker in Tongeren 
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Beste collegae, 

 Allereerst wil ik jullie mijn beste wensen overmaken voor 2020! 
  
Onze wintermeeting was eens te meer een schot in de roos met 
een uitverkochte zaal en zeer tevreden sponsors. Denk aan deze 
mensen als jullie bestellingen doen. 
  
Thor Central zal ook dit jaar weer de locatie zijn voor onze 
studieclubs, uitgezonderd de studieclub van maart die zal 
doorgaan in de Limburghal.  
Denk er aan om voor elke studieclub apart in te schrijven en ook 
terug uit te schrijven indien je niet kan komen.  
  
Om van alle ledenvoordelen te blijven genieten vergeet dan 
vooral jullie lidgeld niet te betalen van zowel studieclub 
Limburg als van VVT. 
  
Tot slot wil ik jullie uitnodigen op de Apolloniahappening.  
Deze zal dit jaar doorgaan op donderdag 6  februari in WATT 17 
te Heusden-Zolder om 19.30u. 
 
Collegiale groeten, 
Ronny 
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Studieclub donderdag 23 januari 2020 om 20u30 

Therapeutische mogelijkheden van tandpulpstamcellen 
Thor Central Genk  Accreditering aangevraagd DG 6 

 
Spreker : Lambrichts Yvo 
Korte inhoud : In het afgelopen decennium zijn tandweefsels een 
aantrekkelijke bron van mesenchymale stamcellen (MSC's) geworden. 
Tandstamcellen (DSC's) zijn niet alleen in staat om te differentiëren in 
adipogene, chondrogene en osteogene celtypes, maar uitgebreid 
onderzoek wees ook op hun mogelijke toepasbaarheid in tal van klinische 
aandoeningen zoals myocardinfarct, neurodegeneratieve ziekten en 
diabetes. Celtherapie is in opkomst als een alternatieve behandelingsoptie 
om functioneel herstel te bevorderen bij patiënten die lijden aan 
neurologische en cardiale aandoeningen. Samen met hun uitgebreide 
differentiatiecapaciteit, maakt de gemakkelijke beschikbaarheid van 
geëxtraheerde derde molaren dat deze stamcellen een geschikt alternatief 
zijn voor de uit beenmerg afgeleide MSC's. Tandstamcellen behouden 
bovendien hun stamceleigenschappen na cryopreservatie, een belangrijk 
aspect in hun langetermijnconservering en voor productie ervan in grote 
hoeveelheden. 
De lezing zal ingaan op humane tandpulpstamcellen en hun vermogen om 
bij te dragen aan centrale en perifere neuro-regeneratie in combinatie 
met angiogenese. Humane tandpulpstamcellen kunnen differentiëren in 
hoog gedifferentieerde cellen, waaronder neuronen en gliacellen. In het 
perifere zenuwstelsel spelen deze gliacellen een cruciale rol bij 
rennervatie en weefselherstel. Toepassingen van tandstamcellen in 
stroke-modellen en in artritis modellen zullen ook worden besproken. 
Nieuwe gegevens over de effecten van L-PRF (Leucocyte Platelet Enriched 
Plasma) op weefselregeneratie in kaakbot, op dentale en neurale 
stamcellen en op endotheelcellen zullen worden gepresenteerd samen 
met bijzondere aspecten van pulparegeneratie. 
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Curriculum Vitae: Algemeen Tandarts LAMBRICHTS Ivo 

 

DDS,PhD is currently professor microscopic anatomy and pathology at the Faculty 

of Medicine, Limburg University Centre, Belgium and visiting professor at the 

University of Maastricht. He received his dental degree from the Catholic 

University of Leuven (Belgium) in 1985. He was research assistant of the Fund for 

Scientific Research-Flanders (Belgium) and obtained a PhD on the innervation of 

the human periodontal ligament. He received the Unilever Award in Bern (1990) 

and the E.H.Hatton Award in Kölding (1993) from the IADR/CED, the Quintessence 

Award, Kasuza, Japan (2001) and the senior Robert Frank Award from the pan-

European Federation of Oral Sciences, Cardiff (2002). He was member of several 

professional organisations: member of the board of directors of the Belgian-Dutch 

Society of Oral Biology, member of the board of directors of the Belgian Society of 

Cell Biology. He is secretary of the Faculty of Medicine. He also served in the 

external quality control of the Flanders dental schools. He contributes to the 

multiple sclerosis research, to the synovia research, to oral biology research and is 

involved in tissuebanking and cryopreservation. He is member of the board of 

directors of the BIOMED research institute of the Limburg University Centre. He 

was expert from the EC in the COST action B8 on odontogenesis and is member of 

the management committee of the COST action B23 on oral facial development.  
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Professionele mededelingen 

 

1. Al staat alles op de RIZIV website, toch moet je de jaarlijkse 

accrediteringspremie tussen 1 januari en 31 maart, liefst online, 

aanvragen op de beveiligde e-health pagina van het RIZIV voor het 

beheer van de accreditering. Nadat u de aanvraag heeft 

ingediend, ontvangt u een bevestigingsmail als ontvangstbewijs. 

Het is voor de accreditering van 2019 ook mogelijk om het 

individueel aanwezigheidsblad in papieren versie  aangetekend te 

verzenden voor 31 maart. Als er wijzigingen opgetreden zijn in de 

praktijkvoering moet het praktijkregister aangevuld worden. Naast 

de klassieke voorwaarden van minimale accrediteringseenheden 

en twee jaarlijkse peer-reviews , moet je minimaal 300 

verstrekkingen (contacten met patiënten) in de verplichte 

ziekteverzekering  uitgevoerd hebben. Nog steeds vergeten 

collegae tijdig hun aanvraag in te dienen met als gevolg weg 

premie en weg alle accrediteringseenheden en deelgebieden van 

dat jaar !!! 

2. De samenwerking, die ooit in Limburg begon, met het 

wachtdienstcallcenter OFFITEL  is wegens aanhoudende klachten 

van patiënten en tandartsen beëindigd vanaf 31 december 2019.  

Onze wachtdienstsoftware met de praktische regeling ( vooraf 

aanmelden  en zelf bevestigen van jullie gegevens) blijft 

ongewijzigd en gebeurt vanaf dit jaar door de Hasseltse firma 

SOLUTEL (http://www. solutel.be) .   

Mochten er problemen optreden, laat dit weten via 

info@spoeddienstalgemeentandarts.be of bij uw 

wachtdienstcoördinator jos.hoffbauer@tandarts.be. 
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3. De NIVVT cursussen in Stiemerheide zijn snel volzet. Vooral 

praktische cursussen vallen goed in de smaak. Zo plannen we 

(voorlopig nog niet online) twee cursussen olv collegae Liesbet 

Renckens en Aline Bresseleers : op 4 juni “Smart Esthetics” 

(anterior hoekopbouw class IV en posterior -bulk&go) en op 5 juni 

“Behandelen van slijtage” (gemiddelde en uitgebreide indicaties 

zowel anterior als posterior). 

Graag ook nog even uw aandacht voor de praktische EHBO cursus 

voor het tandartskabinet met gebruik van AED toestel op 19 maart 

en voor een andere deels praktische cursus over het gebruik van 

drie verschillende elektronisch gestuurde injectietoestellen op 11 

juni.  Algemene regel : inschrijving kan alleen via de 

nascholingswebsite van vvt.be. Hier kan je onmiddellijk zien of er 

nog plaats is. 

4. Vergeet uw VVT lidgeld 2020 niet voor het eind van deze maand te 

betalen. Dit is het ideale ogenblik om ook twee peerreview 

vouchers te bestellen.  

In de loop van deze maand ontvangen jullie ook de uitnodiging 

voor de Statutaire Algemene Vergadering van VVT op woensdag 

18  maart om  20h.  

Jullie mogen, zoals elk jaar, de volmacht sturen naar uw  VVT 

mandatarissen in Brussel : Jos Hoffbauer, Marc Seijnhaeve en 

Serge Wils of hun reserve bestuurders : Elfi Donners, Luc 

Hertenweg en Ronny Martens. 

Jos Hoffbauer 
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Wintermeeting : 7 december 2019 

Esthetiek en abrasie + bleekprocedures 2019 

 

Met dank aan onze standhouders 
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1. Diagnostiek van tandslijtage :  Joost Roeters en Nils van Calcar 
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2. Behandeling van slijtage 
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3. Whitening  en bleaching 
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4. Sfeerbeelden 

 

  Joost Roeters Nils van Calcar                                    Thor Central 

 

 

  



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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Limburgse NIVVT cursussen 2020 staan online!!! 

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 

       VOLZET 

Do 05/03/2020 

Radioprotectie in de tandartspraktijk : dosisoptimalisatie 

Zjef Beelen  Stiemerheide    ½ dag 

       VOLZET 

Do 19/03/2020 

EHBO voor tandartsen (voormiddag) 

G.Maes   Stiemerheide   ½ dag 

       VOLZET 

Do 19/03/2020 

EHBO voor tandartsen (namiddag) 

G.Maes   Stiemerheide   ½ dag 

        

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 

       VOLZET 
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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 

Vr 26/06/2020 

Goede infectiepreventie, maak het eenvoudig! 

D.Voet   Stiemerheide    1 dag 

       VOLZET 

Za 27/06/2020  

Praktijkorganisatie – voor een vlotte implementatie van een 

tandartsassistente 

D. Voet   Stiemerheide    ½ dag 

 

Do 03/09/2020 

Extracties onder lokale anesthesie: durven en doen 

S.Politis  Stiemerheide    1 dag 

VOLZET         
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Do 24/09/2020 
Vroegere orthodontische behandeling toepasbaar voor  alg. tandarts 
N. Schreurs  Stiemerheide    1 dag 

       VOLZET 

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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Activiteiten VVT Limburg 2020 

 

 

 

Dond. 23/01 STCL   I. Lambrichts :Therapeutical opportunities of  

           dental pulp stem cells  Thor Central 

 

Dond. 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  

  



’t Spyxke                                januari 2020  Pagina 19 
 

WACHTDIENST VVT / LIMBURG JANUARI 2020 

CENTRAAL OPROEPNUMMER 0903/39969 
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WACHTDIENST ORTHODONTIE  FEBRUARI 2020        070 / 222088  
 

Weekend 1-2 februari 2020        Dreesen Karoline          0484425270 

Weekend 8-9 februari 2020        Stessens An                    0498110291 
Weekend 15-16 februari 2020   Vandeput Lucien           0497900961 
Weekend 22-23 februari 2020   Van Hemelen Martine 0473650025 
Weekend 29 feb-1 maart 2020   Schrijnemakers Tine    0473889193 

 

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE FEBRUARI 2020        070 / 222125 

Weekend 1-2 februari 2020       De Winter Senne   

Weekend 8-9 februari 2020       Cox Catherine      

Weekend 15-16 februari 2020   Vanderfaeillie Annelou 

Weekend 22-23 februari 2020   Gijbels Frieda 

Weekend 29 feb-1 maart 2020   Garmyn Peter 
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KTLV activiteiten 2020 

Donderdag 6 februari Apollonia Happening 

Zaterdag 27 juni KLTV familiedag 

 

 

 

 

    Donderdag 6 februari 2020 om 19.30u 

     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! 

 

 

  

APOLLONIA HAPPENING KLTV 
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Deze jubilarissen (5, 15, 25, 35, 45, 50 en 55 jaar) worden 

gehuldigd op de KLTV Apollonia Happening van 6 februari 

2020 ! 

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. 
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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 
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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 

 

 

ADRESWIJZIGINGEN, 

IN- en UITSCHRIJVEN 

voor ACTIVITEITEN KLTV, FAMILIALE  

MEDEDELINGEN. 

Via e-mailadres: kltv@skynet.be 
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KLTV REIZEN 

- 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.  
Meer info en prijzen volgen nog.        
 
 

 OVERLIJDEN

 
Didier Martens  

°18/09/1954      + 20/12/2019  
   Broer van onze voorzitter Ronny Martens 

   René Boulet 
   °02/07/1923        +24/12/2019 

   Grootvader van collega Inge Boulet  

   Schoonfamilie van collega Lode Oudebrouckx 

     

 GEBOORTE
 

   Sieg Fransen 
      ° 06-12-2019 

   Zoontje van collega Katrien Jaeken 
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Maandblad van  K.L.T.V 

Verschijnt niet in juli en augustus 

35e jaargang, nummer  2 : februari  2020 

  

Activiteit VVT studieclub Limburg 

Donderdag 27 februari 2020 om 20u30 

 

 

 

Thor Central Genk  accreditering: DG5  EN: 19061159 

 

Vernieuwende trends in de 

(kinder)tandheelkunde 

VANDENBULCKE Jeroen 

 

Inschrijven ten laatste op  23 februari 2020 via de VVT website 

(Lokaal/Limburg/activiteiten) 

Na afsluiten van de inschrijving AFMELDEN via limburg@vvt.be 

Of via sms 044751719 
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spyxke@gmail.com: meldingen voor spyxke  zoals zoekertjes, 

overlijden, geboorte….. 

Let op : zoekertje gratis bij betaling van €80 lidgeld lokale afdeling 

Geen lid = zoekertje betalen (€5 per regel  per maand)  

limburg@vvt.be: afmelden van de studieclub na afsluiten  

     inschrijvingen 

kltv@skynet.be: adreswijzigingen, in-uitschrijven voor KLTV  

                activiteiten 

jos.hoffbauer@tandarts.be: wachtdienstcoördinator  

 Enkele belangrijke puntjes betreffende de GDPR: 
 
1)  massmails mogen alleen nog via de kanalen van het Verbond gebeuren 
2)  mailings naar onze leden in naam van derden zijn verboden,  artikels in 
't Spyxke mogen wel nog! 
3) persoonsgegevens van  onze leden en aanwezigheidslijsten van 
activiteiten mogen niet aan derden ( sponsors e.d. ) doorgegeven worden 
4) overlijdensberichten van familieleden van collegae uit de krant mogen 
niet in 't Spyxke overgenomen worden, tenzij op vraag van de familieleden 
zelf.  Die van overleden collegae wel. 
5) gegevens delen via dropbox is ook verboden omdat deze niet 
voldoende beveiligd kunnen  worden 
6) close up foto's in 't Spyxke mogen alleen met toestemming van de 
betrokkenen, algemene foto's zijn geen probleem.  

(Foto cover : Jeker in Tongeren)  

Redactieadres ’t Spyxke / Secretariaat K.L.T.V. 

Pliniuswal 24 

3700 Tongeren  012/23 07 94 

spyxke@gmail.com 
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Woord van de voorzitter 

          

 Beste collegae, 

Ik zou graag willen beginnen met de perikelen voor de betaling van het 
lidgeld van de lokale afdeling Limburg (KLTV). Blijkbaar zijn er nog heel wat 
collegae die geen betalingsuitnodiging ontvangen hebben. Op blz.21 van 
dit Spyxke kan je terug vinden hoe je dit alsnog  in orde kan brengen. 
 
Stilaan beginnen we aan de voorbereiding van ons feestjaar 85 jaar KLTV. 
Graag een warme oproep naar collega’s die willen meewerken aan dit 
feestjaar. Alle hulp in de zin van suggesties voor sprekers, socio-culturele 
activiteiten ….is welkom, zodat we dit jaar feestelijk kunnen invullen. 
 
Dan zou ik het even willen hebben over de organisatie van de studieclubs. 
Hier kruipt voor enkele mensen van het bestuur redelijk wat tijd in. De 
bedoeling hiervan is om een wetenschappelijke activiteit te brengen en 
niet de hongerige magen te vullen voor of na de lezing. Bij elke studieclub 
is er gezeur over de catering: dan is het te veel, dan niet lekker, dan is het 
maar dat, ……..  De enige doelstelling van dit drankje en snackje is het 
bevorderen van de collegialiteit. Trouwens vorig jaar is er per lid 104.5 € 
uitgegeven aan de organisatie van de studieclubs alleen. Je kan dus zien 
dat enkel het lidgeld niet voldoende is voor de organisatie van deze 
avonden. 
  
Vanaf volgend Spyxke zullen ook de data voor de peer reviews vermeld 
worden. Regel hier is ook : op tijd inschrijven! 
 
Collegiale groeten, 
Ronny 
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Studieclub donderdag 27 februari 2020 om 20u30 

Vernieuwende trends in de (kinder)tandheelkunde 
Thor Central Genk  Accreditering DG5 EN 19061159 

Het laatste decennium gaan er meer en meer stemmen op om te evolueren naar 
een preventieve tandheelkunde in plaats van een curatieve tandheelkunde. Dit 
impliceert een individuele aanpak van de patiënt waar een behandeling 
verbonden is met een cariësrisicobepaling.  In plaats van cariës restauratie 
spreekt men eerder over het management van een cariës. Deze filosofie bestaat 
erin enerzijds toekomstige cariës te vermijden en bestaande glazuurlaesies non 
invasief of micro invasief te behandelen naargelang het tandoppervlak. 
Kunstharsinfiltratie is daarbij een van de recente technieken. 
Een welslagen van dit concept verreist naast een inspanning van de tandarts een 
grotere inspanning van de patiënt. We gaan na in hoeverre deze visie realistisch 
is, evidenced based , en of zowel de tandarts - eventuele hulpkrachten - patiënt 
en overheid hiervoor klaar is. 

Curriculum Vitae Spreker Jeroen Vandenbulcke studeerde af als tandarts aan de 
universiteit Gent in 2000 en behaalde het certificaat van tandarts met bijzondere 
bekwaamheid in de Kindertandheelkunde en Bijzondere Tandheelkunde in 2003.  
Sinds oktober 2003 is hij een universitair medewerker bij de afdeling 
Kindertandheelkunde en Bijzondere Tandheelkunde van het universitair ziekenhuis 
Gent en deeltijds werkzaam als kindertandarts in een private groepspraktijk. Sinds 
oktober 2014 is hij tevens klinisch medewerker aan het universitair ziekenhuis 
Gent voor het uitvoeren van tandheelkundige behandelingen onder algemene 
narcose. Als universitair medewerker is hij actief tijdens de klinische begeleiding 
van de studenten bij de kindertandheelkunde. Verder werkt hij mee aan de master 
na master opleiding Kindertandheelkunde en Bijzondere Tandheelkunde. Zijn 
interesses op wetenschappelijk gebied richten zich op het onderzoek van 
tandheelkundige materialen, cariësdiagnostiek en minimaal invasieve 
tandheelkunde en cariësmanagement bij kinderen. In 2010 behaalde hij The young 
scientist award of oral presentation• van de European Academy of Paediatric 
Dentistry (EAPD) in 2010. Momenteel is hij ondervoorzitter van de Belgische 
Academie voor Pediatrische Tandheelkunde. Internationaal was hij lid van het 
educational comité van de EAPD (2006-2012) en momenteel vertegenwoordigt hij 
België in de raad van de EAPD. 
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Professionele mededelingen 
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VVT studieclub Limburg 23 januari 2020 

Therapeutische mogelijkheden van tandpulpstamcellen 

Prof.dr. Ivo Lambrichts  Thor Central, Genk 
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Limburgse NIVVT cursussen 2020 staan online!!! 

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 

       VOLZET 

Do 05/03/2020 

Radioprotectie in de tandartspraktijk : dosisoptimalisatie 

Zjef Beelen  Stiemerheide    ½ dag 

       VOLZET 

Do 19/03/2020 

EHBO voor tandartsen (voormiddag) 

G.Maes   Stiemerheide   ½ dag 

       VOLZET 

Do 19/03/2020 

EHBO voor tandartsen (namiddag) 

G.Maes   Stiemerheide   ½ dag 

       VOLZET 

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 

       VOLZET  

Vr 29/05/2020 

Radiologie: apparatuur, stralingshygiëne en diagnostiek 

E.Berkhout      Stiemerheide    1 dag 

       VOLZET   
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Do 04/06/2020 

Hands-on workshop Direct Composiet (Smart Esthetics) 

Renckens/Bresseleers  Stiemerheide   1dag 

 

Vr  05/06/2020 

Hands-on workshop Direct Composiet (Gebitsslijtage) 

Renckens/Bresseleers  Stiemerheide   1dag 

 

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 

Vr 26/06/2020 

Goede infectiepreventie, maak het eenvoudig! 

D.Voet   Stiemerheide    1 dag 

       VOLZET 

Za 27/06/2020  

Praktijkorganisatie – voor een vlotte implementatie van een 

tandartsassistente 

D. Voet   Stiemerheide    ½ dag 

       VOLZET 

Do 03/09/2020 

Extracties onder lokale anesthesie: durven en doen 

S.Politis  Stiemerheide    1 dag 

VOLZET         
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Do 24/09/2020 
Vroegere orthodontische behandeling toepasbaar voor  alg. tandarts 
N. Schreurs  Stiemerheide    1/2 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 

Do 22/10/2020 

Workshop: adhesief cementeren, helder belicht 

W. Van Breda  Stiemerheide    ½ dag 

       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 

Za 05/12/2020 

Wintermeeting   Thor Central 
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Activiteiten VVT Limburg 2020 

 

 

 

 

Dond. 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 Thor Central 

Dond 27/09 STCL Grisar Koenraad  Thor Central 

Dond 22/10 STCL Prof. A.De laat : Bruxisme Thor Central 

  



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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WACHTDIENST VVT / LIMBURG JANUARI 2020 

CENTRAAL OPROEPNUMMER 0903/39969 
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WACHTDIENST ORTHODONTIE  FEBRUARI 2020        070 / 222088  
 

Weekend  7-8maart            Roggen Karina                  01162353 

Weekend  14-15 maart       Daems Julie                      0496512475  
Weekend  21-22 maart       Vanderstraeten Olga      0475586064 
Weekend 28-29 maart        Kellens Annelies              0473449125 
 

 

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE FEBRUARI 2020        070 / 222125 

Weekend  7-8maart           Soers Catherine 

Weekend  14-15 maart     Thevissen Eric 
Weekend  21-22 maart     Van den Eynde Els 
Weekend 28-29 maart      Van Enis Francis 
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GEZOCHT : 
 
Orthodont gezocht (007/001) ter versterking orthodontie Colson 
Maasmechelen + Lanaken . Interne opleiding kan ook. 
 0476303661 ortodontcolson@skynet.be 
 
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 
 
 
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 
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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   
 

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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 OVERLIJDEN
 

     BOOSTEN JOSE 

     °30/03/1936   +26/12/2019 

       Moeder van collega Anita Janssen 

       Grootmoeder van collegae Stephanie en  

       Sophie Spreuwers 

 

 

 

 

 

 LIDGELD VVT studieclub Limburg  (KLTV)
 

De betaling van het lidgeld van €80 werd per brief opgevraagd. 

Indien jullie geen brief met een persoonlijk OGM nummer ontvangen 
hebben, kunnen jullie toch €80 lidgeld betalen : 
 
Rekeningnr  BE49 0014 7340 8071  

         VVT Limburg 
Mededeling : duidelijke vermelding van de naam voor wie het  
           betaald is! 
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 POLEN : WARSCHAU 

 

 

 

 

 

  OEZBEKISTAN     TURIJN  

 

 

 

    SIDNEY 

 

 

 

 

 

NEPAL  
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KLTV REIZEN 
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Maandblad van  K.L.T.V 

Verschijnt niet in juli en augustus 

35e jaargang, nummer  3 : maart 2020 

  

Activiteit VVT studieclub Limburg 

Donderdag 26 maart 2020 om 20u30 

 

 

 

Limburghal !! EN : 19064102 DG4 

 

Endodontisch behandelde tand en de 

mogelijkheden tot restauratie 

VERVACK Valentin 

Inschrijven ten laatste op  22 maart 2020 via de VVT website 

(Lokaal/Limburg/activiteiten) 

Na afsluiten van de inschrijving AFMELDEN via limburg@vvt.be 

Of via sms 044751719 

 

mailto:limburg@vvt.be
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spyxke@gmail.com: meldingen voor spyxke  zoals zoekertjes, 

overlijden, geboorte….. 

Let op : zoekertje gratis bij betaling van €80 lidgeld lokale afdeling 

Geen lid = zoekertje betalen (€5 per regel  per maand)  

limburg@vvt.be: afmelden van de studieclub na afsluiten  

     inschrijvingen 

kltv@skynet.be: adreswijzigingen, in-uitschrijven voor KLTV  

                activiteiten 

jos.hoffbauer@tandarts.be: wachtdienstcoördinator  

 

 

 

 

 

(Foto cover : Jeker in Tongeren)  

Redactieadres ’t Spyxke / Secretariaat K.L.T.V. 

Pliniuswal 24 

3700 Tongeren  012/23 07 94 

spyxke@gmail.com 

mailto:spyxke@gmail.com
mailto:limburg@vvt.be
mailto:kltv@skynet.be
mailto:jos.hoffbauer@tandarts.be
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Woord van de voorzitter 

  

 

Beste collegae,         

Na de vele stormachtige weekends kunnen we beginnen hopen 
op een mooie lente.  
We beginnen dus stilaan te denken om de tuin terug in orde te 
brengen en het terras BBQ proof te maken. 
OPGELET de studieclub van maart zal doorgaan in de 
LIMBURGHAL in Genk en NIET in THOR. 
Verder is het ook stilaan de laatste kans om het individuele 
aanwezigheidsblad in orde te brengen wil je de accreditering 
niet in het gedrang brengen. 
Op blz 9 vinden jullie een tekst ivm ransomware. Lees deze goed 
na zodat je niet in de problemen zal komen en niet ongewild 
een virus installeert op je computer. 
Nog in dit Spyxke kan je ondertussen alle info vinden ivm de 
Peer reviews. We kunnen geen exacte datum geven wanneer je 
kan beginnen inschrijven. Hier is de boodschap: kijk regelmatig 
op de site van VVT. 
Rest mij alleen jullie nog een prettige Paasvakantie te wensen. 
 
Collegiale groeten, 

Ronny  
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Studieclub donderdag 26 maart 2020 om 20u30 
Endodontisch behandelde tand en de mogelijkheden tot restauratie 
Limburghal   Accreditering : DG4  EN : 19064102 

Een endodontisch behandeld element restaureren is waarschijnlijk iets dat 
in het verleden al tot vele discussies heeft geleden. Door de nieuwe 
materialen en kleeftechnieken geeft "Extention for prevention" plaats aan 
Minimal invasive dentistry. Dit houdt bijvoorbeeld in dat waar de stift eens 
de gouden standaard was, we meer behandelopties krijgen zonder stift. 
Wat houdt dit nu juist in voor de dagdagelijkse praktijk, hoe kunnen we 
voorspelbaar, op een wetenschappelijk gestaafde manier keuzes maken 
en kunnen we deze technieken vertrouwen? In deze lezing gaan we aan de 
hand van klinische casussen een beeld scheppen over de hedendaagse 
keuzes die onze behandelopties zullen beïnvloeden. 

Curriculum Vitae: Algemeen tandarts VERVACK Valentin 
Valentin Vervack Work experience - 2017.10 – present o AAP with Doctorate 
promoted by Prof. Dr. S. Vandeweghe - 2014.10 – present o dentist in own private 
practice o AAP at Ghent University under Prof. Dr. R. De Moor o WP at Ghent 
University under Prof. Dr. H. De Bruyn and Dr. S. Vandeweghe - 2016.09 – 2017.10 
o dentist at the Ghent University Hospital - 2014.10 – 2016.09 o dentist at 
‘Tandheelkundig Centrum Prof. Dr. Roberto Cleymaet Ghent University - 
Postgraduate "Algemeen tandarts" 2013.09----2014.09 - clinical internship at UZ 
Gent dental hospital - clinical internship at Tandheelkundig Centrum Prof. Dr. 
Roberto Cleymaet Ghent University 2008.09----2013.09 - Masters of Science of 
dentistry Awards and Prizes: Winner of Style Italiano Bulk One Contest 2018 
https://styleitaliano.org/contest-bulk-one/vervack/ Publications in - Int J 
Periodontics Restorative Dent 2015: 35; p. 115-121 & p. 715-723 - Clin Oral 
Implants Res 2017: 28; p. 648-653. Projects: - Valentin Vervack, Geert Hommez, 
Filip Keulemans, Hugo De Bruyn, Stefan Vandeweghe o A digital workflow for 
nanoceramic endocrowns: a 1-year prospective study - Valentin Vervack, Manu 
Van Weehaeghe, Hugo De Bruyn, Stefan Vandeweghe o 3 year clinical follow-up 
of teeth restored by means of Lava Ultimate and intra-oral scanning - Valentin 
Vervack, Filip Keulemans, Stefan Vandeweghe o In-vitro study: Fracture strength 
of monolithic endocrown restorations   
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Professionele mededelingen 

1. Laatste herinnering om je accrediteringspremie 2019 aan te vragen via 

een aangetekend schrijven (voor de laatste keer !!), maar liefst digitaal 

langs de web toepassing met gebruik van je e-ID of itsme (zie ook vorig 

Spyxke) voor 31 maart 2020. 

 

2. Het al of niet verder uitbreiden van het nieuw Coronavirus(2019-nCoV) 

moet onze aandacht houden, al kan preventief veel onrust vermeden 

worden voor de practicus en de mensen die op een bepaald moment een 

risico zouden vormen voor hun behandeling.  Naast de elementaire 

hygiënische maatregelen vind je veel informatie en FAQ op de website 

www.info-coronavirus.be. Zo stelt men bij ernstige ontwikkelingen binnen 

een bepaalde regio om niet-dringende behandelingen uit te stellen en 

zeker een aangepast mond-neusmasker te dragen van het type FFP2, FFP3 

of N95. Natuurlijk gaan we ervan uit dat er geen paranoia ontstaat. 

 

3. De Overheid blijft verder inzetten op de digitale snelweg (ook al werkt het 

niet altijd optimaal) voor de burger. Zoals in vorig Spyxke de 

mogelijkheden van www.mijngezondheid.belgie.be belicht werd, wil de 

Overheid  ook het contact tussen burgers ,openbare diensten en 

ondernemingen verder verbeteren met het activeren van een persoonlijke 

beveiligde elektronische postbus (eBox), welke nadien toelaat om je 

overheidsdocumenten te raadplegen, te bewaren en te beheren, waarbij 

elk nieuw document melding geeft op je e-mailadres (bv verkeerboetes!!). 

Activatie en toegang tot je persoonlijke eBox is mogelijk via het portaal 

myebox.be (www.myebox.be/nl). 

 

4. Onze dank aan alle collegae die ons hun volmacht voor de Algemene 

Vergadering VVT hebben doorgestuurd. Limburg is op die manier steeds 

ruim vertegenwoordigd, toch worden jullie afgevaardigden een jaartje 

ouder en is jong(er) bloed zeer wenselijk, niet alleen om expertise over te 

http://www.info-coronavirus.be/
http://www.mijngezondheid.belgie.be/
http://www.myebox.be/nl
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dragen, maar ook om de inzichten in de nieuwe praktijkvoering mee te 

geven. We kunnen via enquêtes de polsslag van het beroep wel meten, 

maar ook Limburg moet jong(er)e mensen aan het roer van onze 

vereniging kunnen plaatsen. Heb geen schroom en spreek ons hier zeker 

over aan!!!! Er zijn ook mogelijkheden via kandidatuur onze plaatselijke 

studieclubbestuur, hulp bij de peer-reviews, commissies in Brussel en 

verder suggesties voor een boeiende onderwerp of spreker voor een 

studiedag of NIVVT-activiteit. 

 

5. Deze maand kunnen jullie zich ook uitspreken over het afgesloten 

Akkoord van 30 januari. Wetende dat het voor sommige collegae 

bijzonder moeilijk is om te conventioneren, vragen we toch IEDEREEN de 

mogelijkheden van dit akkoord goed te onderzoeken. Iedereen moet zich 

goed bezinnen over de vraag of het verantwoord is het actueel budget 

mondzorg in de verplichte ziekteverzekering in gevaar te brengen omdat 

men zich comfortabel voelt nu er (tijdelijk?) geen overaanbod meer is aan 

nieuwe tandartsen.  Los van welke regering ooit wel correcties moet 

uitvoeren in de gezondheidszorg, komen we er op dit ogenblik niet met 

een proteststem die voor iedereen in de sector nadien zuur kan opbreken, 

goed wetend dat er al lang te weinig budget is voor de noodzakelijke 

mondzorg. Gelet op de huidige begrotingstekorten van de Federale 

Overheid is het niet evident bijkomende budgetten te vinden. Van de 

onderhandelaars wordt creatief denken verwacht.  Wanneer we aan de 

zijlijn blijven klagen, zullen andere instanties onze zaak zonder inspraak 

“regelen”. Dit alles wil zeker niet betekenen dat we alles maar moeten 

aanvaarden, het huidig voorstel van Akkoord is hiervan het bewijs. 

Nogmaals, bekijk het Akkoord kritisch, zie naar de mogelijkheden van de 

partiële conventie met behoud van het recht op Sociaal Statuut van 3.200 

euro, zelfs als gepensioneerde 65-plusser met praktijkvoering. 

 

Jos Hoffbauer   
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Oprichting van de 8 Limburgse eerstelijnszones (ELZ) 

De Vlaamse Overheid wil binnen de eerstelijnszorgverleners tot een  

betere multidisciplinaire samenwerking komen, zowel op het gebied van 

zorg als welzijn.  Ook ons beroep kan via de preventie veel bijdragen om  

gezondheidswinst te bekomen. Het beste kan dat kort bij huis en 

laagdrempelig in een beperkte zone van maximaal 100 tot 120.000 

inwoners samen met de eerstelijnscollegae, waar een samenwerking  voor 

de bevolking een meerwaarde kan betekenen. Belangrijk is dat overal ook  

de lokale besturen(bv OCMW) betrokken zijn en de nodige promotie 

zullen kenbaar maken. 

Nadat de grenzen van de 8 zones vorig jaar werden bepaald en de 

structuren (zorgraad, algemeen vergadering, vzw structuur, administratief 

personeel) in de juiste plooien aan het vallen zijn,  evolueren we stilaan 

tot actievoorstellen en beleidsplannen.  

Als je optimaal wil samenwerken in je regio , moet je elkaar eerst beter 

leren kennen.  Zo willen we eind dit jaar en zeker in 2021 met de 

plaatselijke huisartsenkring een geaccrediteerde avond organiseren rond 

algemene gezondheid en mondzorg.  Verder vraagt men ons ook oog te 

hebben voor de toegankelijkheid voor kwetsbare groepen uit de 

samenleving en willen we ook de mondzorg in de kijker zetten bij 

sensibiliserings- en proactieve acties. Ik denk hierbij aan cariëspreventie 

bij het Huis van het Kind en preventieve maatregelen voor 

zorgbehoevende bejaarden in de thuiszorg en in woonzorgcentra.  Er is 

nog veel onwetendheid en onze expertise is samen met de 

mondhygiënisten en verpleegkundigen in WZC heel welkom.  

Veel didactische materiaal en powerpoints zijn beschikbaar. Alleen zullen 

we op het terrein op het gepaste moment “manpower” moeten  kunnen 

aanboren. Wie de preventiegedachte af en toe in de eigen regio ziet 

zitten,  kan nu reeds een seintje geven naar jos.hoffbauer@tandarts.be 

Jos Hoffbauer 

mailto:jos.hoffbauer@tandarts.be
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Waarschuwing ransomware!!! 

 

Nederlandse tandartsenpraktijken krijgen sinds afgelopen vrijdag 

slim in elkaar gezette ransomware mails binnen. Het gaat in veel 

gevallen om een bericht waarin iemand zich voordoet als een patiënt 

met kiespijn. Vervolgens noemen de hackers de namen van de 

tandartsen in de praktijk om vertrouwen van de baliemedewerker te 

winnen.  

Hackers kijken hiervoor eerst op de website van de praktijk om te 

zien welke tandartsen er werken. De mails zijn in het Nederlands 

geschreven en komen van mailadressen van @planet.nl.    

  

De bijlage van de mail bevat virussen, waarmee de hackers toegang 

krijgen tot alle praktijkinformatie, waaronder het patiëntenbestand en 

back-ups. Nadat ze de informatie in handen hebben, eisen ze een 

geldbedrag in ruil voor het vrijgeven van de gestolen bestanden. Als 

het vermoeden bestaat dat de mail een virus bevat, neem dan 

contact op met de IT-leverancier van de praktijk. 

  

  

 Wees alert bij e-mailberichten van onbekende afzenders. 

 Gebruik een antivirusprogramma en zo nodig ook nog een anti-

malwareprogramma, zoals Malwarebytes.com. 

 Installeer updates van uw software en besturingssysteem zodra deze 

beschikbaar zijn. 

 Zorg voor back-ups van patiëntendossiers en persoonsgegevens van 

medewerkers uw systeem. Maak er het liefst altijd twee: een back-up 

in een clouddienst opgeslagen en een fysieke externe back-up . Maak 

géén back-up meer nadat de ransomware is ontdekt.     
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NIVVT cursus 4 februari 2020 

Smile design workflow for dummies : The basics 

M.Tudts Stiemerheide, Genk 
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VVT studieclub Limburg 27 februari 2020 

Vernieuwende trends in de (kinder)tandheelkunde    

 J. Vandenbulcke Thor Central, Genk 
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PEER REVIEW 2020 

Beste Collegae, 

 

Ook dit jaar worden er in Limburg ook weer peer-review avonden 

georganiseerd onder de vlag van VVT Limburg.  

Verschillende collega’s hebben weer hun best gedaan om op 

verschillende data en op verschillende locaties in onze provincie twee 

sessies na elkaar te organiseren. Gelieve dan ook tijdig de formaliteiten in 

orde te brengen als teken van respect voor de organisatoren! 

 

Eén van de sessies zal gaan over endodontsiche behandelingen:  

“Wanneer verwijzen naar een endodontoloog en wanneer doen we de 

behandeling zelf.” 

De tweede sessie van de avond discussiëren we over:  

“Hoe behouden we de vitaliteit van een tand en wanneer gaan we over 

tot een endodontische behandeling…” 

 

Binnenkort ontvangt u een mail waarin zal vermeld staan wanneer 

inschrijven mogelijk wordt op de VVT website. En zoals steeds: snel zijn is 

de boodschap want:” volzet is volzet!!!” 

Hopelijk wordt het ook dit jaar wederom een interessante, leerrijke  en 

aangename avond. 

 

Christophe Jacobs  
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Peer review sessies 2020 

OPGELET VOOR LOKATIE EN AANVANGSUUR!! 

HASSELT   Donderdag 7 mei      om 19.00 u  

Organisator:  Christophe Jacobs    Kunstlaan 6/1, 3500 Hasselt  

Lokaal:  "De Pachthoeve", Roverstraat 9, 3500 Hasselt  

  

ST-TRUIDEN Donderdag 28 mei   om 19.00 u  

Organisator: Catherine Soers   Schepen Dejonghstraat 30, 3800 St-Truiden  

Lokaal:   "Droneport” Lichtenberglaan 1090, 3800 St-Truiden 

 

MAASLAND Donderdag 4 juni     om 18.00 u 

Organisator:   Jos Henckens    Pastorijstraat 12, 3620 Lanaken  

Lokaal:  "De Mangerie", Koninginnelaan 42,  3630 Eisden-Maasmechelen 

 

DIEST  Donderdag 7 mei    om 19.00 u    

Organisator:  Chris Van den bossche     Albert I laan 49, 3582 Koersel 

Lokaal:  "Huis van MEM” Zepbrugstraat  34, 3545 Halen 

 

GENK  Woensdag 6 mei    om 18.00 u  

Organisator:  Patrick Ordies        Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken  

Lokaal:  "hotel  Mardaga", Stationsstraat 121, As 

 

GENK  Woensdag 3 juni    om 18.00 u  

Organisator:  Patrick Ordies         Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken  

Lokaal:  "hotel Mardaga", Stationsstraat 121, As 
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TONGEREN  Donderdag  14 mei   om 18.00u   

Organisator :  Serge Wils     Muggenstraat 49 b 3, 3500 Hasselt  

Lokaal:  feestzaal “Infirmerie” St-Ursulastraat 11 3700 Tongeren 

 

TONGEREN   Donderdag 14 mei   om 18.00u   

Organisator :  Ronny Martens  Kempenstraat 102, 3590 Diepenbeek 

Lokaal:  feestzaal “Infirmerie” St-Ursulastraat 11 3700 Tongeren 

 

TONGEREN  Donderdag 14 mei   om 18.00u   

Organisator : Annemie  Appelen Hasseltsesteenweg  347, 3700 Tongeren 

Lokaal:  feestzaal “Infirmerie” St-Ursulastraat 11 3700 Tongeren 

 

TESSENDERLO Donderdag 7 mei   om 18.00 u  

Organisator :  Bart Denteneer    Engsbergseweg  94, 3980 Tessenderlo 

Lokaal:  "Kookstudio", Steenovenstraat 3, Engsbergen  
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Limburgse NIVVT cursussen 2020 staan online!!! 

Voor de NIVVT cursussen geldt enkel de inschrijving via de VVT- 

website!! 

Do 05/03/2020 

Radioprotectie in de tandartspraktijk : dosisoptimalisatie 

Zjef Beelen  Stiemerheide    ½ dag 

       VOLZET 

Do 19/03/2020 

EHBO voor tandartsen (voormiddag) 

G.Maes   Stiemerheide   ½ dag 

       VOLZET 

Do 19/03/2020 

EHBO voor tandartsen (namiddag) 

G.Maes   Stiemerheide   ½ dag 

       VOLZET 

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 

       VOLZET  

Vr 29/05/2020 

Radiologie: apparatuur, stralingshygiëne en diagnostiek 

E.Berkhout      Stiemerheide    1 dag 

       VOLZET 

Do 04/06/2020 

Hands-on workshop Direct Composiet (Smart Esthetics) 

Renckens/Bresseleers  Stiemerheide   1dag 

VOLZET  
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Vr  05/06/2020 
Hands-on workshop Direct Composiet (Gebitsslijtage) 
Renckens/Bresseleers  Stiemerheide   1dag 

       VOLZET 

Do 11/06/2020 

Lokale anesthesie:nieuwe methoden voor u en uw patiënt 

G.Hommez       Stiemerheide    1 dag 

L.Berden / H.Monteyne     VOLZET 

 

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 

Vr 26/06/2020 

Goede infectiepreventie, maak het eenvoudig! 

D.Voet   Stiemerheide    1 dag 

       VOLZET 

Za 27/06/2020  

Praktijkorganisatie – voor een vlotte implementatie van een 

tandartsassistente 

D. Voet   Stiemerheide    ½ dag 

       VOLZET 

Do 03/09/2020 

Extracties onder lokale anesthesie: durven en doen 

S.Politis  Stiemerheide    1 dag 

VOLZET         

Do 24/09/2020 

Vroegere orthodontische behandeling toepasbaar voor  alg. tandarts 
N. Schreurs  Stiemerheide    1/2 dag 

       VOLZET 
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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 

Do 22/10/2020 

Workshop: adhesief cementeren, helder belicht 

W. Van Breda  Stiemerheide    ½ dag 

       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 

Za 05/12/2020 

Wintermeeting   Thor Central 
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Activiteiten VVT Limburg 2020 

 

 

 

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 Thor Central 

Dond 24/09 STCL Grisar Koenraad  Thor Central 

Dond 22/10 STCL Prof. A.De laat : Bruxisme Thor Central 
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WACHTDIENST VVT / LIMBURG APRIL 2020 

CENTRAAL OPROEPNUMMER 0903/39969 

 

  

WACHTDIENST

 KONINKLIJKE LIMBURGSE
 TANDARTSENVERENIGING               Lijst wachtdienst April 2020 - Pagina 1
 --------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag, 4 April 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Govaers L.                Lutlommel 22              3920 Lommel                    011/544639 
  Colla T.                  Daalderdijk 1             3650 Stokkem-Dilsen            089/756564 
  Sterckx D.                Scheepvaartplein 2        3500 Hasselt                   011/361036 
  Mathijssen R              Weg naar Zwartberg 161    3660 Oudsbergen                089/819860 
  Beusen M.L.               Maastrichtersteenweg 16   3770 Riemst                    012/453620 
  Haesevoets G.             Dorpsstraat 2             3570 Alken                     011/315051 
  Tallon J.                 Sportlaan 23              3545 Halen                     013/441074 

Zondag, 5 April 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Cornelissen B.            Stad 15 b1                3930 Hamont                    011/621533 
  Neyens S.                 Toleikstraat 36           3960 Bree                      089/472281 
  Jans K.                   Maastrichterstwg 198 b1   3500 Hasselt                   011/762868 
  De Meulenaere L.          Wiekstraat 146            3600 Genk                      089/363129 
  Daerden G.                Maastrichterstwg 16       3770 Riemst                    012/453620 
  Engelen C.                Hasseltsestwg    418      3800 Sint-Truiden              011/596985 
  Vermeir  S.               Stijn Streuvelsstraat 17  3583 Paal-Beringen             011/422914 

Zaterdag, 11 April 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Ector J.                  Zonhoekstraat 149         3910 Pelt                      011/647897 
  Linssen P.                Veldstraat 57             3640 Kessenich-Kinrooi         089/567580 
  Smeets I.                 Lazarijstraat 52          3500 Hasselt                   011/254384 
  Colebunders V.            Noordlaan 24              3690 Zutendaal                 089/621280 
  Buysmans J.               Dorpsstraat 44            3730 Hoeselt                   089/415759 
  Willekens M.              O.L.Vrouwstraat 119       3570 Alken                     011/316370 
  Meesen K.                 Kolmen 48                 3580 Beringen                  011/431204 

Zondag, 12 April 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Bormans N.                Kaullierweg 1c            3950 Bocholt                   089/472806 
  Spreuwers  St.            Smeetsstraat 1            3640 Kinrooi                   089/701424 
  Davoudi M.                Leopoldplein 27b1         3500 Hasselt                   011/412424 
  Buysse J.                 André Dumontlaan 31       3600 Genk                      089/848340 
  Rosias S.                 Bilzensteenweg 10a        3730 Hoeselt                   089/416256 
  Porreye A.                Cl.Cartuyvelstraat 33     3800 St.Truiden                011/686836 
  Van Den Bossche C.        Albert I laan 49          3582 Koersel-Beringen          011/453606 

Paasmaandag, 13 April 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Emmers P.                 Lutlommel 22              3920 Lommel                    011/544639 
  Aelbers A.                Heirbaan 53               3650 Dilsen-Stokkem            089/504550 
  Piron N.                  Kuringersteenweg 170a     3500 Hasselt                   011/873239 
  Pellaers H.               A.Dumontlaan 31           3600 Genk                      089/848340 
  Smits H.                  Maastrichtersteenweg 103  3770 Vroenhoven-Riemst         012/452667 
  Velkeneers N.             Kasteelstraat 23b         3840 Hoepertingen-Borgloo      012/741776 
  Sels K.                   Pironlaan 2               3550 Heusden-Zolder            011/538139 

Zaterdag, 18 April 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Agten J.                  Zwarte Weg 17             3920 Lommel                    011/344382 
  Van Der Wilt B.           St Barbarastr. 20         3630 Maasmechelen              089/252926 
  Bothaza R.                Guffenslaan 110           3500 Hasselt                   011/295027 
  Dreesen E.                Rootenstr. 17 b17         3600 Genk                      089/358173 
  Boelen V.                 Dorpsstraat 56            3740 Eigenbilzen-Bilzen        089/414804 
  Henderyckx L.             Hasseltse stwg 418        3800 St.Truiden                011/596985 
  Tsertanidou V.            Kapelstraat 142           3550 Heusden-Zolder            011/571338 
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WACHTDIENST

 KONINKLIJKE LIMBURGSE
 TANDARTSENVERENIGING               Lijst wachtdienst April 2020 - Pagina 2
 --------------------------------------------------------------------------------

Zondag, 19 April 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Winters C.                Schansstraat 21           3990 Kleine Brogel             011/824247 
  Meesen L.                 Lindestraat 191           3620 Veldwezelt-Lanaken        089/716141 
  Bartholomevis K.          Oppenstraat 6             3512 Stevoort-Hasselt          011/315523 
  Peuters  A.               Daalstraat 56             3690 Zutendaal                 089/244895 
  Vranken E.                Rode Kruislaan 127        3740 Spouwen-Bilzen            089/416371 
  Berden L.                 Stationsstraat 43         3840 Borgloon                  012/741217 
  Beutels M.                Kapelstraat 142           3560 Heusden-Zolder            011/571338 

Zaterdag, 25 April 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Gouveia R.                Marktplein 18             3940 Hechtel-Eksel             011/414413 
  Vanherle B.               Europaplein 11            3620 Lanaken                   089/714351 
  Jorissen E.               Hasaluthdreef10a bus1     3500 Hasselt                   011/274536 
  Martens S.                Weg naar Zwartberg 152    3660 Oudsbergen                089/812081 
  Ysewijn A.M.              Brugstraat 41b2           3740 Bilzen                    089/868693 
  Geerts M.                 Vechmaallaan 58           3870 Vechmaal-Heers            012/746637 
  Willems D.                Langstraat 63             3550 Heusden-Zolder            011/573903 

Zondag, 26 April 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Leunen A.                 Winterdijkweg 31          3950 Kaulille-Bocholt          011/447829 
  Van Cauwelaert E.         Populierenlaan 36         3621 Rekem-Lanaken             089/732680 
  Godra S.                  Kunstlaan 18              3500 Hasselt                   011/223232 
  Raemaekers B.             Molenstraat 10            3600 Genk                      089/441100 
  Smeers B.                 Langblookstraat 19        3740 Munsterbilzen-Bilzen      089/491152 
  Van Genechten L.          Reigerlaan 5              3570 Alken                     011/723536 
  Smeets J.                 Beverlosesteenweg 50      3583 Beringen                  011/422914 
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WACHTDIENST ORTHODONTIE  APRIL 2020        070 / 222088  
 

Weekend  4-5 april           Schreurs Michael           0493396620 

Weekend  11-12 april      Schreurs Arnoud             089359703  
Paasmaandag 13 april     Alewaters Marielle         011740242 
Weekend 18-19 april     Van Laere Dirk                 0478278961 
Weekend 25-26 april       Voicu Doina             0477725230 
 

 

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE APRIL 2020        070 / 222125 

Weekend  4-5 april           Wijgaerts Ingrid 

Weekend  11-12 april       Vermeulen Kim  
Paasmaandag 13 april      Lefever David 
Weekend 18-19 april      Devlieger Hilde 
Weekend 25-26 april   Vogels Roel 
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KLTV APOLLONIA HAPPENING 6 FEBRUARI 

 

Recept van een geslaagde avond, vol mooie momenten en herinneringen 

Ingrediënten : 

 

 

 

 

    

Voorzitter Ronny Martens en Christel 

 

 

 

 

        

       Watt 17 :  

E     een prachtige locatie 
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De jubilarissen :  

45 jaar: Vandereycken Lode 

 

 

 

 

 

    

 

35 jaar: 

Cosemans Luc, Vanderleen Marc, Bartholomevis Kris, Mulders Rita, 

Bierens Myriam, Pacque Annick, Goyvaerts Luc, Nijs Karin, Fransen Henri, 

Berx Patricia 
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15 jaar : 

Timmerman David, Cuyvers Aline, Heijsters Guido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactrice spyxke : Annemieke Appelen 
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Bereiding : Dit alles werd vermengd met fijne collega’s en hun partners, 

lekker eten en een snuifje muziek! 
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DE ACTIE GOUD ZOEKEN VOOR NEPAL WERD EEN GROOT SUCCES! 

Het was hartverwarmend om vast te stellen dat veel collega’s een gouden 

hart hebben! Alles samen schonken ze aan Medora voor 953 gram oude 

kronen, bruggen en zelfs enkele gouden pennetjes. Ze konden ingeleverd 

worden tijdens de verschillende studieclubs en de Wintermeeting in Genk.  

Peter Jan Timmerman van Pejati uit Tessenderlo was niet alleen bereid 

deze kronen en bruggen over te nemen aan de beste prijs, zonder kosten 

aan te rekenen, maar verwijderde met eindeloos veel geduld al het 

porselein en de tandresten. Dit alles werd gesmolten tot vier staven 

waarvan één bestond uit het geel goud, de andere drie uit de overige 

metalen. Uiteindelijk bleef er nog 670 gram metaal over. 

Vermits het geld voor 24 december op de rekening van Music For life 

moest staan berekende Peter Jan dat dit ongeveer een 5920.72 euro 

waard was. Hij liet weten dat de kans groot was dat het uiteindelijke 

bedrag hoger zou liggen. In januari kreeg ik bericht dat er inderdaad  een 

meerwaarde was die vooral te wijten was aan de stijging van de prijs van 

het palladium. Peter Jan en zijn vrouw deden daar nog eens een royale 

persoonlijke bijdrage bij en zo kwam er nog eens 5920 boven op. In het 

totaal bracht deze actie dus 11840.72 euro op! 

Dit geld gaat integraal naar Nepal. Zo kunnen de Nepalese tandarts en de 

twee mondhygiënisten van Medora weer heel wat schoolkinderen de 

nodige tandzorgen geven.  

Het bestuur van Medora Belgium wil  langs deze weg al de collega’s 

bedanken die een warme bijdrage leverden alsook de KLTV en het VVT om 

deze actie te steunen en bekendheid te geven. 

Wegens het grote succes gaan we deze actie herhalen in 2020. Hierbij dan 

meteen een nieuwe oproep om ook vanaf nu weer oude kronen en 

bruggen te bewaren voor Medora.  
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Feest in 2021 : KLTV 85 JAAR!!!! 
 

Waar is dat feestje??....Hier is dat feestje!!! 

We zijn zeker op tijd met bekendmaken data, zodat iedereen dit nu 

al in zijn agenda kan zetten!! 

Do 4 februari 2021 :  FEESTELIJKE APOLLONIAHAPPENING !!  

Za 26 juni 2021 :   Familiedag spyxke 

Za 9 oktober 2021 :   Minicongres. 30AE te winnen!! 

 

KLTV reizen 
 

Uit de bevraging bij de vroegere deelnemers van onze reizen, de enquête 

tijdens de studieclub van januari en de bevraging in het Spyxke, kregen 

twee voorstellen een evenwaardige voorkeur: 

-Een rondreis kort bij huis door de regio Piemonte-Noord-Italië ( 7d met 

vlucht en bus trip ter plaatse)   

-een  verre rondreis door Oezbekistan (12d door een veilig land met veel 

culturele bagage mbt de zijderoute). 

Omdat we volgend jaar een KLTV jubileumjaar vieren, gaan we de twee 

projecten  verder uitwerken en inplannen mits  goedkeuring door het 

bestuur op de volgende bestuursvergadering. 

Voorstel beste reisperiode: Piemonte-Noord-Italië  juni 2021   /  

Oezbekistan september 2021 
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GEZOCHT : 
 
Orthodont gezocht (007/001) ter versterking orthodontie Colson 
Maasmechelen + Lanaken . Interne opleiding kan ook. 
 0476303661 ortodontcolson@skynet.be 
 
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 
 
 
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 

 

 

 

mailto:praxisteam.de.ceuster@hotmail.com
mailto:ria.miermans@tandarts.be
mailto:invident@dentius.be
mailto:Bryan.vandersmissen@telenet.be
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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. 

 

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 

 

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   
 

Tandartsenkabinet Custers in Dilsen-Stokkem zoekt een algemeen 

tandarts voor duurzame samenwerking. Het samenwerkingsverband, 

dagen en uren zijn bespreekbaar. info@tandartscusters.be 

 

 

 

 

 

mailto:info@dentine.be
mailto:info@tandartsenas.be
mailto:timmermandavid@hotmail.com
mailto:sibylle.rosias@skynet.be
mailto:marcel.vanpol@skynet.be
mailto:info@tandartscusters.be
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@esthedentalplus.be
mailto:info@all-dente.be
mailto:LTH.EVC@gmail.com
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 OVERLIJDEN
 

Roza Wathion 

   °30/07/1925    + 09/02/2020 

   Moeder van collega Luc Berden 

 

        Patrick Van Campenhout 

          49 jaar       +26/02/2020 

        Broer van collega Guy Van Campenhout 

 

 

 

 GEBOORTE
 

Lia Goris  

°3/1/2020 
Dochter  van collega Kristine Carlier 

Kleindochter van collegae  Anita Lenaerts en Paul 

   Carlier 

 

 

Livia Stijven 
  °1/02/2020 

Dochter van collega JORIS STIJVEN en Katrien Haesevoets 

Kleindochter van collega Lambert Stijven 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.tvbeekhuizen.nl/images/stories/com_form2content/p6/f1302/kaars2.jpg&imgrefurl=https://www.tvbeekhuizen.nl/actueel/laatste-nieuws/91-alle-leeftijden/1517-overlijdensbericht4&docid=q-VgdLUPFFtrxM&tbnid=R8HBtLcf-ADIaM:&vet=1&w=183&h=183&bih=967&biw=1920&ved=2ahUKEwjJvY7eudXmAhUEDuwKHW09BT4QxiAoAXoECAEQGQ&iact=c&ictx=1
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Maandblad van  K.L.T.V 

Verschijnt niet in juli en augustus 

35
e
 jaargang, nummer  4 : april 2020 

  

 

Het 

“BLIJF IN UW KOT” 

Spyxke !! 
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spyxke@gmail.com: meldingen voor spyxke  zoals zoekertjes, 

overlijden, geboorte….. 

Let op : zoekertje gratis bij betaling van €80 lidgeld lokale afdeling 

Geen lid = zoekertje betalen (€5 per regel  per maand)  

limburg@vvt.be: afmelden van de studieclub na afsluiten  

     inschrijvingen 

kltv@skynet.be: adreswijzigingen, in-uitschrijven voor KLTV  

                activiteiten 

jos.hoffbauer@tandarts.be: wachtdienstcoördinator  

 

 

 

 

 

(Foto cover : Jeker in Tongeren)  

Redactieadres ’t Spyxke / Secretariaat K.L.T.V. 

Pliniuswal 24 

3700 Tongeren  012/23 07 94 

spyxke@gmail.com 

mailto:spyxke@gmail.com
mailto:limburg@vvt.be
mailto:kltv@skynet.be
mailto:jos.hoffbauer@tandarts.be
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Woord van de voorzitter 

  

 

Beste collegae, 

Aangezien het Corona virus gans het land in zijn greep heeft valt er 
weinig nieuws te rapen.  
De studieclub van maart is reeds verschoven naar november.  
Er is pas verlenging van de verstrengde maatregelen afgekondigd en 
de studieclubs van april en mei zullen ook niet doorgaan.  
Ook de peer reviews van mei zullen naar het najaar verplaatst 
worden. 
Mede hierdoor is het ook niet mogelijk om in te schrijven voor gelijk 
welke activiteit die op het programma staat. 
  
Boodschap is nu vooral : hou je aan de regels en volg de nieuwsflash 
van het VVT zodat de piek snel bereikt zal worden en  de crisis zo 
snel mogelijk een einde zal kennen!! 
 

Collegiale groeten, 

Ronny 
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Professionele mededelingen : Jos Hoffbauer 

Namens het Verbond wil ik alle collegae danken die, in deze nooit geziene 

moeilijke periode van onze beroepsuitoefening , waardig de patiënten blijven 

benaderen.  

Dat er bij de overheid niemand barstende tandpijn had de voorbije maand was wel 

duidelijk toen het broodnodige beschermmateriaal ons niet mocht bereiken.  

Toch moeten we als beroep versterkt uit dit crisismoment komen, door allen 

telefonisch bereikbaar te blijven, door als verwijspraktijk het voortouw te nemen in 

onze provincie, door het juiste materiaal alsnog bij jullie te brengen, door bij de 

overheid inzicht te brengen voor de realiteit op de werkvloer enz . 

Ons beroep heeft wel plichten naar de samenleving, maar ook rechten op veiligheid 

en kostenbesef voor een moderne praktijkvoering. 

We hopen dat er spoedig een post-coronatijdperk aankomt en dat ieder van ons 

intussen gezond mag blijven. Economisch moeten er  nog vele beleidsdaden 

gesteld worden om onze vaste kosten op te vangen . Ook voor een deel van onze 

patiënten zal 2020 geen vrolijk jaar zijn en gaan er daardoor zeker tandzorgen 

uitgesteld worden. We gaan elkaars steun groot nodig hebben, goed wetende dat dit 

niet alleen van die enkele hardwerkende Verbondsmensen in Brussel kan komen. 

Onze Limburgse samenhorigheid zal duchtig op de proef gesteld worden, maar we 

komen hier door eendracht opnieuw uit. Mag het positieve in ons de bovenhand 

blijven houden. 

 

- Dagelijks vinden jullie op de website van 

www.spoeddienstalgemeentandarts.be de verwijspraktijken, waar  je voor 

spoedbehandelingen, die niet uitgesteld kunnen worden, terecht kan.  

- Tijdens het weekend  blijven de tandartsen van wacht op de uren (9-18h) 

telefonisch bereikbaar en kunnen dan ook beroep doen op de 

weekendverwijspraktijken , die ons beroep op maatschappelijk vlak 

grandioos uit de nood helpen. Veel respect… 

- De accreditering 2020 zal ook apart moeten bekeken worden , ook door de 

overheid. Zolang er geen veiligheid voor gezamenlijke activiteiten 

mogelijk is, zullen we studieclubs, NIVVT-cursussen en PR moeten 

afgelasten en indien mogelijk later op het jaar opnieuw programmeren.  

http://www.spoeddienstalgemeentandarts.be/
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NIVVT cursus 5 maart 2020 

Radioprotectie in de tandartspraktijk  

Zjef Beelen    Stiemerheide, Genk 
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Limburgse NIVVT cursussen 2020 staan online!!! 

Voor de cursussen geldt enkel  inschrijving via de VVT- website!! 

Do 04/06/2020 

Hands-on workshop Direct Composiet (Smart Esthetics) Renckens/Bresseleers 

 Stiemerheide   1dag 

VOLZET  

Vr  05/06/2020 

Hands-on workshop Direct Composiet (Gebitsslijtage) 

Renckens/Bresseleers  Stiemerheide   1dag 

       VOLZET 

Do 11/06/2020 

Lokale anesthesie:nieuwe methoden voor u en uw patiënt 

G.Hommez       Stiemerheide    1 dag 

L.Berden / H.Monteyne     VOLZET 

 

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 
Vr 26/06/2020 

Goede infectiepreventie, maak het eenvoudig! 
D.Voet   Stiemerheide    1 dag 
       VOLZET 
Za 27/06/2020  

Praktijkorganisatie – voor een vlotte implementatie van een tandartsassistente 
D. Voet   Stiemerheide    ½ dag 
       VOLZET 
Do 03/09/2020 

Extracties onder lokale anesthesie: durven en doen 
S.Politis  Stiemerheide    1 dag 

VOLZET         
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Do 24/09/2020 

Vroegere orthodontische behandeling toepasbaar voor  alg. tandarts 

N. Schreurs  Stiemerheide    1/2 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 
Do 22/10/2020 

Workshop: adhesief cementeren, helder belicht 
W. Van Breda  Stiemerheide    ½ dag 
       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 
Za 05/12/2020 

Wintermeeting   Thor Central 
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Activiteiten VVT Limburg 2020 

 

 

Dond 24/09 STCL Grisar Koenraad : Casuïstiek in de mond- kaak- en 

aangezichtschirurgie en samenwerking met de verschillende tandarts-

specialiteiten      Thor Central 

Dond 22/10 STCL . A.De laat : Bruxisme Thor Central Prof

Dond 26/11 STCL  VERVACK Valentin :Endodontisch behandelde tand 

en de mogelijkheden tot restauratie   Thor Central 

 
 

 

Peer reviews 

 

De peer reviews van mei zullen verplaatst worden naar het najaar! 

Meer info in het spyxke van mei en op de website van VVT (lokale 

afdeling Limburg) 

 

Tot onze spijt moeten wij jullie melden dat we, wegens gebrek 

aan een organisator, geen peer reviews kunnen organiseren in 

Noord Limburg.   

Mocht iemand zich geroepen voelen om hier als organisator op te  

treden, altijd welkom.   

Je kan dan ook op de volledige steun van ons bestuur rekenen! 
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WACHTDIENST VVT / LIMBURG MEI 2020 
CENTRAAL OPROEPNUMMER 0903/39969 

 
  

WACHTDIENST

 KONINKLIJKE LIMBURGSE
 TANDARTSENVERENIGING               Lijst wachtdienst Mei 2020 - Pagina 1
 --------------------------------------------------------------------------------

Feest van de arbeid, 1 Mei 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Willems S.                Karrestraat 81            3920 Lommel                    011/545956 
  Janssen N.                Itterplein 6 01           3960 Bree-Opitter              089/867737 
  Jacobs C.                 Kunstlaan 8               3500 Hasselt                   011/223032 
  Antunes Guimaraes P.      André Dumontlaan 31       3600 Genk                      089/848340 
  Brouwers K.               Dr  Goffinstraat 9        3798 Voeren                    04/3810251 
  Deprez G.                 Schepen Beckersstraat 11  3890 Gingelom                  011/884810 
  Ibrahim I.                Genebosstraat 109         3560 Lummen                    013/571338 

Zaterdag, 2 Mei 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Duijsters L.              Hoofdstraat 20/1          3941 Eksel                     011/818408 
  Sleypen D.                Grotestraat 46            3631 Boorsem-Maasmechelen      089/765574 
  Eerdekens L.              Marktplein 28             3590 Diepenbeek                011/910803 
  Zloch M.                  Weg nr Opoeteren 60b1     3660 Opglabbeek                089/857025 
  Govaerts M.               Hazelereik 18             3700 Tongeren                  012/236675 
  Surinx I.                 Stationsplein 4c          3840 Borgloon                  012/671366 
  Papova N.                 Paalsesteenweg 325        3583 Paal-Beringen             011/725362 

Zondag, 3 Mei 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Winters F.                Schutterijstraat 26       3910 Pelt                      011/824247 
  Buzon L.                  Smeetsstraat 1            3640 Kinrooi                   089/701424 
  Claeys M.                 Kunstlaan 8b2             3500 Hasselt                   011/332303 
  Fisscher D.               Weg nr Opoeteren 60b1     3660 Oudsbergen                089/857025 
  Fransen R.                Momberstraat 11           3700 Tongeren                  012/239085 
  Robeyns A.                Russelt 20                3830 Wellen                    011/917513 
  Van Nueten E.             Kapelstraat 142           3550 Heusden-Zolder            011/571338 

Zaterdag, 9 Mei 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Snoeks R.                 St.Trudostraat 32         3990 Peer-Wijchmaal            011/632963 
  Vermeulen J.              Koppelstraat 6            3650 Lanklaar-Dilsen           089/757628 
  Wils S.                   Muggenstraat 49 bus3      3500 Hasselt                   011/229070 
  Hauglustaine K.           Merelstraat 40            3520 Zonhoven                  011/603008 
  Lueg H.                   Visésteenweg 57           3770 Riemst                    012/216133 
  Brughmans E.              Bosveldstraat 1           3870 Heers                     011/484029 
  Bekkers C.                Pater Carremansstr.22b2   3583 Paal-Beringen             0498299073 

Zondag, 10 Mei 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Dewinter L.               Heidestraat 8a            3920 Lommel                    011/541841 
  Reekmans K.               Bocholterkiezel 50        3960 Bree                      089/704410 
  Borghgraef I.             Carnegielaan 10           3500 Hasselt                   011/377704 
  niet toegekend                                      0
  Berx P.                   Pliniuswal 24             3700 Tongeren                  012/230794 
  Lismont Y.                Velmerlaan 57             3806 Velm-St.Truiden           011/685524 
  Raemaekers C.             St.Jobstraat 94           3550 Zolder                    011/250415 

Zaterdag, 16 Mei 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Gommers P.                Luikersteenweg 419        3920 Lommel                    011/645945 
  Spreuwers So.             Smeetsstraat 1            3640 Kinrooi                   089/701424 
  De Ruyter A.              Luikersteenweg 232/5      3500 Hasselt                   011/284545 
  Donners E.                Weg naar Opoeteren 60b1   3660 Oudsbergen                089/857025 
  Tan H.                    Mooi Uitzichtlaan 35      3740 Bilzen                    089/511726 
  Dewit T.                  Grootstraat 81            3570 Alken                     011/311960 
  Weltens T.                Dr.Vanderhoeydonckstr. 68 3560  Lummen                   013/522186 
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Zondag, 17 Mei 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Jackers K.                Hoefstraat 15             3940 Hechtel                   011/726577 
  Van Ende K.               Weertersteenweg 136       3640 Kinrooi                   089/702600 
  Michiels R.               Kunstlaan 8 b2            3500 Hasselt                   011/332303 
  Boyen Els                 A.Dumontlaan 31           3600 Genk                      089/848340 
  Barthels B.               Bilzersteenweg  10a       3730 Hoeselt                   089/416256 
  Plugers E.                Grootstraat 81            3570 Alken                     011/311960 
  Stevens W.                Gijzevennestraat 52       3560 Meldert-Lummen            013/328832 

Hemelvaartsdag, 21 Mei 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Papy K.                   Karrestraat 81            3920 Lommel                    011/545956 
  Coenen N.                 Rijksweg 729 b01          3650 Dilsen-Stokkem            089/415364 
  Maris J.                  Crutzenstraat 90          3511 Kuringen-Hasselt          011/251013 
  Gorissen  E.              Wiekstraat 146            3600 Genk                      089/363129 
  Gomand E.                 Heurstraat 86             3700 Diets-Heur Tongeren       012/241445 
  Ilsbrouckx K.             Kerkstraat 78             3850 Nieuwerkerken             011/688308 
  Aras M.C.                 Driesstraat 18            3583 Paal-Beringen             011/425103 

brugdag, 22 Mei 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Lordelo Do Carmo T.       Stationsplein 12          3930 Hamont                    011/621062 
  Arits M.                  Maaseikerlaan 24          3680 Neeroeteren-Maaseik       089/865300 
  Bex M.                    Grote Baan 105            3511 Kuringen-Hasselt          011/255164 
  Timmerman K.              Heuvenstraat 14a          3520 Zonhoven                  011/605059 
  Scholts K.                Maastrichterstraat 112    3700 Tongeren                  012/393262 
  Kreemers J.P.             Hasseltsesteenweg 38      3720 Kortessem                 011/377162 
  Vangenechten J.           Heppensesteenweg 2        3945 Ham                       011/345819 

Zaterdag, 23 Mei 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Van Ransbeeck E.          Kanaalstraat 65           3920 Lommel                    011/393781 
  Thijssen P.               Kasteelstraat 9           3670 Oudsbergen                089/811141 
  Timmermans Jan            Scheepvaartplein 2        3500 Hasselt                   011/361036 
  Cloes  A.                 Heuvenstraat 14a          3920 Zonhoven                  011/605059 
  Van De Winkel L.          Sint-Catharinastr 3       3700 Tongeren                  012/230357 
  Martens D.                Grootstraat 81            3570 Alken                     011/311960 
  Meulemans L.              Kerkstraat 17             3980 Tessenderlo               013/667071 

Zondag, 24 Mei 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Vermeulen J.              Mortel 22                 3930 Achel                     011/644992 
  Kerkhofs T.               Opitterkiezel 221         3960 Opitter-Bree              089/866044 
  L'Hermignaux J.           Helbeekplein 6 bus 2      3500 Hasselt                   011/227749 
  Van Eijgen  J.            Vennestraat 156           3600 Genk                      089/303008 
  Kellens D.                Biesenweg 44              3740 Bilzen                    089/491411 
  Mignon L.                 Schepen de Jonghstr.29    3800 St.Truiden                011/682533 
  Vangenechten Joris        Heppensestwg 2            3945 Ham                       011/345819 

Zaterdag, 30 Mei 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Gilis D.                  Nieuwe Markt 16           3910 Pelt                      011/640181 
  Janssen A.                Smeetsstraat 1            3640 Molenbeersel-Kinrooi      089/701424 
  Cuyvers A.                St.Martnusplein 1         3500 Hasselt                   011/726050 
  Simon S.                  Weg naar As 107 bus2      3600 Genk                      089/357367 
  Kellens D.                Biesenweg 44              3740 Bilzen                    089/491411 
  Haven B.                  Tongerse Steenweg 34      3800 St.Truiden                011/686247 
  Carlier K.                Dr.Vandehoeydonckstr.2    3560 Lummen                    013/522504 
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WACHTDIENST ORTHODONTIE  MEI 2020        070 / 222088  
 
Vrijdag 1 mei Berben Cornelia 0487/292585 

Weekend 02-03 mei Jaeken Katrien 0472/462870 

Weekend 09-10 mei Kellens Annelies 0473/449125 

Weekend 16-17 mei Schreurs Natalie 089/359703 

Hemelvaart 21 mei Mesotten Katrien 0476/209241 

Weekend 23-24 mei Bensch Linda 0498/827316 

Weekend 30-31 mei Colson Luc 089/770570 

 

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE  MEI 2020        070 / 222125 

Vrijdag 1 mei 20    Bou Serhal 

Weekend 02-03 mei  Collaert Bruno 

Weekend 09-10 mei  Van Assche Nele 

Weekend 16-17 mei  Debaere Hermine 

Hemelvaart 21 mei  Molemans Bo 

Weekend 23-24 mei  De Winter Senne 

Weekend 30-31 mei  Vanderfaillie Annelou 

 

 

WACHTDIENST

 KONINKLIJKE LIMBURGSE
 TANDARTSENVERENIGING               Lijst wachtdienst Mei 2020 - Pagina 3
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Zondag, 31 Mei 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Nouwen C.                 Leopoldlaan 86            3900 Pelt                      011/361414 
  Vyerlye A.                Spilstraat 2 b1           3680 Maaseik-Neeroeteren       089/364736 
  Kuznetsov K.              Volksstraat 71            3590 Diepenbeek                011/757815 
  Gomez Hirojo A.           Kastanjestraat 26         3530 Houthalen                 089/383369 
  Leva P.                   Albertwal 21              3700 Tongeren                  012/232124 
  Lefevre M.                Langstraat 1              3890 Montenaken-Gingelom       011/882833 
  Wilms H.                  Engsbergseweg 154         3980 Tessenderlo               013/334193 



’t Spyxke                              april 2020 Pagina 13 
 

Feest in 2021 : KLTV 85 JAAR  !!!!

 

Waar is dat feestje??....Hier is dat feestje!!! 

We zijn zeker op tijd met bekendmaken data, zodat iedereen dit nu al 

in zijn agenda kan zetten!! 

Do 4 februari 2021 :  FEESTELIJKE APOLLONIAHAPPENING !!  

Za 26 juni 2021 :   Familiedag Spyxke 

Za 9 oktober 2021 :   Minicongres. 30AE te winnen!! 

 

KLTV reizen 

 

Uit de bevraging bij de vroegere deelnemers van onze reizen, de enquête 

tijdens de studieclub van januari en de bevraging in het Spyxke, kregen 

twee voorstellen een evenwaardige voorkeur: 

-Een rondreis kort bij huis door de regio Piemonte-Noord-Italië ( 7d met 

vlucht en bus trip ter plaatse)   

-een  verre rondreis door Oezbekistan (12d door een veilig land met veel 

culturele bagage mbt de zijderoute). 

Omdat we volgend jaar een KLTV jubileumjaar vieren, gaan we de twee 

projecten  verder uitwerken en inplannen mits  goedkeuring door het 

bestuur op de volgende bestuursvergadering. 

Voorstel beste reisperiode: Piemonte-Noord-Italië  juni 2021   /  

Oezbekistan september 2021 
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Limburger
in het buitenland

Inge kwam in 2014 op skivakantie in Ischgl de liefde 
van haar leven tegen. Even slikken toen Marcel vertelde 
dat hij in Basel woonde, maar ze besloot om ervoor te 
gaan. Na 2 jaar pendelen tussen Basel en Limburg in 
het weekend, heeft ze dan uiteindelijk de stap gezet en 
is ze verhuisd naar het mooie Zwitserland. 

Inge Jorissen

Kom je nog vaak naar  
België/Limburg?
In het begin kwam ik zo goed als elke 
maand terug naar België. Vooral dan om 
mijn zusje Niki en haar 2 zoontjes Guus en 
Luuk te zien. Ik ben ook meter van Guus. 
Omdat ik vrijdag vrij ben, waren dat voor 
mij altijd verlengde weekendjes. Nu wisselen 
we af. De ene keer ga ik naar België, de 
andere keer komt mijn familie naar hier.

Wat is dan je favoriete plekje?
Als ik terug in België ben, breng ik het 
liefst een bezoekje aan mijn zusje, ouders, 
vriendinnen…

Wat Inge allemaal voor de verhuis in orde moest 
brengen én de rest van haar verhaal ontdek je online: 

www.flashmagazine.be/spotlight/inge-jorissen.

Krijg je vaak bezoek van thuis?
Toen ons zoontje Dries geboren werd, 
hebben we afgesproken dat we elkaar elke 
maand zouden zien: ofwel in Basel bij ons, 
of in Hasselt of Tongeren bij mijn ouders. 
Ondertussen hebben we ook een huis 
gekocht net over de grens in Duitsland, in 
Grenzach- Wyhlen. Daar hebben we veel 
plaats voor visite. Voorlopig heeft dat al 
voor het gezelschap van veel volk uit België 
gezorgd! We gaan ook nog de volledige 
gelijkvloers hiervan ombouwen naar een 
B&B met spamogelijkheden.

Leeftijd:  42 jaar

Uit:  Tongeren

Woont in:  Basel

Job:  Tandarts

Hobby’s:  Mijn zoontje, maar ook reizen, 
 skiën, joggen, lekker eten… 
 Gewoon genieten van het leven!

Wat zijn de verschillen/gelijkenissen 
met je huidige woonplaats en 
Limburg? 
Naast de gezelligheid van de Limburgers en 
het lekkere eten, is de rest te vergelijken met 
thuis. Zo is het land waarin we nu wonen 
ook prachtig. We staan zelfs op de piste in 
iets meer dan een uurtje rijden! 

Denk je ooit nog terug naar België te 
verhuizen?
Dat staat voorlopig niet op mijn planning. 
We hebben ons plekje gevonden en ik 
voel mij hier ook gewoon thuis. We zijn op 
ongeveer 5 uurtjes rijden in België en zien 
onze familie en vrienden nog regelmatig, 
terwijl we hier van het leven genieten. De 
ideale combinatie lijkt me!

Was de verhuis het waard?
Zeker, ik heb er totaal geen spijt van!

“We zien onze familie 
en vrienden nog 

regelmatig, terwijl 
we hier van het leven 

genieten.”
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Limburger in het buitenland in tijden van Covid 19 

 

Het artikel op de vorige pagina verscheen vorige maand in de “Flash”.  

We kregen de toestemming om het te publiceren. 

Nu …een maand later… hebben we aan collegae Inge en Marina gevraagd 

hoe ze het leven in het buitenland ervaren onder de Coronacrisis! 

We zijn blij dat ze hun verhaal met ons willen delen! 

 

Inge Jorissen in Basel 

 

Het is niet makkelijk ! Maar dat is het voor niemand in deze Corona tijden… 

Ik mis mijn familie en vrienden uit België veel meer nu en heb soms ook 

angst voor wat er nog komt en hoop dat allen gezond blijven. 

We zijn ook thuis!  

Hebben geen opvang meer voor Driesje, maar we genieten zoveel mogelijk 

van onze tijd samen. 

Het vraagt extra organisatie zo zonder familie in de buurt , maar 

ondertussen moeten we allen thuis blijven en kontakten beperken, net 

zoals in België.  

Marcel doet home Office. 

Ik ga nog werken als tandarts, enkel ongevallen, pijn en noodgevallen!  

We hebben geen pff2 maskers, werken met beschermbril en normale 

maskers … 

Het verandert elke dag, ondertussen zijn er (op de dag van mijn schrijven) 

al 7000 positieve Corona geteste Zwitsers en hebben ze ook hier angst dat 

er een tekort komt aan testen, steriele uitrusting en intensive care …. 

We blijven positief en proberen elke dag van het leven en de kleine dingen 

te genieten, ook al is dat met heel veel afstand! ( meer dan 2 m )  

Blijf allemaal @ home  ( in uw kot ) en blijf gezond!! 

Dikke knuffel uit Basel 

Inge, Marcel en Driesje  
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Marina Similon in Florida 

 

Er werd me gevraagd wat te schrijven i.v.m. de toestand hier in Florida nu 

ook hier de besmetting met het corona virus serious wordt.  

Nu moet ik eerlijk toegeven dat, sinds de huidige president het hier voor het 

zeggen heeft, ik niet meer naar het nieuws kijk of luister.  

Paniek sloeg hier toe zo’n 2 weken terug. De mensen begonnen hier met 

hamsteren. Anders dan we doen voor het hurricane seizoen.  

Winkelkarren volgeladen met ontsmettingsprodukten, keukenrollen en WC 

papier! Ik stond verstomd toe te kijken. En dan karren vol met vlees, 

allerhande droge voeding. In de 15 jaren dat we hier nu wonen, heb ik nog 

nooit zoveel lege rekken gezien in de winkels! 

De scholen zullen waarschijnlijk niet meer heropstarten dit schooljaar en al 

de leerlingen krijgen een vrijpas naar volgend schooljaar! 

Tandartspraktijken zijn gesloten, dokters te bereiken via telefoon. 

Voedingswinkels, apotheken en spoed in de hospitalen blijven werken. 

Voorlopig werken de kinesisten nog, ook burelen en officiële instanties zijn 

nog aan het werk. Winkels, pret- en natuurparken, de toegang tot de kust, 

allemaal gesloten. Restaurants leveren nu aan huis.  

Hoe beïnvloedt dit alles mijn leven hier? Bijna niet! Ok, onze kleinzoon is 

nu thuis, maar hij is 15 jaar en slaapt de ganse voormiddag, of zit voor de 

computer, die zie ik dus niet meer dan als hij naar school ging. Mijn 

echtgenoot lijkt op pensioen te zijn, wat hij niet erg vindt! Mijn bezoek aan 

Hasselt is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het feit dat we niet kunnen 

overkomen moest er wat gebeuren is wel angsaanjagend.  

Hoe gaat het allemaal verder evolueren? We kunnen enkel hopen voor het 

beste!  

Nog even een goede raad: sterk uw immuunsysteem aan! Probeer 

dagelijks echinacea en vlierbessnsyroop in te nemen; gember, curcuma, 

citroengras en look in een decoction, aangezoet met stevia of rauwe 

honing. 

Stay healthy, 

Marina Similon 
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GEZOCHT : 
 
Orthodont gezocht (007/001) ter versterking orthodontie Colson 
Maasmechelen + Lanaken . Interne opleiding kan ook. 
 0476303661 ortodontcolson@skynet.be 
 
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 
 
 
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 

 

 

mailto:praxisteam.de.ceuster@hotmail.com
mailto:ria.miermans@tandarts.be
mailto:invident@dentius.be
mailto:Bryan.vandersmissen@telenet.be
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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. 

 

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 2-3 dagen 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 

 

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 

 

 

mailto:info@dentine.be
mailto:info@tandartsenas.be
mailto:timmermandavid@hotmail.com
mailto:sibylle.rosias@skynet.be
mailto:info@tandartscusters.be
mailto:info@esthedentalplus.be
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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 

mailto:info@all-dente.be
mailto:LTH.EVC@gmail.com
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Het 

“BLIJF IN UW KOT” 

Spyxke deel 2 !! 
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spyxke@gmail.com: meldingen voor spyxke  zoals zoekertjes, 

overlijden, geboorte….. 

Let op : zoekertje gratis bij betaling van €80 lidgeld lokale afdeling 

Geen lid = zoekertje betalen (€5 per regel  per maand)  

limburg@vvt.be: afmelden van de studieclub na afsluiten  

     inschrijvingen 

kltv@skynet.be: adreswijzigingen, in-uitschrijven voor KLTV  

                activiteiten 

jos.hoffbauer@tandarts.be: wachtdienstcoördinator  

 

 

 

 

 

(Foto cover : Jeker in Tongeren)  

Redactieadres ’t Spyxke / Secretariaat K.L.T.V. 

Pliniuswal 24 

3700 Tongeren  012/23 07 94 

spyxke@gmail.com 

mailto:spyxke@gmail.com
mailto:limburg@vvt.be
mailto:kltv@skynet.be
mailto:jos.hoffbauer@tandarts.be
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Woord van de voorzitter 

  

Beste Collegae, 

Hopelijk verloopt het praktijkvoeren een beetje terug ‘normaal’ (met 
de nodige beschermings- en of hygiënemaatregelen) bij het 
verschijnen van deze editie van het Spyxke en zijn we een heel 
eind  verder in de versoepeling van de maatregelen ivm de 
lockdown. 
 
Daar er professioneel weinig te melden valt ivm het wegvallen van 
alle cursussen hebben we Prof. Politis bereid gevonden om een 
tekst  te verzorgen met als inhoud één van de uitgestelde NIVVT 
cursussen. Waarvoor veel dank. 
Zoals gezegd zijn dus alle NIVVT cursussen verplaatst naar het 
najaar evenals de studieclubs.  
De studieclub van april zal doorgaan in januari. 
Hopelijk wordt er ook een aanpassing gedaan aan de regels van  de 
accreditering voor 2020. 
Voorts hebben meer dan 300 collega’s gereageerd op onze actie 
ivm de alcoholgel en iedereen heeft normaal zijn fles in ontvangst 
kunnen nemen. 
Eveneens hebben ook een 60-tal collega’s gebruikt gemaakt van de 
link voor het vervaardigen van 3D-geprinte face shields en/of 
mondmasker ontspanners bij het 
Makerscollectief4Limburg (http://www.makerscollectief4limburg.be) 
Wij moeten deze mensen dan ook bedanken voor het gratis 
vervaardigen hiervan. (spijtig genoeg waren hier ook collega’s die tot 
20 maskers durfden bestellen wat niet de bedoeling was) 
Collegialiter en hou het gezond! 
 
Ronny 
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2020 : Het jaar van de nooit geziene lockdown in de THK 

Als jullie deze tekst lezen, zijn we 14 dagen verder,  een eeuw in voortschrijdende 

inzicht m.b.t. nieuwe kennis over het onzichtbare beest(2019-nCoV), dat gans de 

wereld in zijn macht zal blijven houden tot er een degelijk vaccin op de markt zal 

verschijnen.  

Door de zeer besmettelijke patiënten transmissie via druppel- en aerosol, stond ons 

beroep snel in de vuurlijn. Zeker toen Limburg de meest getroffen regio bleek. 

Werken zoals vóór 13 maart was niet meer mogelijk zonder eigen 

gezondheidsrisico’s te nemen en gevaren voor kruisbesmetting te creëren in onze 

praktijk. Ook het zich begeven in grotere massa’s was not done. 

Niemand van ons heeft op deze manifeste manier de hemel op zijn hoofd zien 

vallen. Tenzij je zelf de Duitsers nog in mei 1940 ons land hebt zien 

binnenmarcheren, heeft niemand in de tandheelkunde zo brutaal de deur moeten 

sluiten en patiënten verschuiven naar…….  

Net als bij de meeste(democratische) regeringen op de wereld stond zo’n 

rampenplan bij de medische verenigingen niet in hun draaiboek. Toen onze 

virologen de ernst van de situatie in kaart brachten, werd door uw vereniging naar 

oplossingen gezocht om de hulpvraag van patiënten en de directe economische 

aspecten voor de collegae te bevragen.   

Een kleine groep binnen het VVT-bestuur heeft, in vaak ondankbare 

omstandigheden, naar oplossingen gezocht en de juiste instanties aangepord.  

Omdat ik zelf veel (positieve en negatieve) reacties van jullie kreeg konden er toch 

inzichten vanuit de basis doorsijpelen bij de mensen in Brussel.  Zo was er, toen de 

Nederlandse college/tandtechnici/mondhygiënisten een gezamenlijk protocol met 

de overheid konden afsluiten, een kleine bevraging bij 20 Limburgse collegae 

(evenwichtig verdeeld qua leeftijd en praktijkvorm).  Helaas heeft de pers geen oor 

naar onze moeilijke praktijksituatie en worden individuele uitspraken als 

“bananenschil” aangebracht om er iets uitdagend van te maken. Ondanks alle 

negatieve toonzettingen, was het voor onze URGENTE-patiënten een verademing 

dat we tijdens weekdagen meer dan 10 Limburgse verwijspraktijken bereid vonden 

om de hete kastanjes uit het vuur te halen. Ook de collegae van wacht konden op 

een deel van hen beroep doen. Zij krijgen onze allerbeste waardering nu en zolang 

deze crisis duurt. 

De overheid voorzag maatregelen voor tijdelijke werkloosheid door overmacht, een 

betalingsplan voor sociale werkgeversbijdrage, bedrijfsvoorheffing en sociale 
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bijdrage voor zelfstandigen.  De federale overheid zorgde voor het 

overbruggingsrecht en de Vlaamse voor en compensatiepremie. Het RIZIV ging, na 

de dokters, voor ons over naar een pseudocode “telefonisch advies”. 

Helaas, staan we bij de overheid ver van de eerste plaats, ondanks ons zwaar 

risico. Er was veel aankondigingspolitiek om fouten te maskeren, o.a. het 

verdwijnen van de broodnodige maskers.  

Het was ook lang wachten op een bindend advies van Sciensano, dat uiteindelijk op 

verschillende manieren kon gelezen worden. Intussen bereikten ons berichten van 

praktijken die gewoon doorwerkten en alleen zichzelf zwaar beschermden. 

Sommigen kozen voor de totale lock-out en stuurden vanaf dag 1 iedereen naar de 

weekendwacht.  Die enkele nestbevuilers hebben gelukkig het totaalbeeld van het 

korps niet beschadigd, al moeten we deze mensen hierop aanspreken, zowel 

ethisch als collegiaal. 

Mede door de keuze voor de (de-)conventie, ontstond er, ook voor de corona-

materie, een ongezond opbod en duidelijk tweespalt tussen de twee verenigingen.  

Niemand van de collegae heeft daar iets mee te winnen. Deze verdeeldheid geeft 

ons bij de beleidsmakers weinig geloofwaardigheid in tegenstelling tot de 45000 

Nederlandse collegae uit de tandzorg -tandartsen -tandtechnici-mondhygiënisten, 

die wel één protocol succesvol steunden bij hun overheid  

Ons beroep krijgt plots letterlijk en figuurlijk een ander gezicht.  Onze patiënten 

mogen geen schrik krijgen om behandeld te worden of om financieel de klos te zijn, 

want deze crisis zal ook nog economische gevolgen hebben voor grote delen van 

de bevolking. 

 In ons beroep zullen de solopraktijken met één stoel zonder assistentie voor zware 

opdrachten staan om de veilige zorgtijd optimaal te benutten ondanks alle extra 

oppervlaktebehandelingen en ventilatietijden. Wie pas geïnvesteerd heeft wacht 

ook een moeilijke periode, maar ons mooi beroep verdwijnt niet en onze patiënten 

zullen ons opnieuw nodig hebben. Op een bepaald moment zullen 

immuniteitstesten al wat soelaas brengen als grote groepen van de bevolking 

immuun zijn voordat het vaccin op de markt verschijnt. 

2020 zal de geschiedenis ingaan als een zeer apart jaar, waarin ons beroep niet 

ongeschonden uit zal komen. Misschien kunnen we toch op wat begrip bij Maggie 

(coronapremie?) rekenen. Hopelijk mogen we gespaard blijven van meerdere 

infectiepieken in het najaar, waarbij de tandartspraktijken al dan niet als oorden van 

kruisbesmetting worden aangeduid. 

Dank aan alle stille werkers dag na dag digitaal in Brussel. Dank aan alle 

verwijspraktijken en ook aan jullie voorbeeldig gedrag in deze moeilijke 

omstandigheden. Hierdoor kon de patiënt met een noodzakelijke hulpvraag gehoor 

vinden. De verdeeldheid en de pers: spijtig hé!!                     Jos Hoffbauer   



’t Spyxke   mei 2020 Pagina 6 

Evolutie decontventie THK in Limburg en de rest van het 

land! 

a. in de totale percentages voor België  zijn ook de percentages van Brussel

verwerkt.

In 2009 41,2 % deconventies in Brussel, in 2020   33,8 %

b. De deconventies hebben vooral tijdens de regeerperiode “De Block” in

Vlaanderen een hoge vlucht genomen. Waar voor Vlaanderen in de provincies

Limburg , Antwerpen en Vlaams-Brabant voor 2020  geen stijging meer te zien is,

komt er  in  West en Oost-Vlaanderen telkens meer dan 3 % bij. Vooral de

arrondissementen Roeselare en Sint-Niklaas schieten boven de 60  %

c. Voor een akkoord OVERAL in voege te laten treden, mogen er niet meer dan

40% deconventies voor het ganse land genoteerd worden. Op niveau

arrondissement is de grens :  niet meer dan 50 % deconventies. Hierdoor vervalt

het akkoord in alle Antwerpse arrondissementen, Roeselare,Veurne, Dendermonde

(60,34%) en vooral St.Niklaas(62,6%).

d. Zoals jullie uit bovenstaande tabel opmerken zijn de verschuivingen in Limburg

t.o.v. 2019 minimaal, maar er wel een (rare)serieuze ruk naar de volledige

conventie +39, die bijna volledig  van de partiële conventie komt(-35).  Zoals

steeds moet om een objectief beeld van het aanbod aan tandzorgen te krijgen, de

niet-actieve collegae op een andere manier bekeken worden.

e. Waar 15- 20 jaar geleden de hogere deconventies  zich vooral in Wallonië en

Brussel situeerden, is het beeld intussen  omgekeerd. Op uitzondering van de

arrondissementen Dinant, Nijvel en Doornik-Moeskroen is  de volledige conventie

in Wallonië dit jaar OVERAL  toegenomen en situeert zich boven de 60% , terwijl

de partiële conventie amper 10 %  Walen bekoord. In Limburg zit het cijfer

partiële conventie nu rond de 30 %.

f. Het akkoord treedt definitief in voege op 7 mei en er is zeker dit jaar voor de

geconventioneerden een verhoogd sociaal statuut (ook als 65 +). Wie niet akkoord

is met zijn huidig statuut kan nog corrigeren, maar van conventie naar deconventie

is pas opnieuw mogelijk rond 15  december 2020.
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CHRONISCHE PIJN NA IATROGENE SCHADE 

Prof. Dr. C. Politis, gewoon hoogleraar MKA KULeuven, diensthoofd MKA 

UZLeuven 

Dr. Fréderic Van der Cruyssen, ASO-MKA en FWO-aspirant 

Het trigeminaal systeem ontstaat embryologisch vanuit een samensmelting van 

placodes en neurale lijst cellen.  In de afgelopen 4 miljoen jaar heeft het trigeminaal 

systeem zich ontwikkeld en verfijnd tot een uiterst betrouwbaar 

verdedigingssysteem van de mens.  

Gespecialiseerde zintuigen en receptoren zorgen voor visuele, auditieve, tactiele, 

proprioceptieve, discirminatieve, thermische, nociceptieve, gustatoire, olfactorische 

en tal van andere informatie. Deze informatie wordt afferent verder geleid via 

axonale communicatie-kanalen naar het ruggenmerg en naar de cerebrale cortex 

via een drietal relaisstations. Hierop reageert het lichaam met reflexen of,  zo nodig 

of gewenst, met efferente signalen en opdrachten.  

De meeste verwondingen van het integumentum, of het nu gelaatshuid is of 

mondmucosa,  genezen vlot en maar zelden komt het tot een keloïd of een 

ongewenste reactie (allergie, angio-oedeem). Veel gevoeliger is het lichaam voor 

schade die ontstaat achter deze verdedigingslinie. Wanneer het gaat om schade 

aan zenuwbanen of neuronen is restitutio ad integrum niet de regel.  

De zenuwbanen die van belang zijn in de tandheelkunde zijn de nervus alveolaris 

inferior (IAN) en de nervus lingualis (LN).  Hun axonen transporteren sensorische 

informatie vanuit perifere receptoren naar de eerste relaisstations gelegen in het 

ganglion van Gasser en in de nucleus mesencephalicus. Zo’n zenuwbaan bestaat 

uit axonen. Die mogen we ons niet voorstellen als inerte electriciteitskabels, maar 

als fijne transportkanalen met antegraad en retrograad transport van vocht gevuld 

met nutriënten en andere moleculen,  omgeven door membranen die ingebed zijn in 

Schwancellen al dan niet met een myelineschede. Een bindweefsellaag en een 

vasculaire plexus omgeeft ieder axon. Bij polyfasciculaire zenuwen zoals de IAN 

zijn er verschillende bindweefselmantels: rond ieder axon  is er een endoneurium, 

rond iedere bundeling van axonen in een fascicel is er het perineurium en rond de 

gehele zenuw bevindt zich de bindweefselmantel, het epineurium. 

Op ieder niveau is er interactie met de omgeving via membraanreceptoren en 

ionkanalen, alles met de bedoeling het geheel viabel en transportfähig te houden. 
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 Ter hoogte van de derde molaar bevat de IAN zo’n 15 tot 18 fascicels. Bij schade 

zal het resultaat afhangen van het aantal lagen dat vernietigd werd maar ook van 

het type schade. Zo zal een gladde fijne snijwonde doorheen een zenuw of een 

compressie vaak kunnen leiden tot goed herstel, maar zullen verwondingen die zich 

over een grotere afstand van de zenuw uitbreiden (chemisch, thermisch) of gepaard 

gaan met veel weefselschade (crushing) veel minder goed herstellen.  

Over het algemeen gaat zenuwschade gepaard met een restletsel, dat we best 

omschrijven als functieverlies.  

In de kliniek gebruiken we daarvoor de termen hypo-esthesie, anesthesie, ageusie 

(verlies van smaak). Dit zoeken we dagelijks op, weliswaar in de reversiebele 

versie, bij toedienen van lokale anesthesie die we aanbrengen dicht bij 

zenuwvezels van trigemenale zenuwtakken. 

 Dit functieverlies, indien blijvend,  is betreurenswaardig maar tast ons als 

organisme niet aan. Fysiopathologisch correleert het met de Walleriaanse 

degeneratie van het distale deel van de zenuw vanaf het zenuwletsel. De rest van 

het trigeminale systeem raakt niet verstoord. De schade blijft beperkt tot lokaal en 

distaal van het letsel.  Het eerste, tweede en derde relaisstation blijven hun rol 

spelen. 

Soms echter gaat het mis om redenen die vooralsnog onopgehelderd zijn.  

Bij sommige patiënten ontstaat na iatrogene schade ter hoogte van de IAN of LN 

niet enkel een hypoesthesie of anesthesie maar ook een reeks van ongewenste 

sensaties, meestal een of andere vorm van blijvende pijn. We omschrijven die 

ongewenste sensaties als paresthesie, dysesthesie, hyperesthesie, allodynie, 

hyperpathie, hyperalgesie naargelang het fenotype van de pijn. We spreken  dan 

van neuropathische pijn.  

Blijft die situatie langer dan drie maanden aanhouden spreken we niet meer van 

acute pijn maar van chronische of persisterende pijn.  En als de hypoesthesie blijft 

gepaard gaan met ongewenste pijnsensaties die niet meer kunnen gecoupeerd 

worden met toedienen van een lokaal anestheticum ter hoogte van de Spyx of het 

foramen infra-orbitale of hoog retromaxillair, dan spreken we van neuropathische 

pijn met centrale sensitisatie. Er is dan schade opgetreden zowel ter hoogte van het 

initiële letsel als in het verdere verloop van het trigeminaal systeem.  In plaats van 

herstel heeft het initieel letsel een reeks van gebeurtenissen in gang gezet die ver 

voorbij het 1
e
 en 2

e
 relaisstation gaan. Dat verklaart ook waarom de

symptomatologie van chronische neuropathische pijn ver buiten het gelaedeerde 

gebied kan uitbreiden.  
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Eens sensitisatie is opgetreden, spreken we niet meer van nociceptie, maar zijn we 

voluit in het gebied beland van pijngewaarwording, pijnbeleving en pijngedrag met 

alle bio-psycho-sociale componenten die hiermee gepaard gaan. 

Naast een grondige anamnese, klinisch onderzoek, orthopantomogram en cone-

beam CT- scan zullen in de gespecialiseerde setting ook een QST en een MRI 

uitgevoerd worden. De QST, quantitative sensory testing, wordt gebruikt om de 

neuropathie te differentiëren en een patiëntenprofiel op te stellen,  zodat we een 

medicatie-schema kunnen opstellen op maat van de patiënt. De MRI, magnetic 

resonance imaging, laat met gespecialiseerde protocols rechtstreekse visualisatie 

toe van de nervus trigeminus takken, waarbij het bekomen signaal kan 

differentiëren tussen ‘normaal’ en ‘abnormaal’. (Figuur 1,2) 

 

 

Figuur 1: MR Neurografie sequenties binnen het 'MKA Nerve Protocol' 
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Figuur 2: MR Neurografie toont een hypertrofische V2 rechts bij patiënte met neuropathische 

pijn in het distributiegebied V2 rechts. Een zenuwbiopsie met histologisch en 

electronmicroscopisch onderzoek liet axonale schade zien.  

 

De tandarts neemt een belangrijke plaats in bij de preventie en de behandeling van 

neuropathische pijn. Het risico op het ontwikkelen van neuropathische pijn is het 

grootst bij zenuwletsels na endo, vervolgens na zenuwschade door implantaten, 

vervolgens door locale anesthesie en het geringst na wijsheidstandverwijdering. De 

absolute aantallen worden vooral bepaald door de aantallen ingrepen van een 

bepaald type. 

Indien men peroperatief reeds een zenuwletsel vaststelt is onmiddellijke aanpak 

aangewezen. Indien peroperatief geen schade wordt vastgesteld, maar de pijn na 

een tandimplantaat of een endo onhoudbaar is en 30-48 uur blijft aanhouden 

ondanks paracetamol, NSAID’s, tramadol en corticosteroïden is een onmiddellijke 

verwijzing noodzakelijk na die 30-48 uur.  

Vroegtijdig MKA-microchirurgisch herstel toont de hoogste succescijfers. Hierbij 

wordt de zenuw over een zekere afstand vrijgelegd en zo mogelijk microchirurgisch 

hersteld of minstens ontdaan van het penetrerend of beschadigend agens. 

Vervolgens wordt de zenuw gewikkeld in een vetschort (Biçhat) en voorzien van 

topische steroïden waarna een botluik zonder compressie wordt aangebracht.  

Lichaamsvet en een niet-compressieve omgeving van bot zijn de natuurlijke habitat 

van de IAN. (Figuur 3,4,5) 
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De “window of opportunity” om de neuropathische pijn nog onder controle te krijgen 

bedraagt zo’n 3 maanden voor de IAN en zo’n 6 maand voor de LN (minder als er 

ook smaakstoornissen zijn).  Eens de 3 maanden overschreden, moet men beroep 

doen op ondersteunende en symptomatische behandeling. De kans op volledig 

herstel is klein eens er centrale sensitisatie is opgetreden. Goed management en 

patiënt communicatie zijn zeer belangrijk omdat de verwachtingen van de patiënt 

moeten getemperd worden.  De behandeling wordt dan gericht op het dragelijk 

maken van de klachten. We zitten op dat moment al voorbij het 1
e
 relaisstation

waar het werk van tandartsen en mka-artsen zich toe beperkt.  

Vanaf dan is de behandeling multimodaal en multidisciplinair. Sensorische re-

educatie en cognitieve gedragstherapie (CBT), medicamenteuze ondersteuning – 

analgetica, anti-epileptica, anti-depressiva, NMDA-antagonisten, opiaten – 

chemische zenuwblokkades, neurostimulatoren kunnen allen bijdragen tot 

beterschap in welbepaalde indicaties.  

Figuur 3: Een patiënte ontwikkelt onmiddellijk aansluitend op een endo (element 47) een 

hypoesthesie die gepaard gaat met dysesthesie.  
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Figuur 4: Dezelfde patiënt als in figuur 3. De panoramische radiografie toont een mooie 

endodontische vulling van de wortelkanalen, maar ook een verspreiding van het 

kanaalvullingsmateriaal in het canalis mandibulae 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Een chirurgische behandeling wordt best zo vroegtijdig mogelijk na iatrogene 

schade uitgevoerd en bij voorkeur voor de 3
e
 maand. Zelfs als de hypoesthesie niet opgelost 

wordt, heeft een vroegtijdige ingreep meestal een gunstig effect op de pijnklachten. Eens 

centrale sensitizatie is opgetreden verkleint de kans op herstel.  
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UITSTEL CURSUSSEN EN ACCREDITERING 2020 

Er heerst grote onzekerheid over de cursussen, studieclubs, peer reviews, 

zolang het Covid 19 virus niet volledig bedwongen is.  

Vooral de vrees voor een(mogelijke) volgende piek doet menig organisator, 

zaaleigenaar en cateraar huiveren.  

Toch moeten we positief denken en de uitgestelde cursussen opnieuw 

programmeren met de vurige hoop dat veilige opstellingen mogelijk zijn. 

 In onderstaand overzicht , ziet U naar welke data cursussen werden 

verplaatst. 

Verder moet ook met de overheid en de accrediteringscommissie op korte 

termijn onderhandeld worden hoe de accreditering 2020 kan afgehandeld 

worden, zeker als bepaalde grotere manifestaties en studieclubs niet 

zouden kunnen doorgaan.  

Ook is er een voorstel om bepaalde cursussen DIGITAAL (bv. webinar of 

zoom bijeenkomst) te kunnen brengen, wat op dit ogenblik in de THK geen 

AE of PR oplevert.  Natuurlijk zal in het post-coronatijdperk  de hoofdtoon 

toch moeten blijven liggen bij een gezellig elkaar ontmoeten, een hapje + 

drankje +babbeltje met collegae en sponsors. 

Jos Hoffbauer 
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Limburgse NIVVT cursussen 2020 staan online!!! 

Voor de cursussen geldt enkel  inschrijving via de VVT- website!! 

Do 03/09/2020 

Extracties onder lokale anesthesie: durven en doen 
S.Politis Stiemerheide 1 dag 

Do 24/09/2020 

Vroegere orthodontische behandeling toepasbaar voor  alg. tandarts 

N. Schreurs Stiemerheide 1/2 dag 
VOLZET 

Do 08/10/2020 

EHBO voor tandartsen (voormiddag) 

G.Maes Stiemerheide ½ dag 

VOLZET 

Do 08/10/2020 

EHBO voor tandartsen (namiddag) 

G.Maes Stiemerheide ½ dag 

VOLZET 
Di 13/10/2020 

Ergonomie en houdingsbewustzijn bij tandartsen 

E.Decabooter Stiemerheide 1 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 
Do 22/10/2020 

Workshop: adhesief cementeren, helder belicht 
W. Van Breda Stiemerheide ½ dag 

VOLZET 
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Di 27/10/2020 

Lokale anesthesie in de tandheelkunde 
S.Politis Stiemerheide 1 dag 

VOLZET 
Do 29/10/2020 

Leren omgaan met nomenclatuur 
M.Seijnhaeve Stiemerheide 1dag 

VOLZET 

Ma 16/11/2020 

Farmacologie i/d tandartspraktijk: medicatie, kwetsbare patiënten, 

alternatieve geneeswijze 

N.Fraeyman Stiemerheide 1 dag 

VOLZET 

Di 17/11/2020 

Radiologie en beeldvorming in orale en maxillofaciale regio 
L.Renier/ K.Supply Stiemerheide ½ dag 

VOLZET 

Vr 20/11/2020 

Radiologie: apparatuur, stralingshygiëne en diagnostiek 

E.Berkhout Stiemerheide 1 dag 

VOLZET 

Vr 04/12/2020 

Goede infectiepreventie, maak het eenvoudig! 
D.Voet Stiemerheide 1 dag 

VOLZET 
Za 05/12/2020 

Praktijkorganisatie – voor een vlotte implementatie van een tandartsassistente 

D. Voet Stiemerheide ½ dag 

Za 05/12/2020 

Wintermeeting Thor Central 

Do 10/12/2020 

Creëren van een beter resultaat met composiet in het anterior gebied 

S.Meeze Stiemerheide 1dag 

VOLZET 
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Activiteiten VVT Limburg 2020 

 

 

Dond 24/09 STCL Grisar Koenraad : Casuïstiek in de mond- kaak- en 

aangezichtschirurgie en samenwerking met de verschillende tandarts-

specialiteiten      Thor Central 

Dond 22/10 STCL . A.De laat : Bruxisme Thor Central Prof

Dond 26/11 STCL  VERVACK Valentin :Endodontisch behandelde tand 

en de mogelijkheden tot restauratie   Thor Central 
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WACHTDIENST VVT / LIMBURG JUNI 2020 
CENTRAAL OPROEPNUMMER 0903/39969 

 
  

WACHTDIENST

 KONINKLIJKE LIMBURGSE
 TANDARTSENVERENIGING               Lijst wachtdienst Juni 2020 - Pagina 1
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  Peeters J.                Genkersteenweg 417        3500 Hasselt                   011/497336 
  Jooken R.                 Donkweg 23                3520 Zonhoven                  011/813255 
  Kelleneers M.             De Bormanlaan 22          3730 Hoeselt                   089/492831 
  Guttermann M.             Tiensesteenweg 61         3800 St.Truiden                011/688263 
  Van Houdt N.              Markt 14                  3540 Herk-de-Stad              013/305450 

Zaterdag, 6 Juni 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Matthijs A.               Leopoldlaan 86            3900 Pelt                      011/361414 
  Denis M.                  Maaseikersteenweg 16      3620 Smeermaas-Lanaken         089/721559 
  Knoors N.                 Diestersteenweg 226       3510 Kermt- Hasselt            011/262678 
  Nellissen F.              Hoevezavellaan 83         3600 Genk                      089/384988 
  Slaets J.                 Millerdries 27            3770 Millen-Riemst             012/238519 
  Ouwerx A.                 Bornstraat 35             3806 Velm-St.Truiden           011/680238 
  Castelijns M.             Kanaalstraat 27           3945 Ham                       013/666416 

Zondag, 7 Juni 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Peeters M.                Ringlaan 146              3900 Pelt                      011/661820 
  Coekaerts R.              Wijshagerkiezel 75        3670 Meeuwen                   089/471761 
  Cox L.                    Hasseltse Dreef 103       3512 Stevoort-Hasselt          011/314830 
  Baeten J.                 Heuvenstraat 31           3520 Zonhoven                  011/816327 
  Vranken V.                Maastrichtersteenweg 218  3700 Tongeren                  012/231122 
  Ouwerx A.                 Bornstraat 35             3806 Velm-St.Truiden           011/680238 
  Danckaert M.              Meulenven 26              3945 Kwaadmechelen             013/290290 

Zaterdag, 13 Juni 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Elsen V.                  Molenstraat 116           3910 Pelt                      011/644674 
  Timmermans J.             Hepperstraat 25           3680 Maaseik                   089/567304 
  Market M.                 Royerheidestraat 83       3590 Diepenbeek                011/321445 
  Robijns G.                Dieplaan 41               3600 Genk                      089/363259 
  Koopmans C.               Verbindingsstraat 8       3740 Waltwilder-Bilzen         089/491970 
  Caulier H.                Wilderlaan                3803 Wilderen-St.Truiden       011/767378 
  Cleuren K.                Tessenderlosestwg 85      3583 Paal-Beringen             011/420651 

Zondag, 14 Juni 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Linsen J.                 Thomas Watsonlaan 31      3930 Achel                     011/643675 
  Gielen G.                 Breekiezel 36             3670 Oudsbergen                089/856204 
  Gommers L.                Berkenlaan 27             3500 Hasselt                   011/914915 
  Miermans R.               Wiekstraat 146            3600 Genk                      089/363129 
  Timmermans L.             St.Gertrudisplein 2a      3740 Beverst-Bilzen            089/413815 
  Vanderspikken T.          Hoogdorpstraat 34b        3570 Alken                     011/760761 
  Hooghe M.                 Oudestraat 19             3540 Herk-de-Stad              013/555413 

Zaterdag, 20 Juni 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Meynen P.                 Molenstraat 16            3990 Peer                      011/632628 
  Janssen N.                Itterplein 6 01           3960 Bree-Opitter              089/867737 
  Vandebeek R.              De Schiervellaan 21       3500 Hasselt                   011/229980 
  Pulinx G.                 Zaveldriesstraat 11       3600 Genk                      089/383832 
  Rosias S.                 Bilzensteenweg 10a        3730 Hoeselt                   089/416256 
  Delsaer H.                Naamse vest 69            3800 St.Truiden                011/692069 
  Volders F.                Kerkstraat 9              3580 Beverlo-Beringen          011/424082 
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Zondag, 21 Juni 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Knevels N.                Parkstraat 6b1            3900 Pelt                      011/644041 
  Gaajetaan J.              J.Smeetslaan 148          3630 Maasmechelen              089/772636 
  Peeters R.                Diestersteenweg 360       3510 Kermt-Hasselt             011/255090 
  Van Dijck A.              Weg naar As 36            3600 Genk                      089/356725 
  Boosten E.                Verbindingsweg 20         3770 Riemst                    012/452556 
  Vanhollebeke E.           Bosveldstraat 1           3870 Heers                     011/484029 
  Verspreet M.              Tessenderlose steenweg 85 3583 Paal-Beringen             011/420651 

Zaterdag, 27 Juni 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Overweg M.                Bemvaartstraat 47         3900 Pelt                      011/648788 
  Stassen E.                Hoogbaan 209              3650 Dilsen                    089/754067 
  Peters J.M.               Hogebergstraat 53         3500 Hasselt                   011/311758 
  Samoes I.                 Grote Baan 197            3530 Houthalen-Helchteren      011/604410 
  Bertrand P.               Brugstraat 41b2           3740 Bilzen                    089/868693 
  Matterne N.               René Lambrechtstraat 31   3800 St.Truiden                011/694192 
  Vandekerckhove M.         Linkhoutstraat 221        3560 Linkhout-Lummen           013/323248 

Zondag, 28 Juni 2020 : 9 tot 18 uur
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Henckens W.               Don Boscostraat 79a       3940 Hechtel                   011/734926 
  Avramoski B.              Herderstraat 78           3630 Maasmechelen              089/762815 
  Martens R.                Kempenstraat 102          3590 Diepenbeek                011/351068 
  Smeets L.                 Reinpadstraat 160         3600 Genk                      089/362332 
  Poesen F.                 Koekoekstraat 2           3740 Munsterbilzen             089/413505 
  Somers M.                 Geelstraat 53             3800 St.Truiden                011/681571 
  Carlier P.                Dr.Van der Hoeydonckstr.2 3560 Lummen                    013/522504 
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WACHTDIENST ORTHODONTIE JUNI 2020    070 / 222088 

Pinkstermaandag 1 juni   Vandyck Marc  089/481258 
Weekend 6-7 juni         Swinnen Steven 0486754581 
Weekend 13-14 juni             Poelmans Simon 0472717868 
Weekend 20-21 juni             Mevesen Ann 0494447715 
Weekend 27-28 juni             Dreesen Karoline 0484425270 

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE  JUNI 2020    070 / 222125 

Pinkstermaandag 1 juni   Garmyn Pieter 
Weekend 6-7 juni         Gijbels Frieda 
Weekend 13-14 juni             Soers Catherine 
Weekend 20-21 juni             Thevissen Eric 
Weekend 27-28 juni             Van den Eynde Els 

REIZEN 

Omwille van de corona-crisis kan de riviercruise op de Douro eind juni 

2020 niet doorgaan. Met de reisorganisatie werd opnieuw naar een 

periode gezocht  tijdens de periode van zondag 26 september tot zondag 3 

oktober 2021.  Wie voor deze periode  met onze groep interesse 

heeft,  kan  hetzelfde programma raadplegen op : 

 KLTV-site : www.kltv.be  gebruikersnaam :” KLTV “en wachtwoord : 

“MARTENSR” (  dus allemaal hoofdletters) 

http://www.kltv.be/
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Verhaal  van Katrien en Pieter in coronatijden 

Wat hadden we ons de eerste maanden van ons huwelijk anders 

voorgesteld… 

Ik kocht een nieuwe bikini en jij een zwembroek omdat we dachten dat we 

in maart in Zuid-Afrika zouden zweten. In plaats daarvan kregen we een 

3M beschermingspak aangemeten. Dat is iets minder genieten, maar zeker 

dubbel zo hard transpireren. 

Ik begin bij het begin. Pieter en ik leerden elkaar 7 jaar geleden in Leuven 

tijdens onze studie tandheelkunde kennen. Anderhalf jaar geleden was het 

dan eindelijk zo ver; Pieter ging op zijn knie. We hebben onze trouw een 

tijdje uitgesteld omdat de opbouw van onze groepspraktijk op de eerste 

plaats kwam. 2 december 2019 was het dan eindelijk zover. Na 2 jaar hard 

labeur konden we opengaan. Als we het zwaar hadden, trokken we ons op 

aan het feit dat we in maart op huwelijksreis zouden vertrekken. Maar eerst 

onze trouw, 14 maart; het zou een dag worden om nooit meer te vergeten. 

Jammer genoeg stak het coronavirus daar een stokje voor. We kregen 1 

dag de tijd om het hele feest te annuleren. Gelukkig zijn we wel nog voor 

de wet kunnen trouwen, daar draaide het uiteindelijk allemaal om. En 

gelukkig dachten we die dag nog dat onze huwelijksreis gewoon kon 

doorgaan. Want ja, Covid-19 gedijt toch niet in een warm klimaat? Ook die 

droom viel de dag erna in het water. Het reisadvies naar Zuid-Afrika (en de 

rest van de wereld) werd negatief. 

Het was de trouw van “net niet”. Een opstapeling van teleurstellingen, maar 

Pieter, intussen mijn wederhelft, bleef positief. Een weekje in de Ardennen 

was toch ook een goede manier om er even tussenuit te zijn? Pieter wist 

elke verandering in onze planning om te buigen naar iets positiefs. Eén 

ding is zeker, ik ben met een topman getrouwd!  
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We zijn uiteindelijk niet de enige pechvogels. Iedereen moet leren loslaten 

tijdens deze crisis.  Darwin wist het 161 jaar geleden al: ‘Survival of the 

fittest’. De mensen die zich het beste kunnen aanpassen aan onze nieuwe 

realiteit, lijden er het minste onder.  

Stilvallen was voor ons en onze collega’s geen optie. De praktijk bleef open 

en werd verwijspraktijk. Het doel was de mensen van de spoeddienst 

weghouden. We hebben in de voorbije 6 weken een 175-tal patiënten 

gezien met hevige tandpijn, abces, trauma,… Het is ons opgevallen dat 

zeker 150 van die patiëntcontacten vermeden hadden kunnen worden mits 

preventieve tandheelkunde. De gemiddelde patiënt heeft zelfs geen vaste 

tandarts. Ik heb nog nooit zoveel molaren geëxtraheerd als de voorbije 

weken. Een tand splitsen heeft voor mij geen geheimen meer. De grootste 

uitdaging is ademen in een FFP2 masker en zweten in de extra 

beschermende kledij. 

Wij hopen stillaan de noodzakelijke behandelingen bij onze eigen patiënten 

te kunnen heropstarten. We hebben de voorbije weken namelijk veel 

geïnvesteerd in beschermend materiaal. Echt normaal werken zal er in de 

komende tijd waarschijnlijk niet meer inzitten. Worden de nieuwe hygiëne-

maatregelen onze nieuwe realiteit? We zullen wel zien.  

Ons trouwfeest en onze huwelijksreis worden net als alle andere leuke 

dingen waar we naar uitkeken verplaatst. Eén ding is zeker: we hebben het 

nog allemaal tegoed!! 

 

Katrien De Keersmaecker 
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GEZOCHT : 

 
Orthodont gezocht (007/001) ter versterking orthodontie Colson 
Maasmechelen + Lanaken . Interne opleiding kan ook. 
 0476303661 ortodontcolson@skynet.be 
 
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 
 
 
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 

 

 

mailto:praxisteam.de.ceuster@hotmail.com
mailto:ria.miermans@tandarts.be
mailto:invident@dentius.be
mailto:Bryan.vandersmissen@telenet.be
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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. 

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 2-3 dagen 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 

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 

mailto:info@dentine.be
mailto:info@tandartsenas.be
mailto:timmermandavid@hotmail.com
mailto:sibylle.rosias@skynet.be
mailto:info@tandartscusters.be
mailto:info@esthedentalplus.be
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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 

mailto:info@all-dente.be
mailto:LTH.EVC@gmail.com




 



Koninklijke Limburgse Tandartsenvereniging juni 2020

Erkenningsnummer : P4A9139
Maandblad (verschijnt niet in juli en augustus)
Afgiftekantoor : 3500 Hasselt 1
Verantw. uitgever & afzendadres: K.L.T.V. Pliniuswal 24, 3700 Tongeren

‘t Spyxke





’t Spyxke   juni 2020 Pagina 1 

Maandblad van  K.L.T.V 

Verschijnt niet in juli en augustus 

35
e
 jaargang, nummer  6 : juni 2020 

Activiteit VVT studieclub Limburg

Donderdag 24 september 2020 om 20.30 

Casuïstiek in de mond- kaak- en 

aangezichtschirurgie en samenwerking met de 

verschillende tandarts-specialiteiten 

KOENRAAD GRISAR 

Thor Central Genk Accreditering aangevraagd DG6 

Inschrijven ten laatste op 20 september 2020 via de VVT website 

(Lokaal/Limburg/activiteiten) 

Na afsluiten van de inschrijving AFMELDEN via limburg@vvt.be 

Of via sms 044751719 

mailto:limburg@vvt.be
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spyxke@gmail.com: meldingen voor spyxke  zoals zoekertjes, 

overlijden, geboorte….. 

Let op : zoekertje gratis bij betaling van €80 lidgeld lokale afdeling 

Geen lid = zoekertje betalen (€5 per regel  per maand)  

limburg@vvt.be: afmelden van de studieclub na afsluiten  

   inschrijvingen 

kltv@skynet.be: adreswijzigingen, in-uitschrijven voor KLTV 

activiteiten 

jos.hoffbauer@tandarts.be: wachtdienstcoördinator 

Alle studieclubs en cursussen 

zijn natuurlijk onder 

voorbehoud!!! 

(Foto cover : Jeker in Tongeren) 

Redactieadres ’t Spyxke / Secretariaat K.L.T.V. 

Pliniuswal 24 

3700 Tongeren  012/23 07 94 

spyxke@gmail.com 

mailto:spyxke@gmail.com
mailto:limburg@vvt.be
mailto:kltv@skynet.be
mailto:jos.hoffbauer@tandarts.be
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Woord van de voorzitter 

  

Beste collegae, 

Hopelijk is bij het verschijnen van deze editie van het Spyxke het 
ergste van de Coronarisis voorbij. Waarschijnlijk zijn de meesten 
‘normaal’ terug aan het werk, met in acht name van het opgelegde 
hygiëneprotocol. Bij mij lukte dit vrij goed omdat ik hulp heb  van 
mijn echtgenote die zorgt voor het beheer van afsprakenboek, 
ontsmetten van de installatie enz… 
Mede hierdoor zal er waarschijnlijk een bindend hygiëneprotocol 
komen en dan hoop ik dat tegen die tijd Maggie de Block eindelijk 
geantwoord heeft op de gezamelijke brief van de 
beroepsverenigingen, want het praktijk voeren is er niet goedkoper 
op geworden en we verwachten toch wel wat compensatie hiervoor. 
De studieclubs van april en mei zijn verschoven naar januari en 
februari volgend jaar. Voor de studieclub van september kunnen we 
momenteel (dit kan nog veranderen) maar aan 80 mensen plaats 
bieden in het auditorium. Hier zijn we aan het onderhandelen om 
eventueel meer zalen te huren en via videoconference de lezing te 
laten doorgaan (dit is echter hoe het protocol nu is, in september is 
dit misschien weer anders). Bijna zeker is dat het zonder catering 
zal zijn. 
Voor de accreditering hoop ik dat er, na de vergadering van begin 
juni, (dit resultaat is bij het verschijnen van het spyxke waarschijnlijk 
bekend) een oplossing uit de bus komt ivm peer reviews en 
aangepaste regels voor 2020. 
Hou het gezond en tot een gemaskerd weerzien zoals de titel van de 
tekst van Jos Hoffbauer. 
 
Collegiale groeten 
Ronny 

  



’t Spyxke                              juni 2020 Pagina 4 
 

  



’t Spyxke                              juni 2020 Pagina 5 
 

Studieclub donderdag 24 september 2020 om 20u30 

Casuïstiek in de MKA-chirurgie en samenwerking met 

de verschillende tandarts-specialiteiten 
Thor Central Genk  Accreditering aangevraagd DG6 

 

De pathologie waar de MKA-arts mee geconfronteerd wordt kan zeer 

divers zijn. Een goede samenwerking met de verschillende tandarts-

specialiteiten is cruciaal voor het realiseren van een goede behandeling. 

Deze voordracht benadrukt het belang van goede communicatie en hoe er 

optimaal multidisciplinair samengewerkt kan worden tussen de 

verschillende specialiteiten. We bespreken meerdere casussen op een 

interactieve wijze. 

 

Curriculum Vitae: KOENRAAD GRISAR 

 

Ik ben laatstejaars MKA-chirurg in opleiding (UZ Leuven) en momenteel 

werkzaam in het OLV ziekenhuis te Aalst. Vanaf augustus 2020 zal ik 

toetreden tot de associatie MKA artsen te Hasselt (dr Jacobs, dr Henquet, dr 

Orye en dr Falter). Ik zal activiteiten uitoefenen te Hasselt (Jessa 

ziekenhuis) maar ook in Sint-truiden (St-Trudo ziekenhuis). Mijn 

voornaamste interessegebieden zijn de orthognate chirurgie, implantologie 

en dento-alveolaire pathologie.  



’t Spyxke                              juni 2020 Pagina 6 
 

Onze coronabubbel en het gemaskerd wederzien. 

Zoals steeds moet je dit soort teksten lezen in het momentum van het 

aanleveren. Plots geraken vele zaken, al of niet logisch of doordacht,  in 

een stroomversnelling.  

Op het ogenblik dat we opnieuw aan de reguliere zorg mogen beginnen,  

spreken virologen van nieuwe besmettingspieken in het najaar en 

terugkoppelen van de huidige exit-strategie.  

Het verschijnen van een degelijk antiviraal middel en een vaccin, zal ook 

voor onze sector de ultieme verlossing brengen.  

In de voorbije 10 weken is normale praktijkvoering voor vele collegae een 

speciale ervaring geweest. Het was  zowel een periode van verademing als 

onzekerheid over alle vaste kosten. Dat kan ik concluderen uit mails en de 

mini-enquête die ik bij een beperkt aantal Limburgse collegae deed.  

Enkele elementen komen vaak voor : het onbegrip van de politieke 

besluitmakers voor de specifieke situatie en het gevaar bij ons werkgebied.  

Blijkbaar hebben te weinig van deze politici ernstige tandproblemen 

gekregen, want een zorgsector 10 weken in quasi totale lock-down steken 

geeft gegarandeerd “collateral damage”.  

 Los van het feit dat de coronapandemie nog steeds ons voortschrijdende 

inzichten bezorgt, moeten we opnieuw smeken dat Maggie De Block een 

deeltje van het niet uitgegeven budget tandheelkunde wil aanwenden voor 

een extra beschermingssurplus bij iedere behandeling met aerosols samen 

met de extra ontsmetting- en ventilatietijd.  Dezelfde Maggie de Block, die 

twee en half jaar geleden de 64 miljoen maskers deed verbranden om een 

legerhangar leeg te krijgen, hypothekeert door deze (voorlopige) 

conventieval  ook alle volgende akkoorden in onze sector. Naast “blijf in 

uw kot, was haar leuze vaak ook “trek uw plan” !!!! 
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Een ander element is ons imago-probleem in de pers. In tegenstelling tot 

Nederland waar men fier 40 positieve artikels kan voorleggen over 

Coronamoeilijkheden, beschermingsmateriaal en vooral een door gans de 

sector (tandartsen/labo’s/mondhygiënisten/universiteiten) gesteund 

protocol, missen we de boot hier opnieuw.   

 

Op dit ogenblik lees ik reacties van “Jan publiek” op de gerechtvaardigde 

open brief van (eindelijk) ALLE Belgische beroepsorganisaties richting 

Maggie De Block die vrijdag (22 mei) op de HLN pagina verscheen.  

Van de bijna 90 reacties is tot 90 % negatief en drijft een rode draad van 

een luxeprobleem bij geprivilegieerden, die nooit genoeg hebben. In plaats 

dat er iets respect (neen geen applaus om 20h) bovendrijft, blijven de oude 

demonen aanwezig : oplichters-woekerprijzen-poenscheppers enz . Goed 

wetend dat die digitale reacties geen echte staalname is van de ganse 

bevolking, is dat bij onze noorderburen eerder omgekeerd. Uit onze mini-

enquête lees ik  gelukkig dat de meeste (trouwe) patiënten  zeer  begripvol 

en positief blijven reageren  

We mogen  zeker verheugd zijn dat we in de moeilijke periode op genoeg 

doorverwijspraktijken mochten beroep doen, ook al liepen sommigen onder 

hen de kantjes af en werd de patiënt bijkomend  commercieel bejegend.  

Laat het samen met die tiental praktijken, die totaal niet bereikbaar waren, 

een klein smetje op dit voortreffelijk werk zijn. Op het ogenblik dat de 

doorverwijspraktijkorganisatie stopte, bleek uit een interne eigen onderzoek 

dat bijna 35 % van de wachtdiensttandartsen tijdens de 7 wachtdienstdagen 

(Hemelvaart-Pinksteren) nog niet volledig klaar waren voor alle urgente 

zorgen. Op drie van de zeven dagen hebben enkele doorverwijspraktijken  

(ism PGC Limburg) deze taak nog verlengd , waarvoor mijn oprechte dank. 

Ook pijnlijk was de interne discussie (na 7 weken lock-down) over wat 

uiteindelijk urgente, dringende en noodzakelijk tandzorg was alsook de 

manier waarop de beroepsverenigingen elkaar (extra) vliegen wouden  
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afpakken, alsof er nog RIZIV-verkiezingen dit jaar op het programma 

stonden.   

Ook hier hoop ik dat het voorbeeld uit Nederland (gezamenlijk helder 

werkbaar protocol gesteund door gans de sector en de wetenschap) ons 

voldoende  soelaas kan bieden om als één blok bij De Block zaken  te 

kunnen afdwingen, zodat bij een mogelijke  nieuwe corona-uitbraak niet 

vanaf NUL moet begonnen worden. 

Nog een ander hot item is onze  bescherming van de patiëntprivacy als er 

vragen komen bij contact tracing! 

Intussen hopen we de NIVVT-cursussen in het najaar te kunnen 

organiseren en een oplossing voor de accreditering 2020 te verkrijgen. De 

stuurgroep Accreditering, die nationaal samengesteld is, buigt zich begin 

juni over verschillende scenario’s, de mogelijkheden van webinars en hoe 

peer-reviews al of niet veilig zouden kunnen doorgaan. 

Helaas staan op dit ogenblik alle neuzen nog niet in dezelfde richting en is  

een dosis “gezond verstand “ absoluut nodig . 

Hopend dat jullie en jullie dierbaren allemaal gezond mogen blijven, dat er 

nog wat echte vakantietijd mogelijk is en dat we elkaar gemaskerd met een 

mondmasker mogen wederzien  dit najaar op de wetenschappelijke 

studiedagen in onze regio. 

Jos Hoffbauer 
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Reanimatie in het kabinet in coronatijd 

 

De nieuwe EHBO  richtlijnen zijn :  

1. In de eerste plaats de hulpdiensten(112) bellen, zeker als het 

slachtoffer niet meer bij bewustzijn is.  

2. Het slachtoffer in een stabiele zijligging brengen kan enkel als 

men zich voldoende kan beschermen, omdat hier de 1,5 m richtlijn 

niet kan gehanteerd worden. 

3. Enkel als je over voldoende persoonlijke 

beschermingsmaatregelen beschikt kan je veilig iets doen. 

4. Nu we als tandarts  juiste maskers en face-shield hebben, is 

vervolgens een hartmassage samen met handschoenen wel nuttig, 

maar doe zeker GEEN beademing. Door de hartmassage pomp je 

de longinhoud ook wat naar buiten, waardoor er ook aerosols met 

vochtdruppels kunnen vrijkomen.  

5. Heb je geen face-shield, zet dan een masker op de mond van het 

slachtoffer.  

6. Heb je  een aanwezig AED toestel,  dan kan je dit natuurlijk 

inzetten. 

Het Nederlands protocol ziet liever geen (directe) hulpverleners ouder dan 

50 jaar. Buiten AED gebruik, wil men bij personen met bewezen Covid-19 

klachten LIEFST geen hartmassage toepassen (aersols ?)   

Voor kinderen onder de puberteitsleeftijd blijft gewoon beademen en 

hartmassage WEL mogelijk en gelden er geen corona-beperkingen. 

Bijgevoegd het Nederlands schema en dat van het Rode kruis Vlaanderen 
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Limburgse NIVVT cursussen 2020 staan online!!! 

Voor de cursussen geldt enkel  inschrijving via de VVT- website!! 

Do 03/09/2020 

Extracties onder lokale anesthesie: durven en doen 
S.Politis   Stiemerheide    1 dag 
        

Do 24/09/2020 

Vroegere orthodontische behandeling toepasbaar voor  alg. tandarts 

N. Schreurs  Stiemerheide    1/2 dag 
       VOLZET 
Do 24/09/2020 

Hands-on workshop Direct Composiet (Smart Esthetics)  

Renckens/Bresseleers  Stiemerheide   1dag 

VOLZET  

Vr  25/09/2020 

Hands-on workshop Direct Composiet (Gebitsslijtage) 

Renckens/Bresseleers  Stiemerheide   1dag 

       VOLZET 

Do 08/10/2020 

EHBO voor tandartsen (voormiddag) 

G.Maes   Stiemerheide   ½ dag 

       VOLZET 

Do 08/10/2020 

EHBO voor tandartsen (namiddag) 

G.Maes   Stiemerheide   ½ dag 

       VOLZET 
Di 13/10/2020 

Ergonomie en houdingsbewustzijn bij tandartsen 

E.Decabooter  Stiemerheide    1 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 
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Do 22/10/2020 

Workshop: adhesief cementeren, helder belicht 
W. Van Breda  Stiemerheide    ½ dag 
       VOLZET 
Di 27/10/2020 

Lokale anesthesie in de tandheelkunde 
S.Politis   Stiemerheide    1 dag 
       VOLZET 
Do 29/10/2020 

Leren omgaan met nomenclatuur 
M.Seijnhaeve  Stiemerheide    1dag 
       VOLZET 
Ma 16/11/2020 

Farmacologie i/d tandartspraktijk: medicatie, kwetsbare patiënten, 

alternatieve geneeswijze 

N.Fraeyman  Stiemerheide    1 dag 

       VOLZET 

Di 17/11/2020 

Radiologie en beeldvorming in orale en maxillofaciale regio 
L.Renier/ K.Supply Stiemerheide    ½ dag 
       VOLZET 

Vr 20/11/2020 

Radiologie: apparatuur, stralingshygiëne en diagnostiek 

E.Berkhout      Stiemerheide    1 dag 

       VOLZET 

Vr 04/12/2020 

Goede infectiepreventie, maak het eenvoudig! 
D.Voet   Stiemerheide    1 dag 
       VOLZET 
Za 05/12/2020 

Praktijkorganisatie – voor een vlotte implementatie van een tandartsassistente 

D. Voet   Stiemerheide    ½ dag 

 
Za 05/12/2020 

Wintermeeting   Thor Central 
 
Do 10/12/2020 

Creëren van een beter resultaat met composiet in het anterior gebied 

S.Meeze  Stiemerheide    1dag 

       VOLZET 
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Activiteiten VVT Limburg 2020 

Dond 24/09 STCL Grisar Koenraad : Casuïstiek in de mond- kaak- en 

aangezichtschirurgie en samenwerking met de verschillende tandarts-

specialiteiten Thor Central 

Dond 22/10 STCL . A.De laat : Bruxisme Thor Central Prof

Dond 26/11 STCL  VERVACK Valentin :Endodontisch behandelde tand 

en de mogelijkheden tot restauratie Thor Central 

Belangrijk bericht ivm wachtdienst 2021!! 

Door het bewogen jaar 2020 hebben heel wat collegae besloten om hun 

praktijk definitief te stoppen. Dit heeft effect op de wachtdienstregeling. 

Mag ik jullie vragen om mij tijdig van deze stopzetting op de hoogte te 

brengen, ook als je wachtdienstdatum voor dit jaar reeds voorbij zou 

zijn! 

 Wie van jullie normaal in 2021 nog op de wachtdienstlijst zou

staan, gelieve vóór september het formulier “vrijstelling om niet

medische redenen” met melding van stopzetting van de praktijk

door te sturen

 Voor nieuwe aanvragen voor medische vrijstelling of verlenging,

gebruik het formulier “aanvraag medische vrijstelling” en stuur dit

samen met de nodige medische attesten rechtstreeks naar PGC

Limburg FAC Verwilghen Blok A 2deverdiep  Voorstraat 43 3500

Hasselt.

 Adreswijzigingen of verhuis naar een andere zone in 2021 moeten

liefst doorgegeven worden alvorens de nieuwe lijsten aangemaakt

worden

 Tussen 15/08/2020 en 15/09/2020 kunnen jullie vakantiedagen

voor 2021 ingebracht worden op de website

“spoeddienstalgemeentandarts” (niet meer dan 8 weekends aub!)

Jos Hoffbauer, coördinator wachtdienst algemeen tandarts Limburg 
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WACHTDIENST VVT / LIMBURG JULI AUGUSTUS 

SEPTEMBER 2020 

CENTRAAL OPROEPNUMMER 0903/39969 
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WACHTDIENST ORTHODONTIE juli augustus september 2020        070 / 222088  
Weekend 04-05 juli     Van Erum Ria  0474643495   

Weekend 11-12 juli     Schrijnemakers Karel 0475724848   

Weekend 18-19 juli     Piret Jean-Luc  0476259781   

Nat. Feestdag 21 juli     Aerts Johan  0475782831  

Weekend 25-26 juli     Vandevenne Rika 0495528108   

Weekend 01-02 augustus     Vanderstraeten Olga 0475586064  

Weekend 08-09 augustus     Desmedt Bieke  0475745283  

Weekend 15-16 augustus     Berben Cornelia 0487292585  

Weekend 22-23 augustus     Stessens An  0498110291  

Weekend 29-30 augustus     Vandeput Lucien 0497900961  

Weekend 5-6 september     Hoste Sofie  0478557926  

Weekend 12-13 september   Mesotten Katrien 0476209241  

Weekend 19-20 september  Vanhemelen Martine 0473650025  

Weekend 26-27 september  Schrijnemakers Tine 0473889193  

 

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE  juli augustus september 2020       070 / 222125 

Weekend 04-05 juli  Van Enis Francis 

Weekend 11-12 juli  Vermeulen Kim 

Weekend 18-19 juli  Lefever David 

Nat. Feestdag 21 juli  Wijgaerts Ingrid 

Weekend 25-26 juli  Devlieger Hilde 

Weekend 01-02 augustus  Cox Catherine 

Weekend 08-09 augustus  Collaert Bruno 

Weekend 15-16 augustus  Vogels Roel 

Weekend 22-23 augustus  Debaere Hermine 

Weekend 29-30 augustus  Molemans Bo 

Weekend 5-6 september  De Winter Senne 

Weekend 12-13 september Vanderfaeillie Annelou 

Weekend 19-20 september Garmyn Pieter 

Weekend 26-27 september Gijbels Frieda 
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GEZOCHT : 

Jonge groepspraktijk (4 tandartsen, 2 assistentes) te Herk-de-Stad zoekt 

toffe collega om haar team te versterken. Je kan voltijds of deeltijds bij ons 

aan de slag. 

Interesse? Neem een kijkje op onze website: www.arcadent.net 

Dringend over te nemen Hamont: 

Groepspraktijk met 3 stoelen < 5 jaar oud + moderne apparatuur. 

Prijs totaal slechts € 50 000. 
Ofwel opkopen volledige inboedel. 
Huur pand = € 1250 €/maand, Bv dient niet te worden overgenomen. 
Contactpersoon: Geunis Guido Tel.:0468 297041 

Orthodont gezocht (007/001) ter versterking orthodontie Colson 
Maasmechelen + Lanaken . Interne opleiding kan ook. 
 0476303661 ortodontcolson@skynet.be 

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

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. 

http://www.arcadent.net/
mailto:praxisteam.de.ceuster@hotmail.com
mailto:ria.miermans@tandarts.be
mailto:invident@dentius.be
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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. 

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 

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 2-3 dagen in moderne en 

gezellige groepspraktijk in Genk. 

Alle moderne technieken, materialen. Balie- en sterilisatie-assistentie 

aanwezig. 

 timmermandavid@hotmail.com  / 0478.413278 

Tandartsenkabinet Custers in Dilsen-Stokkem zoekt een algemeen 

tandarts voor duurzame samenwerking. Het samenwerkingsverband, 

dagen en uren zijn bespreekbaar. info@tandartscusters.be 

mailto:info@dentine.be
mailto:Bryan.vandersmissen@telenet.be
mailto:info@tandartsenas.be
mailto:timmermandavid@hotmail.com
mailto:info@tandartscusters.be
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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 

 GEBOORTE

Lenn Klinkers 
   ° 05/05/2020 

Kleinzoon van collega Serge Wils 

mailto:info@esthedentalplus.be
mailto:info@all-dente.be
mailto:LTH.EVC@gmail.com
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Activiteit VVT studieclub Limburg                                          

Donderdag 24 september 2020 om 20.30 

Casuïstiek in de mond- kaak- en 

aangezichtschirurgie en samenwerking met de 

verschillende tandarts-specialiteiten 

KOENRAAD GRISAR 

Thor Central Genk Accreditering aangevraagd DG6 

 

 

Inschrijven ten laatste op 20 september 2020 via de VVT website 

(Lokaal/Limburg/activiteiten) 

Na afsluiten van de inschrijving AFMELDEN via limburg@vvt.be 

Of via sms 044751719 

 

mailto:limburg@vvt.be
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spyxke@gmail.com: meldingen voor spyxke  zoals zoekertjes, 

overlijden, geboorte….. 

Let op : zoekertje gratis bij betaling van €80 lidgeld lokale afdeling 

Geen lid = zoekertje betalen (€5 per regel  per maand)  

limburg@vvt.be: afmelden van de studieclub na afsluiten  

     inschrijvingen 

kltv@skynet.be: adreswijzigingen, in-uitschrijven voor KLTV  

                activiteiten 

jos.hoffbauer@tandarts.be: wachtdienstcoördinator  

 

Alle studieclubs en cursussen 

zijn natuurlijk onder 

voorbehoud!!! 
 

(Foto cover : Jeker in Tongeren)  

Redactieadres ’t Spyxke / Secretariaat K.L.T.V. 

Pliniuswal 24 

3700 Tongeren  012/23 07 94 

spyxke@gmail.com 

mailto:spyxke@gmail.com
mailto:limburg@vvt.be
mailto:kltv@skynet.be
mailto:jos.hoffbauer@tandarts.be
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Woord van de voorzitter 

  

Beste collegae, 
  
We kunnen duidelijk spreken van een gek jaar. Het is zeer moeilijk om in 
deze tijden iedereen tevreden te stellen.  
Elk van ons heeft een moeilijke herstart meegemaakt en daar horen ook de 
mensen van het bestuur bij.  
Toch zijn er collega’s die de schuld van het verminderde cursusaanbod, dit 
door overheidsmaatregelen omtrent Covid19, in onze schoenen willen 
schuiven.  
Er zijn 2 studieclubs niet kunnen doorgaan, 1 van deze is verplaats naar 
het najaar. In juli hebben we 40 AE gekregen en na de laatste bijeenkomst 
van de stuurgroep nog eens 20AE. Ik denk dat dit ruimschoots voldoende 
is voor iedereen om aan voldoende accrediteringseenheden te geraken dit 
jaar.  
Het lidgeld dient trouwens niet enkel om cursussen te organiseren en is 
hier zelfs ruimschoots onvoldoende voor. 
Wat we ook bereikt hebben is dat er maar 1 peer review sessie moet 
georganiseerd worden en hier zijn we dan volop me bezig om iedereen zijn 
peer review in orde te krijgen. De moeilijkheid hier is dat we maar met 10 
personen aan 1 tafel mogen zitten. Om toch aan voldoende sessies te 
geraken gaan we zaaltjes huren die Corona proof kunnen ingericht worden 
maar hier vragen we aan de deelnemers om zich per tafel te engageren om 
als moderator en/of verslaggever mee te werken. 
Voorts zijn we nog op zoek naar vers bloed om het bestuur te komen 
versterken  om in de toekomst stilaan de taken over te nemen van de 
mensen die stilaan met hun mandaat gaan ophouden. 
Hopelijk gaan ze  de maatregelen niet nog eens verstrengen zodat de rest 
van de organisaties een beetje kunnen doorgaan zoals we ze gepland 
hebben! 
 
Collegiale groeten, 
 
Ronny 
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Studieclub donderdag 24 september 2020 om 20u30 

Casuïstiek in de MKA-chirurgie en samenwerking met 

de verschillende tandarts-specialiteiten 
Thor Central Genk  Accreditering aangevraagd DG6 

 

De pathologie waar de MKA-arts mee geconfronteerd wordt kan zeer 

divers zijn. Een goede samenwerking met de verschillende tandarts-

specialiteiten is cruciaal voor het realiseren van een goede behandeling. 

Deze voordracht benadrukt het belang van goede communicatie en hoe er 

optimaal multidisciplinair samengewerkt kan worden tussen de 

verschillende specialiteiten. We bespreken meerdere casussen op een 

interactieve wijze. 

 

Curriculum Vitae: KOENRAAD GRISAR 

 

Ik ben laatstejaars MKA-chirurg in opleiding (UZ Leuven) en momenteel 

werkzaam in het OLV ziekenhuis te Aalst. Vanaf augustus 2020 zal ik 

toetreden tot de associatie MKA artsen te Hasselt (dr Jacobs, dr Henquet, dr 

Orye en dr Falter). Ik zal activiteiten uitoefenen te Hasselt (Jessa 

ziekenhuis) maar ook in Sint-truiden (St-Trudo ziekenhuis). Mijn 

voornaamste interessegebieden zijn de orthognate chirurgie, implantologie 

en dento-alveolaire pathologie.  
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Professionele mededelingen 

1. Namens uw VVT mandatarissen danken we de 139 leden die ons hun 

volmacht voor de Algemene Vergadering van 2 september bezorgden. De 

vereniging gaat door dalende inkomsten,  mede door de daling van 

sponsoring. Toch  wil VVT haar service naar de leden behouden.  Daarom 

werden de lidgelden met 5 % verhoogd.  Philippe Decroock blijft voorzitter 

en Marc Seijnhaeve is  opnieuw  verkozen tot ondervoorzitter met bijna het 

maximum van de uitgebrachte stemmen.  Het VVT Congres 2021 in 

Oostende is door de pandemie geen absolute zekerheid meer !! 

2. Wachtdienstvrijwilligers : het voorbije jaar vielen al wat collegae uit  door 

het gezondheidsrisico mbt de Covid- pandemie, ernstige ongevallen en 

ziekten.  Hierdoor is het vaak moeilijk wisselen en zoeken we per zone 

voldoende “vrijwilligers” die een wachtdienst extra willen uitvoeren.  Kruis 

op uw wachtdienstpagina “vrijwilliger” aan en je wordt op het gepaste 

ogenblik door de coördinator gecontacteerd om ter hulp te komen. 

3. Wintermeeting  5 december : niets is nog zeker dit jaar en de evolutie van 

de pandemie bepaalt onze organisatie.  Los van de 40 AE extra dit 

memorabel jaar,  zijn nog veel collegae op zoek naar voldoende AE  voor  

2020.  Op onze vraag in juli kregen  we van 154  leden een positief 

antwoord voor interesse. We gaan dan ook alles in het werk stellen om 

deze dag VEILIG  te laten doorgaan op onze locatie Thor Central, 

rekening houden social distancing. Er zullen  twee plaatsen in het gebouw 

( 80 pers en 200 pers) ter beschikking zijn.  Het spreekt vanzelf dat TIJDIG 

inschrijven ALLEEN via het overschrijvingsformulier van Magazine 

september de boodschap blijft. Het onderwerp : “ Leren van (andermans) 

fouten in de diverse gebieden van de THK” met enkele prominente 

sprekers. 

4. Accreditering 2020 :  de meeste collegae zitten in hun derde jaar van de 

cyclus en samen met de 40 AE extra kunnen de 60 AE gevonden worden 

in de overdracht van de twee vorige jaren van dezelfde cyclus. Je vindt 

deze info op  het detail van jullie individueel  accrediteringsdossier  via de 

pagina MyRiziv  en dan  inloggen op Accreditering. De Stuurgroep 

Accreditering komt begin deze maand bij elkaar om te kijken of er nog 

versoepelingen mogelijkheid zijn voor de accrediteringsvoorwaarden 2020 

5. Het telefonisch consult (389012 en 389034 tijdens de wachtdienst) blijft 

wel behouden na 31 augustus. 

Jos Hoffbauer  
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Limburgse NIVVT cursussen 2020 staan online!!! 

Voor de cursussen geldt enkel  inschrijving via de VVT- website!! 

Do 24/09/2020 

Vroegere orthodontische behandeling toepasbaar voor  alg. tandarts 

N. Schreurs  Stiemerheide    1/2 dag 
       VOLZET 
Do 24/09/2020 

Hands-on workshop Direct Composiet (Smart Esthetics)  

Renckens/Bresseleers  Stiemerheide   1dag 

VOLZET  

Vr  25/09/2020 

Hands-on workshop Direct Composiet (Gebitsslijtage) 

Renckens/Bresseleers  Stiemerheide   1dag 

       VOLZET 

Do 08/10/2020 

EHBO voor tandartsen (voormiddag) 

G.Maes   Stiemerheide   ½ dag 

       VOLZET 

Do 08/10/2020 

EHBO voor tandartsen (namiddag) 

G.Maes   Stiemerheide   ½ dag 

       VOLZET 
Di 13/10/2020 

Ergonomie en houdingsbewustzijn bij tandartsen 

E.Decabooter  Stiemerheide    1 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 
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Do 22/10/2020 

Workshop: adhesief cementeren, helder belicht 
W. Van Breda  Stiemerheide    ½ dag 
       VOLZET 
Di 27/10/2020 

Lokale anesthesie in de tandheelkunde 
S.Politis   Stiemerheide    1 dag 
       VOLZET 
Do 29/10/2020 

Leren omgaan met nomenclatuur 
M.Seijnhaeve  Stiemerheide    1dag 
       VOLZET 
Ma 16/11/2020 

Farmacologie i/d tandartspraktijk: medicatie, kwetsbare patiënten, 

alternatieve geneeswijze 

N.Fraeyman  Stiemerheide    1 dag 

       VOLZET 

Di 17/11/2020 

Radiologie en beeldvorming in orale en maxillofaciale regio 
L.Renier/ K.Supply Stiemerheide    ½ dag 
       VOLZET 

Vr 20/11/2020 

Radiologie: apparatuur, stralingshygiëne en diagnostiek 

E.Berkhout      Stiemerheide    1 dag 

       VOLZET 

Vr 04/12/2020 

Goede infectiepreventie, maak het eenvoudig! 
D.Voet   Stiemerheide    1 dag 
       VOLZET 
Za 05/12/2020 

Praktijkorganisatie – voor een vlotte implementatie van een tandartsassistente 

D. Voet   Stiemerheide    ½ dag  

VOLZET 

Za 05/12/2020 

Wintermeeting   Thor Central 
 
Do 10/12/2020 

Creëren van een beter resultaat met composiet in het anterior gebied 

S.Meeze  Stiemerheide    1dag 

       VOLZET 
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Activiteiten VVT Limburg 2020 

 

Dond 24/09 STCL Grisar Koenraad : Casuïstiek in de mond- kaak- en 

aangezichtschirurgie en samenwerking met de verschillende tandarts-

specialiteiten      Thor Central 

Dond 22/10 STCL . A.De laat : Bruxisme Thor Central Prof

Dond 26/11 STCL  VERVACK Valentin :Endodontisch behandelde tand 

en de mogelijkheden tot restauratie   Thor Central 

 

 

Peer review 

 

Er zal een mail verstuurd worden naar alle tandartsen die 

vorig jaar een peer review bij ons gevolgd hebben  en die 

nog niet op een lijst staan van een toekomstige PR. 

Wij doen ons best om iedereen de mogelijkheid te geven 

om in coronaproof omstandigheden een PR te volgen. 

GELIEVE DAN OOK ONMIDDELLIJK OP DEZE MAIL TE 

ANTWOORDEN!  

Wij vragen deze kleine inspanning zodat wij een grote 

inspanning kunnen leveren voor onze leden!!! 
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Belangrijk bericht ivm wachtdienst 2021!! 

 

Vooreerst een LAATSTE oproep om alle gegevens te controleren op uw 

persoonlijke  wachtdienstpagina via 

www.spoeddienstalgemeentandarts.be. 

Wie in 2021 denkt te stoppen, buiten de zone gaat verhuizen of een 

vakantie gepland heeft, geeft dit voor 15 september in. We verwachten de 

nieuwe lijsten, opgesteld door de computer, eind oktober 2020.  

Nog te dikwijls moet er benadrukt worden dat ons wachtdienstsysteem 

jullie verlost van de 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 ook al is het niet fijn nog een oproep om 17.50 te krijgen en ook 

al hebben sommige zones ( regio Hasselt, maar vooral regio Genk) het op 

zaterdagen soms superdruk. Ook zullen we in 2022 de grenzen van de 

zones uitbreiden maar het aantal zones beperken. 

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 worden.  

Ook in geval van plotse verhuis uit de praktijk , moet je de organisatie 

(coördinator) onmiddellijk verwittigen MET een oplossing. Behalve als je 

psychisch en fysisch totaal niet meer in staat ben om de nodige 

veranderingen door te voeren, kan je de coördinator niet met je probleem 

achterlaten.  Je mag zelfs een wisseling aanvragen naar volgend  jaar  

(2022) naar  een nog onbekende datum  met een collega, als er geen 

andere mogelijkheden zijn. 

Het spreekt vanzelf dat je op de wachtdienstdag bereikbaar bent tussen 9 

en 18u. Zet je antwoordapparaat af en let erop 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  

oproepen naar een nabijgelegen zone door te verbinden. Herhaalde 

oproep : neem die enkele dagen dat je wachtdienst hebt serieus.  Niet 

ALLE dringende klachten zijn “op te lossen” met pijnstillers en antibiotica !!! 

http://www.spoeddienstalgemeentandarts.be/
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Via de ziekenfondsen horen we dat er soms wat attesteringsproblemen 

zijn.  

Dus  ten  behoeve van  iedereen en vooral de nieuwe collegae nog even 

deze samenvatting : 

 

- Tijdens de wachtdienst dienen alle prestaties uit de  RIZIV vergoedbare 

nomenclatuur aan conventietarieven uitgevoerd te worden dwz de anderen  

hoeven niet. Kan je patiënt niet of onvoldoende betalen en je kan zijn 

verzekerbaarheid controleren, dan is een betaling via regeling betalende 

derde mogelijk voor alle verzekerden. 

- Buiten het urgentieforfait , de raadpleging en enkele technische 

prestaties(zie verder) worden er geen weekend supplementen 

aangerekend 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  te 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 

opname zijn inclusief en je mag deze nummer NIET met andere prestaties 

cumuleren,  

- Raadpleging : 3(7)01055 + 3(7)01055 : EXTRA te gebruiken zoals in de 

nomenclatuur en het voorschrijven van medicatie.  Doe je sommige 

technische prestaties (zie verder) dan kan er nog een bijkomend 

supplement voorzien worden. 

- Bijkomend honorarium DRINGENDE technische prestaties  : dwz dat 

de prestaties die niet door deze twee nummers vervat zitten GEEN 

supplement kunnen geven. 

389631 : supplement bij een dringende VERGOEDBARE(heelkundige)  

extractie of OPG na trauma per prestatie. 

389653 : supplement bij een dringende wondhechting na eerdere 

extractie, 1
ste

 intraorale RX of insnijden tandabces per prestatie. 

- Sinds dit jaar bestaat voorlopig  ook nog  het nummer 389034 : 

telefonisch advies TIJDENS de wachtdienst aan 20 euro. Dit kan nuttig zijn 

als de patIënt gediend is met enkel  een voorschrift voor de dringende 

klacht . 
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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 : 

304931+389653.   

+ pseudocode maximumtarief  na informed consent  Als de vroegere extractie  niet 

vergoedbaar was, is het honorarium vrij, 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 en wil de 46 

vrijwaren van verdere problemen. 

Wachtdienstnomenclatuur :  extractie tand 85  374850+389631   RX 377031 

+389653 vulling tand 46 tweevlaks + kleeftechniek 373914+373590  allemaal aan 

conventietarief. 

Belangrijk als  je voor tand 75 het urgentieforfait zou gebruiken(dus GEEN 

extractie zoals in bovenstaand voorbeeld) dan VERVALT de honorering  en 

terugbetaling voor RX +vulling van tand 36. 

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 echter geen 

weekend supplement aangerekend worden  

Jos Hoffbauer 

Wachtdienstcoördinator Limburg 

Jos.hoffbauer@tandarts.be 

 

mailto:Jos.hoffbauer@tandarts.be
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WACHTDIENST VVT / LIMBURG OKTOBER 2020 

CENTRAAL OPROEPNUMMER 0903/39969 
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WACHTDIENST ORTHODONTIE oktober 2020        070 / 222088  
Weekend 03-04 oktober Voicu Doina  0477725230   

Weekend 10-11 oktober Schreurs Arnaud   089359703   

Weekend 17-18 oktober Aly Medhat  0486422050   

Weekend 24-25 oktober Alewaters Marielle 011740242  

Weekend 31 okt.-1 nov Van Laere Dirk  0478278961 

 

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE  oktober 2020       070 / 222125 

Weekend 03-04 oktober  Soers Cathérine 

Weekend 10-11 oktober  Thevissen Eric 

Weekend 17-18 oktober  Van den Eynde Els 

Weekend  24-25 oktober  Van Enis Francis 

Weekend 31 oktober-1 nov Vermeulen Kim 

 

 

Gelieve er rekening mee te houden dat deze wachtdienstlijst  kan 

veranderen na de druk van het spyxke. Dit door laattijdig wisselen van 

wachtdienst  of onverwachte ziekte!! 
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VVT Limburg bestuur 

 

 

Graag willen wij een warme oproep doen aan mensen die zich willen 

engageren om in het bestuur van VVT Limburg hun steentje bij te dragen. 

Sommige huidige bestuursleden willen graag de fakkel doorgeven aan 

nieuwe gemotiveerde collegae. De functies van bepaalde bestuursleden 

zijn niet zo evident, het vraagt dan ook een overgangsperiode om de 

nieuwe collegae in te werken. 

In deze nieuwe rubriek gaan we de bestuursleden, die hard werken achter 

de schermen van het VVT Limburg/KLTV, eens in de kijker zetten. Nieuwe 

collegae kunnen zo kennismaken met de drijvende krachten achter een 

vereniging waar het “Limburg” gevoel bovenaan staat! Vele andere 

provincies zijn jaloers op de goed geoliede machine. We willen deze dan 

ook goed draaiend houden! 

Voel je je geroepen om eens een vergadering bij te wonen? Wil je graag je 

steentje bijdragen maar wil graag wat meer info? 

Stuur een mailtje naar  spyxke@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:spyxke@gmail.com
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Wie is wie in het bestuur : DEEL 1. 

 

 

 

Voorzitter : Ronny Martens 

°13/03/1963 

 

 

 Afgestudeerd als licentiaat in de  THK aan de KUL  in 1987  

sindsdien  privé praktijk in Diepenbeek 

 Diploma GGS prothese (gediplomeerde in de gespecialiseerde 

studies) in 1999 

 KLTV  (Koninklijke Limburgse tandartsenvereniging) bestuurslid 

sinds 1999  

 Voorzitter KLTV sinds 2017 

 Wetenschappelijk verantwoordelijke (organisatie studieclub) 

 plaatsvervangend lid van de raad van bestuur VVT (verbond der 

Vlaamse tandartsen)  sinds 1999-2017 

 Plaatsvervangend lid PGC (provinciale geneeskundige commissie) 

 Sociaal rechter arbeidsrechtbank Antwerpen afdeling Hasselt sinds 

2007 en heel recent ook Tongeren 

 Lid van de erkenningscommissie algemeen tandarts sinds 

oprichting in 2002 

 Comité 85 jaar KLTV 

 

Mail : ronnymartens@skynet.be 

mailto:ronnymartens@skynet.be
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Ondervoorzitter : Serge Wils  
 

 

 

 

 

 Oud voorzitter KLTV en VVT Studieclub Limburg  

 Ondervoorzitter KLTV en VVT Studieclub Limburg  

 Lid van de raad van bestuur van het VVT.  

 Plaatsvervangend lid bij de kamer van beroep van het RIZIV  

 Rechter in sociale zaken bij de arbeidsrechtbank Antwerpen 

afdeling Hasselt  

 Webmaster lokale VVT afdeling Limburg  

 Ledenbeheer KLTV en studieclub limburg  

 Verantwoordelijke inschrijvingen studieclubs  

 Comité 85 jaar KLTV 

 

Werkzaam in privé praktijk en deeltijds in groepspraktijk.  

   

Mail : serge.wils@tandarts.be  

 

Tel 011229070  

 

 

 

 

 

mailto:serge.wils@tandarts.be


’t Spyxke                              september 2020 Pagina 19 
 

 

 

Penningmeester : Luc Hertenweg 

 
°27/02/1956 

 

 

 Penningmeester van zowel VVT-Limburg als KLTV. 

 Soms gevraagd voor Financiële raad  

 Lid financiële commissie VVT 

 Bestuurslid sinds 1991   

 Schoolpreventie coördinator  onder Voorzitter Marina: 1997 --- > 

 Sponsoring 1997 tot 2019 

 Hulp & digitale penningmeester van Jos Martens:  1998 

 Penningmeester sinds voorzitter Kris Kruijen:  2002 

 Comité 85 jaar KLTV 

 

Mail : luc.hertenweg@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:luc.hertenweg@gmail.com
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Secretaris : Patricia Berx 

 Vanaf 2017 in het bestuur als 

hulpsecretaris 

 In 2019 het secretariaat overgenomen van 

Elfi Donners 

 Comité 85 jaar KLTV 

 

          Mail : patricia.berx@tandarts.be 

 

 

 

       Sponsoring : Chantal Raemakers 

 Bij het bestuur van 2014   

 Gestart als hulpje van Luc en zo de 

sponsoring naar zich toegetrokken. 

 Comité 85jaar  KLTV ( alles geregeld 

voor het congres, locatie , vervoer,.....) 

 Inscannen leden bij studieclubs 

    Mail : charon1@telenet.be 

 

 

mailto:patricia.berx@tandarts.be
mailto:charon1@telenet.be
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Bestuurslid : Marc Seijnhaeve 

 

 

Bestuursfuncties VVT :  

 ondervoorzitter VVT 

 lid van het uitvoerend/dagelijks bestuur VVT: vergadert wekelijks 

in Brussel  woensdag van 19-24 of donderdag van 8-12  ( 

momenteel online) 

 Lid van de Raad van Bestuur vergadert 1x/maand woe van 19-24u 

 Voorzitter Commissie Gezondheidsbeleid: een commissie waarin 

VVT kaderleden  zetelen en die de dossiers professionele politiek 

en professionele uitdagingen voorbereiden . 

 Dienstdoende adviesverantwoordelijke VVT : beantwoorden van 

vragen van collegae ,voornamelijk betreffende nomenclatuur . Te 

bereiken via  

 Mail : info@vvt.be 

 

Functies in ander organen:  

 pvv-lid Verzekeringscomité, het hoogste RIZIV orgaan waarin de 

tandartsen vertegenwoordigd zijn. De tandartsen worden hierin 

vertegenwoordigd door 1 tandarts. Alle dossiers met betrekking tot 

de  gezondheidszorg  worden besproken en moeten goedgekeurd 

worden samen met de ziekenfondsen en de 

regeringsvertegenwoordigers. Dit comité vergadert maandag 

minsten 1x/ maand. 
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 Voorzitter Technisch Tandheelkundige Raad : het orgaan dat 

binnen de ziekteverzekering instaat voor het uitschrijven van de 

nomenclatuur, het bepalen van de relatieve waarde van prestaties, 

het opmaken van interpretatieregels van hoe de nomenclatuur 

begrepen dient te worden; dit alles echter binnen de beschikbare 

budgetten en op voordracht van de dento mut. Vergadert 1 

donderdagvoormiddag per maand 

 Steeds uitgenodigde expert voor de dento mut: zonder stemrecht 

owv  expertise inzake  nomenclatuur en wetgeving derde betalende 

. 

 Lid Comité Dienst Geneeskundie Controle en Evaluatie : een 

commissie die 1 keer per maand samenkomt op vrijdagnamiddag  

en waar alle  onderzoeken en eventuele vastgestelde overtredingen 

en tenlasteleggingen geanonimiseerd worden meegedeeld. Dit 

comité is bevoegd om overtredingen inzake overconsumptie door 

te verwijzen naar de Kamer van Eerste Aanleg. Voornaamste taak 

comité is te verifiëren of de tenlastelegging en of sanctionering 

door de leidend ambtenaar correct en in evenredig met de feiten is. 

 Lid commissie communicatie RIZIV : waar o.a. alle elektronisch te 

verwerken nomenclatuurvoorstellen worden besproken ( 1 keer per 

maand) 

 Commissie medicatieschema sedert vorige week een commissie 

waarvan ik de draagwijdte nog moet inschatten 

 Commissie telematica : waar de voorwaarden tot het bekomen van 

de telematicapremie worden uitgewerkt om dan aan de dento voor 

te leggen 
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KLTV reizen 

 

De uitgestelde riviercruise op de Douro (Portugal) gaat volgend jaar door 

tussen 26 september tot 3 oktober 2021. Doordat  4 personen hierdoor 

moesten afmelden, is er opnieuw ruimte voor wie interesse heeft . Zoals elk 

jaar  voorzien we ruimte voor het organiseren van de twee jaarlijkse peer-

reviews in de loop van de reis. Info op de website www.kltv.be of bij 

jos.hoffbauer@tandarts.be. 

De andere voorstellen (Piemonte en Oezbekistan) worden doorgeschoven 

naar 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kltv.be/
mailto:jos.hoffbauer@tandarts.be
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GEZOCHT : 
 
Collega voor duo praktijk te Tessenderlo .  
Dagen en uren vrij te bepalen . 
wilms.hilde.tandartspraktijk @ telenet.be. /013 334193 
 
Jonge solopraktijk in Hasselt zoekt gemotiveerde collega om de praktijk 
verder uit te bouwen tot een groepspraktijk. Interesse? Kijk alvast op 
www.tandartspraktijkkiewit.be en mail naar liengommers@hotmail.com of 
bel 0474/282.482 
 
Tandartspraktijk Mondzorg Meldert te Lummen zoekt een collega, affiniteit 
voor een bepaalde specialisatie is zeker welkom.  Wij zijn een gezellige 
groepspraktijk met 2 stoelen. Eénmaal  per week is er een collega 
aanwezig gespecialiseerd in prothetische thk . Dagen en uren zijn overeen 
te komen. Jouw agenda wordt opgevuld volgens je eigen werkritme. 
0499/35.64.79     of       mondzorgmeldert@gmail.com 
 
HASSELT CENTRUM: Orthodontiepraktijk Dusart zoekt een enthousiaste 
collega tandarts-specialist in de orthodontie (007), aantal dagen in overleg. 
Praktijk telt 5 kabinetten en assistentie is aanwezig. Contact: 
info@orthodusart.be 
 
Jonge groepspraktijk (4 tandartsen, 2 assistentes) te Herk-de-Stad zoekt 

toffe collega om haar team te versterken. Je kan voltijds of deeltijds bij ons 

aan de slag. 

Interesse? Neem een kijkje op onze website: www.arcadent.net 

Dringend over te nemen Hamont: 

Groepspraktijk met 3 stoelen < 5 jaar oud + moderne apparatuur. 

Prijs totaal slechts € 50 000. 
Ofwel opkopen volledige inboedel. 
Huur pand = € 1250 €/maand, Bv dient niet te worden overgenomen. 
Contactpersoon: Geunis Guido Tel.:0468 297041 
 
 
 
 

http://telenet.be/
http://www.tandartspraktijkkiewit.be/
mailto:liengommers@hotmail.com
mailto:mondzorgmeldert@gmail.com
mailto:info@orthodusart.be
http://www.arcadent.net/
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Orthodont gezocht (007/001) ter versterking orthodontie Colson 
Maasmechelen + Lanaken . Interne opleiding kan ook. 
 0476303661 ortodontcolson@skynet.be 
 
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 
 
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 
 

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. 

 

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 

 

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. 

 

mailto:ortodontcolson@skynet.be
mailto:praxisteam.de.ceuster@hotmail.com
mailto:ria.miermans@tandarts.be
mailto:info@dentine.be
mailto:Bryan.vandersmissen@telenet.be
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Ervaren of gemotiveerde tandarts(e) voor 2-3 dagen in moderne en 

gezellige groepspraktijk in Genk. 

Alle moderne technieken, materialen. Balie- en sterilisatie-assistentie 

aanwezig. 

 timmermandavid@hotmail.com  / 0478.413278 

 

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 

 

 

 

 

    

mailto:timmermandavid@hotmail.com
mailto:info@tandartscusters.be
mailto:info@esthedentalplus.be
mailto:info@all-dente.be
mailto:LTH.EVC@gmail.com
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OVERLIJDENS 

 

 

Wuytens Yvonne 

°04/01/1931      + 30/05/2020 

   Moeder van collega Greta Gerits,  

Grootmoeder van collega Dr. Annelies Weckx 

 

Mast Jeanneke 

°18/09/1930     + 31/08//2020 

   Moeder van collega Patrick Belien 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.tvbeekhuizen.nl/images/stories/com_form2content/p6/f1302/kaars2.jpg&imgrefurl=https://www.tvbeekhuizen.nl/actueel/laatste-nieuws/91-alle-leeftijden/1517-overlijdensbericht4&docid=q-VgdLUPFFtrxM&tbnid=R8HBtLcf-ADIaM:&vet=1&w=183&h=183&bih=967&biw=1920&ved=2ahUKEwjJvY7eudXmAhUEDuwKHW09BT4QxiAoAXoECAEQGQ&iact=c&ictx=1
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..  

KLTV meldt met droefheid  

het overlijden van 

 

 

 

 

Orthodont Liliana Berben - Teuber  
 

      °04/08/1936     + 15/07/2020 
             Moeder van collega Cornelia Berben 

Echtgenote van wijlen collega Paul Berben 

Ze behaalde haar diploma tandheelkunde in 1959 in Chili, Universidad de 

Concepcion 

Ze werkte eerst enkele jaren als algemeen tandarts 

In 1965 kreeg ze de kans om met een beurs naar Bonn te gaan waar ze 

zich verder in de orthodontie kon specialiseren. Daar leerde ze haar man 

en onze collega, wijlen Paul Berben, kennen. 
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Maandblad van  K.L.T.V 

Verschijnt niet in juli en augustus 

35
e
 jaargang, nummer  8 : oktober 2020 

  

Activiteit VVT studieclub Limburg                                          

Donderdag 22 oktober 2020 om 20.30 

 20009608Thor Central Genk    Accreditering DG7 EN :  

 

 

Inschrijven ten laatste op  18 oktober 2020 via de VVT website 

(Lokaal/Limburg/activiteiten) 

Na afsluiten van de inschrijving AFMELDEN via limburg@vvt.be 

 

 

mailto:limburg@vvt.be
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spyxke@gmail.com: meldingen voor spyxke  zoals zoekertjes, 

overlijden, geboorte….. 

Let op : zoekertje gratis bij betaling van €80 lidgeld lokale afdeling 

Geen lid = zoekertje betalen (€5 per regel  per maand)  

limburg@vvt.be: afmelden van de studieclub na afsluiten  

     inschrijvingen 

kltv@skynet.be: adreswijzigingen, in-uitschrijven voor KLTV  

                activiteiten 

jos.hoffbauer@tandarts.be: wachtdienstcoördinator  

 

Alle studieclubs en cursussen 

zijn natuurlijk onder 

voorbehoud!!! 
 

(Foto cover : Jeker in Tongeren)  

Redactieadres ’t Spyxke / Secretariaat K.L.T.V. 

Pliniuswal 24 

3700 Tongeren  012/23 07 94 

spyxke@gmail.com 

mailto:spyxke@gmail.com
mailto:limburg@vvt.be
mailto:kltv@skynet.be
mailto:jos.hoffbauer@tandarts.be
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Woord van de voorzitter 

 

Beste Collegae, 

 

Eindelijk zijn we terug van start kunnen gaan met onze studieclubs. 

De studieclub van september is in elk geval al vlekkeloos verlopen 

(behalve het evaluatieformulier) en we hopen dat we de volgende 

studieclubs op dezelfde manier kunnen organiseren zonder opnieuw 

verstrengingen en met op termijn terug zicht op catering. 

 

Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat er toch weer een aantal 
collegae zijn die het niet nodig vinden om af te melden als ze 
verhinderd zijn. Hierdoor ontnemen zij de accrediteringseenheden 
van collegae die wel hadden kunnen komen. Dus afmelden indien je 
niet kan! 
 
De studieclub van oktober is ook statutaire ledenvergadering. Elke 2 
jaar is de helft van het bestuur herverkiesbaar. Kandidaten kunnen 
zich melden bij de voorzitter en dit vóór 22 oktober. Lees hiervoor 
ook eens aandachtig pagina 19 want dit is stilaan dringend. 
 
Tot slot, blijf goed het VVT nieuws volgen met alle updates die elke 
dag kunnen veranderen! 
 
Collegiale groeten, 
Ronny 
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Studieclub donderdag 22 oktober 2020 om 20u30 

Bruxisme : stand van zaken qua oorzaak en gevolgen 
Thor Central Genk  Accreditering DG 7 EN 20009608 

 

Tandenklemmen en ook tandenknarsen ‘s nachts kan gevolgen 

hebben voor zowel de tanden als de spieren en gewrichten van het 

kaakstelsel. Wat is er op dit ogenblik bekend over de etiologie, de 

relatie met slaap, de diagnostiek en aanpak van het bruxisme zelf en 

van zijn gevolgen ? 

 

Curriculum Vitae : Prof A. DE LAAT 

Prof. Antoon De Laat studeerde in 1980 af als tandarts aan de 

School voor Tandheelkunde, Mondziekten en Kaakchirurgie (K.U. 

Leuven). In combinatie met algemene praktijk en de specialisatie 

parodontologie (1988) deed hij onderzoek aangaande reflexen in de 

masseterspier, occlusie en craniomandibulaire dysfunctie, hetgeen 

leidde tot het behalen van het Aggregaat Hoger Onderwijs in 1985. 

Sinds 1986 is hij verantwoordelijk voor de Consultatie voor 

Kaakgewrichtsproblemen, en vanaf 1990 voor het onderwijs in de 

Orale Functie en Disfunctie. Zijn wetenschappelijk werk leidde tot 

meer dan 130 artikels en abstracts. Hij gaf wereldwijd meer dan 200 

voordrachten. Op dit ogenblik is hij Buitengewoon Hoogleraar aan 

de Faculteit Geneeskunde -KULeuven, en Afdelingshoofd aan de 

UZ-KUleuven. Prof. De Laat is Co-Editor van verschillende 

tijdschriften en (gewezen) Voorzitter van nationale en internationale 

verenigingen. 
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Professionele mededelingen : Jos Hoffbauer 

Sinds Covid-19 onder ons is, moet deze rubriek onder voorbehoud gelezen worden.  

Sommige beslissingen kunnen steeds veranderen  bij een mogelijke opstoot van de 

pandemie of het beleid van kleurencodes in een bepaalde regio.  De VVT flitsen zijn in dit 

opzicht belangrijke info. Ook lokaal kunnen we steeds bijsturen via mass-mails. 

1. Onze wintermeeting van 5 december was na twee weken reeds volzet, zoals 

gewoonlijk. Iedereen heeft de kans gekregen om  in te schrijven. 

2. De NIVVT-cursussen  in Stiemerheide zijn opnieuw opgestart. We hopen dat het 

programma “coronaproof” kan afgewerkt worden dit najaar.  Begin november zal 

het nieuw programma van 2021 digitaal beschikbaar zijn. 

3. Rond 1 oktober valt de beslissing of het VVT Congres van mei 2021 in Oostende 

al of niet moet uitgesteld worden naar 2022. 

4. Zoals reeds aangeven, beseft de overheid dat de verlenging van de Covid-19  

materiaalvergoeding in de tandheelkunde nodig blijft. Het  VVT voorstel is een 

verlenging tot 31 december  2020, wat eerstdaags officieel wordt. 

5. Op dit ogenblik (redactie) zijn er VVT “computerproblemen” rond de 

noodzakelijke evaluatieformulieren na elke wetenschappelijke voordracht. Dus 

geen paniek dat dit niet dadelijk in jullie mails zit,  alle aanwezigheden werden 

genoteerd en evaluatieformulier zal volgen. 

6. Gezien de speciale situatie dit jaar rond het veilig (fysiek) vergaderen, werden een 

deel peer reviews reeds in augustus en begin september georganiseerd, voor de 

vermindering naar één peer review afgedwongen werd.  We hopen dat de voorbije 

weken ieder van ons de kans gekregen heeft om aan te sluiten . 

7. Normaal zullen eind deze maand de wachtdienstlijsten 2021 definitief zijn. De 

wachtdienstcommissie in Brussel beoordeelt de aanvragen voor de niet-medische 

vrijstellingen en PGC  Limburg doet hetzelfde voor de medische vrijstellingen.  

We herhalen nogmaals dat het samenstellen van de lijst door een computer gebeurt 

, rekening houdend met de datum van je laatste wachtdienstdatum en de (billijke) 

vakantiedagen die men opgegeven heeft. 

8. Wanneer een regionale “lockdown” nodig is, zal ons beroep de urgente en 

noodzakelijke zaken moeten aanbieden. Hiervoor is voor ieder een strategische 

stock bezorgd door de overheid, die ZELF moet aangevuld worden om zeker 6 

weken te kunnen functioneren. Toch horen we op het terrein dat nitril-handschoen 

schaars zijn. 

9. Warme oproep naar alle collegae om het griepvaccin niet te vergeten. Overweeg 

ook het pneumococcenvaccin.  Laat ons intussen hopen dat  de veiligheid en de 

bescherming van het Covid-19 vaccin niet meer lang op zich laat wachten en dat 

we voor 2021 “echte” plannen kunnen maken voor het beroep en privé. 
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VVT Studieclub Limburg 24 september 2020  

Casuïstiek in de MKA-chirurgie en samenwerking met 

de verschillende tandarts-specialiteiten 
     Koenraad Grisar              Thor Central 
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NIVVT cursus 3 september 2020 

Extracties onder lokale anesthesie : durven en doen 

S.Politis –Stiemerheide-Genk 
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 NIVVT cursus : 24 september 2020  

Hands-on workshop Direct composiet (smart esthetics) 

Renckens/Brusseleers  -  Stiemerheide Genk 
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NIVVT cursus : 24 september 2020 

Vroegere orthodontische behandeling toepasbaar voor 

alg.tandarts 

N.Schreurs -  Stiemerheide Genk 
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NIVVT cursus : 25 september 2020 

Hands-on workshop Direct composiet (Gebitsslijtage) 

Renckens/Brusseleers  -  Stiemerheide Genk 
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Limburgse NIVVT cursussen 2020 staan online!!! 

Voor de cursussen geldt enkel  inschrijving via de VVT- website!! 

 

Do 08/10/2020 

EHBO voor tandartsen (voormiddag) 

G.Maes   Stiemerheide   ½ dag 

       VOLZET 

Do 08/10/2020 

EHBO voor tandartsen (namiddag) 

G.Maes   Stiemerheide   ½ dag 

       VOLZET 
Di 13/10/2020 

Ergonomie en houdingsbewustzijn bij tandartsen 

E.Decabooter  Stiemerheide    1 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 
        
Do 22/10/2020 

Workshop: adhesief cementeren, helder belicht 
W. Van Breda  Stiemerheide    ½ dag 
       VOLZET 
Di 27/10/2020 

Lokale anesthesie in de tandheelkunde 
S.Politis   Stiemerheide    1 dag 
       VOLZET 
Do 29/10/2020 

Leren omgaan met nomenclatuur 
M.Seijnhaeve  Stiemerheide    1dag 
       VOLZET 
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Ma 16/11/2020 

Farmacologie i/d tandartspraktijk: medicatie, kwetsbare patiënten, 

alternatieve geneeswijze 

N.Fraeyman  Stiemerheide    1 dag 

       VOLZET 

Di 17/11/2020 

Radiologie en beeldvorming in orale en maxillofaciale regio 
L.Renier/ K.Supply Stiemerheide    ½ dag 
       VOLZET 

Vr 20/11/2020 

Radiologie: apparatuur, stralingshygiëne en diagnostiek 

E.Berkhout      Stiemerheide    1 dag 

       VOLZET 

Vr 04/12/2020 

Goede infectiepreventie, maak het eenvoudig! 
D.Voet   Stiemerheide    1 dag 
       VOLZET 
Za 05/12/2020 

Praktijkorganisatie – voor een vlotte implementatie van een tandartsassistente 

D. Voet   Stiemerheide    ½ dag  

VOLZET 

Za 05/12/2020 

Wintermeeting   Thor Central ( definitief programma in spyxke november) 
 
Do 10/12/2020 

Creëren van een beter resultaat met composiet in het anterior gebied 

S.Meeze  Stiemerheide    1dag 

       VOLZET 
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Activiteiten VVT Limburg 2020 

 

Dond 22/10 STCL . A.De laat : Bruxisme Thor Central Prof

Dond 26/11 STCL  VERVACK Valentin :Endodontisch behandelde tand 

en de mogelijkheden tot restauratie   Thor Central 

Dond 28/01  STCL Joan Dewinne : Als doden een gezicht krijgen 
       Thor Central 
 
Dond 25/02 STCL Scheepers Serge : De rol van chirurgische 
interventies in de behandeling van afwijkingen van het kaakgewricht 
       Thor Central 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vvt.be/lokale-afdelingen/limburg/Als-doden-een-gezicht-krijgen2
https://www.vvt.be/lokale-afdelingen/limburg/De-rol-van-chirurgische-interventies-in-de-behandeling-van-afwijkingen-van-het-kaakgewricht
https://www.vvt.be/lokale-afdelingen/limburg/De-rol-van-chirurgische-interventies-in-de-behandeling-van-afwijkingen-van-het-kaakgewricht
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WACHTDIENST VVT / LIMBURG NOVEMBER 2020 

CENTRAAL OPROEPNUMMER 0903/39969 
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WACHTDIENST ORTHODONTIE NOVEMBER 2020        070 / 222088  
1november   Van Laere Dirk  0478278961   

Weekend 7-8 nov Vandevenne Rika  0495528108 

11 november  Jaeken Katrien  0472462870   

Weekend 14-15 nov Daems Julie  0496512475  

Weekend 21-22 nov Roggen Karina  011692353  

Weekend 28-29 nov Hoste Sofie  0478557926 

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE  NOVEMBER 2020       070 / 222125 

1november   Vermeulen Kim   

Weekend 7-8 nov Lefever David 

11 november  Van Assche Nele    

Weekend 14-15 nov Wijgaerts Ingrid  

Weekend 21-22 nov Bou Serhal Charbel  

Weekend 28-29 nov Collaert Bruno 

Gelieve er rekening mee te houden dat deze wachtdienstlijst  kan 

veranderen na de druk van het spyxke. Dit door laattijdig wisselen van 

wachtdienst  of onverwachte ziekte!! 
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VVT Limburg bestuur 

 

Graag willen wij een warme oproep doen aan mensen die zich willen 

engageren om in het bestuur van VVT Limburg hun steentje bij te dragen. 

Sommige huidige bestuursleden willen graag de fakkel doorgeven aan 

nieuwe gemotiveerde collegae. De functies van bepaalde bestuursleden 

zijn niet zo evident, het vraagt dan ook een overgangsperiode om de 

nieuwe collegae in te werken. 

In deze nieuwe rubriek gaan we de bestuursleden, die hard werken achter 

de schermen van het VVT Limburg/KLTV, eens in de kijker zetten. Nieuwe 

collegae kunnen zo kennismaken met de drijvende krachten achter een 

vereniging waar het “Limburg” gevoel bovenaan staat! Vele andere 

provincies zijn jaloers op de goed geoliede machine. We willen deze dan 

ook goed draaiend houden! 

Voel je je geroepen om eens een vergadering bij te wonen? Wil je graag je 

steentje bijdragen maar wil graag wat meer info? 

Stuur een mailtje naar  spyxke@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:spyxke@gmail.com
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Wie is wie in het bestuur : DEEL 2. 

 

Wachtdienstcoördinator : 

Jos Hoffbauer 

 

 

 2 jaar kandidaatsjaren aan LUC Diepenbeek en drie jaar licenties 

aan KULeuven .   

 Tandarts sinds juni  1979.  

 KLTV lid sinds 1979, bestuurslid sinds 1986 

 Voorzitter KLTV-studieclub Limburg tussen 2009 en 2013 

 Coördinator wachtdienst  algemeen tandarts Limburg (7 zones) 

sinds 1989 en aanspreekpunt voor wisselingen. Opstellen van de 

maandelijkse lijst voor ’t Spyxke en PGC  Limburg. 

 Effectief lid NCTZ (nationale commissie tandartsen 

ziekenfondsen) voor VVT sinds 1996 mbt de Nationale 

Akkoorden. Lid Profielencommissie RIZIV ( deze commissie is 

niet meer actief!!) 

 Raad van Bestuur VVT voor Limburg sinds 1992. 

 Lid commissie gezondheidsbeleid VVT 

 Organisator (inhoud+ sprekerskeuze) en presentator jaarlijkse 

preventieavond LUC , wintermeeting UHasselt/Limburghal Genk 

en Thor central Genk sinds 1989 

 Organisator van de NIVVT cursuspakket voor Limburg in 

Stiemerheide : inhoud + sprekerskeuze. 

 Effectief lid bij PGC  Limburg voor VVT sinds 2009 
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 Maandblad Spyxke:  inhoud van de maandelijkse rubrieken: 

wachtdienstlijst, mededelingen, programmatie NIVVT cursussen 

Limburg en foto’s hiervan. 

 Voeren van provinciale enquêtes over actuele onderwerpen om het 

idee van de Limburgse basis in Brussel over te brengen. 

 Coördinatie 8 Limburgse ELZ’s (Eerstelijnszones); effectief lid 

zorgraad ELZ Kemp en Duin (Genk, As , Oudsbergen,Bree en 

Zutendaal) 

 Peer review coördinatie Limburg van 1998 tot 2012, daarna 

moderator voor de regio Genk. 

 Organisatie KLTV reizen (Toscane, Kroatië, Oost-Canada, 

Douro…) 

 Organisatie van themadagen rond loopbaan en pensioen 

 Voorzitter+ uitwerking VVT Congres Hasselt (14-16 mei 2009) en 

75 jaar  KLTV  Genk (mei 2011) 

 VWGT preventie VVT tussen 1989 en 1996 met mee begeleiden 

van de provinciale preventieactie in de Limburgse scholen. 

 Inhoud en begeleiden van de Voor- en najaarsvergadering VVT in 

CC Hasselt 

 Interesses:  

1.  toegankelijke,betaalbare kwaliteitsvolle THK  voor alle sociaal 

verzekerden, die hun eigen dentitie willen blijven onderhouden.  “ De 

bevolking moet weten dat goede tandzorg een prijs heeft, ook in regeling 

betalende derden .” 

2. vroege cariesdetectie bij kinderen om preventief narcose te 

vermijden bij jonge kinderen. Tevens een echte nomenclatuur en rol voor 

het nieuwe beroep mondhygiënisten. 

3. Gezonde mond in een gezond lichaam bij zorgbehoevende bejaarden 

met nog een eigen dentitie/implantaatstructuren /kwaliteitsvolle partiële 

prothese. 

 

Email : jos.hoffbauer@tandarts.be  tel 089/611578 

mailto:jos.hoffbauer@tandarts.be
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Ondervoorzitter : Jos Henckens 

 

 Diploma licenciaat tandheelkunde  KUL 1973 

 Praktijk Pastorijstraat 12, Lanaken 

 Meewerkende collega’s: dochter Ellen tot 2010 / Edmond Jamaer 

vanaf 2004 

 Door Corona perikelen met uitermate risicovol beroep en daarbij 

als plus-70 kwetsbare leeftijdscategorie, in mijn 48
ste

 praktijkjaar 

eindelijk genietend van een ontspannend pensioen. 

 Getrouwd met Barbara Gaffney, samen 4 kinderen gekregen en 

genietend van 9 kleinkinderen! 

 Alle (K)LTV-activiteiten steeds trouw mee gevolgd. Voor de 

sportieve afdeling gezorgd voor een ijzersterk voetbal team 

tandartsen, vele (hoofd)prijzen weg gekaapt. Met de andere “Jos” 

Martens er steeds voor gezorgd dat alle deuren goed gesloten 

werden na iedere activiteit! 

 Mee ingedeeld in commissie Public Relations bij 50-jaar viering 

met bekroning tot “ Koninklijke” Limburgse Tandartsen 

Vereniging.   

 Voorzitter geweest van KLTV van 1992 tot 1997 met een paar 

mooie hoogtepunten zoals het jubileum 60 jaar in het prachtige 

kader van Alden Biesen, met 6  “Limburgse”  profs als 

gastsprekers. Ook kreeg Limburg de eer om in 1997 het congres 

VVT te mogen organiseren. Het Cultureel Centrum Hasselt was 

bijna te klein! Deelnemende collega’s genoten van een stevig 

programma, gebracht met de gekende Limburgse gastvrijheid. 

Afsluitend feest met dansfeest Golden Oldies duurde tot ’s morgens 

vroeg. 

 Voor zone Maasland organisator / moderator Peer-Review 
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 Verantwoordelijke voor organisatie banketten, jammer genoeg  

weggevallen door een gemis aan interesse. Toch vele memorabele 

gala’s meegemaakt. 

 Tot op heden nu functie van ondervoorzitter, verantwoordelijke 

voor organisaties zoals studieclub infrastructuur. 

 Behoor dankzij mijn haarkleur tot het groepje “ les éminences 

grises”! Hoop nog lang, waar nodig, de KLTV te dienen.  

 

 

Bestuurslid : André Timmerman 

 

 

 

 

 

 

 Vanaf 1999 in het bestuur als kandidaat voor de redactie ’t Spyxke 

ter vervanging van Paul Delwiche. 

 Vanaf 2000 eindredacteur van ons maandblad 

 In 2019 deze functie overgedragen aan huidig hoofdredacteur 

Annemieke Appelen 

 Nu enkel sporadisch redactiemedewerker 

 KUL 1978 

 32 jaar solopraktijk, daarna 10 jaar familiale groepspraktijk  

 Sinds begin 2020 met pensioen  

 

e-mail: andre.timmerman@telenet.be 

  

mailto:andre.timmerman@telenet.be
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1936-2021 : KLTV 85 JAAR : 

 WEDSTRIJD!!  

 

Ben je creatief, word je vrolijk van een uitdaging?  

Dan is dit zeker iets voor u!! 

Haal potloden, papier, PC, je partner of je kinderen 

erbij (of stuur ze weg) en ontwerp een mooi logo 

“KLTV 85 jaar” 

Op de achterkant van het spyxke vind je de 

ontwerpen van vorige feestedities! Zoals je kan zien 

kan en mag alles. 

Klaar om je creatie aan collegae te laten zien, stuur je 

logo dan in: 

spyxke@gmail.com 

 en dit vóór 31december! 

De winnaar wordt bekendgemaakt op de Apollonia 

feesthappening van 4 februari 20 
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GEZOCHT : 
 
Ben jij op zoek naar een praktijk in Hasselt die volop gaat voor kwaliteit? 
En laat je je graag omringen door een enthousiast en leuk team? Dan ben 
je bij ons aan het juiste adres! Meer info op onze website www.molaar.be 
of via e-mail katrien@molaar.be. 
 
Collega voor duo praktijk te Tessenderlo .  
Dagen en uren vrij te bepalen . 
wilms.hilde.tandartspraktijk @ telenet.be. /013 334193 
 
Jonge solopraktijk in Hasselt zoekt gemotiveerde collega om de praktijk 
verder uit te bouwen tot een groepspraktijk. Interesse? Kijk alvast op 
www.tandartspraktijkkiewit.be en mail naar liengommers@hotmail.com of 
bel 0474/282.482 
 
Tandartspraktijk Mondzorg Meldert te Lummen zoekt een collega, affiniteit 
voor een bepaalde specialisatie is zeker welkom.  Wij zijn een gezellige 
groepspraktijk met 2 stoelen. Eénmaal  per week is er een collega 
aanwezig gespecialiseerd in prothetische thk . Dagen en uren zijn overeen 
te komen. Jouw agenda wordt opgevuld volgens je eigen werkritme. 
0499/35.64.79     of       mondzorgmeldert@gmail.com 
 
HASSELT CENTRUM: Orthodontiepraktijk Dusart zoekt een enthousiaste 
collega tandarts-specialist in de orthodontie (007), aantal dagen in overleg. 
Praktijk telt 5 kabinetten en assistentie is aanwezig. Contact: 
info@orthodusart.be 
 
Jonge groepspraktijk (4 tandartsen, 2 assistentes) te Herk-de-Stad zoekt 

toffe collega om haar team te versterken. Je kan voltijds of deeltijds bij ons 

aan de slag. 

Interesse? Neem een kijkje op onze website: www.arcadent.net 

Dringend over te nemen Hamont: 

Groepspraktijk met 3 stoelen < 5 jaar oud + moderne apparatuur. 

Prijs totaal slechts € 50 000. 
Ofwel opkopen volledige inboedel. 
Huur pand = € 1250 €/maand, Bv dient niet te worden overgenomen. 
Contactpersoon: Geunis Guido Tel.:0468 297041 
 

http://www.molaar.be/
mailto:katrien@molaar.be
http://telenet.be/
http://www.tandartspraktijkkiewit.be/
mailto:liengommers@hotmail.com
mailto:mondzorgmeldert@gmail.com
mailto:info@orthodusart.be
http://www.arcadent.net/
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Orthodont gezocht (007/001) ter versterking orthodontie Colson 
Maasmechelen + Lanaken . Interne opleiding kan ook. 
 0476303661 ortodontcolson@skynet.be 
 
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 
 
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 
 

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. 

 

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 

 

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 

mailto:ortodontcolson@skynet.be
mailto:praxisteam.de.ceuster@hotmail.com
mailto:ria.miermans@tandarts.be
mailto:info@dentine.be
mailto:Bryan.vandersmissen@telenet.be
mailto:info@tandartsenas.be
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Ervaren of gemotiveerde tandarts(e) voor 2-3 dagen in moderne en 

gezellige groepspraktijk in Genk. 

Alle moderne technieken, materialen. Balie- en sterilisatie-assistentie 

aanwezig. 

 timmermandavid@hotmail.com  / 0478.413278 

 

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 

 

 

 

    

mailto:timmermandavid@hotmail.com
mailto:info@tandartscusters.be
mailto:info@esthedentalplus.be
mailto:info@all-dente.be
mailto:LTH.EVC@gmail.com
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 GEBOORTE
 

  

Laïs 
      °15-09-2020 

Kleindochtertje van collegae IRENA MIEVIS 

  en LUC VRIELINCK 
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Corona Spyxke 

 

 

 

Corona Spyxke 
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spyxke@gmail.com: meldingen voor spyxke  zoals zoekertjes, 

overlijden, geboorte….. 

Let op : zoekertje gratis bij betaling van €85 lidgeld lokale afdeling 

Geen lid = zoekertje betalen (€5 per regel  per maand)  

limburg@vvt.be: afmelden van de studieclub na afsluiten  

     inschrijvingen 

kltv@skynet.be: adreswijzigingen, in-uitschrijven voor KLTV  

                activiteiten 

jos.hoffbauer@tandarts.be: wachtdienstcoördinator  

 

Alle studieclubs en cursussen 

2021 zijn ook onder 

voorbehoud!!! 

 

(Foto cover: Jeker in Tongeren)  

Redactieadres ’t Spyxke / Secretariaat K.L.T.V. 

Pliniuswal 24 

3700 Tongeren  012/23 07 94 

spyxke@gmail.com 

mailto:spyxke@gmail.com
mailto:limburg@vvt.be
mailto:kltv@skynet.be
mailto:jos.hoffbauer@tandarts.be
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Woord van de voorzitter 

Beste collegae 

Spijtig genoeg moeten we door de verstrengde maatregelen weer alle 
studieclubs en NIVVT-cursussen van 2020 uitstellen. 

De stuurgroep heeft op 3 november besloten dat we op 30 november 
nog eens 20 AE bijkrijgen voor dit jaar.  
De stagiairs die in 2020 hun RIZIV nummer hebben gekregen ontvangen 
daarbovenop nog 40 AE. 
Iedereen ontvangt dus in 2020 een Covid-19 compensatie van 80 AE plus 
één peer review. 
Vanaf 2021 zullen maximaal 30 AE kunnen verworven worden via online 
cursussen. 

Verderop in dit ”Corona Spyxke” enkele data die jullie nu al kunnen 
noteren, in de hoop dat we er volgend jaar toch een feestjaar kunnen van 
maken. 

Volg zeker alle mass mail en VVT flitsen, want dit is de enige manier om 
up-to-date te blijven. 
Stop aub met telefonische vragen of mails, alles wordt onmiddellijk aan 

jullie meegedeeld!  

Hou het voor de rest gezond! 

Collegiale groeten, 

Ronny 
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Woord van de penningmeester 

Beste Collega, 

Kijk ook jij uit naar de gezellige maandelijkse bijeenkomsten op de 

studieclub, de Apollonia-happening, de familiedag samen met jaargenoten 

en collega’s…? 

Vier jij volgend jaar ook mee onze 85ste KLTV-verjaardag met symposium, 

feest en andere activiteiten? 

Krijg je graag ’t Spyxke in de brievenbus met info op professioneel en 

sociaal vlak? 

Dan nodigen wij je uit om je lidmaatschap te hernieuwen voor het jaar 

2021! 

Een van de volgende weken ontvang je een betalingsuitnodiging verstuurd 

vanuit VVT Brussel. Verwerk ze zo snel mogelijk zodat je geen info in 

2021 moet missen. 

Zoals voorheen passen we het lidgeld pas om de 5 jaar aan. Vanaf dit 17de  

lustrum bedraagt het lidgeld dan ook 85€.   

Wij hopen je op zoveel mogelijk van onze activiteiten te zien, zodat we een 

warme vereniging blijven en uw lidgeld optimaal rendeert. 

Hertenweg Luc 

Penningmeester Studieclub Limburg 

 

 

Gelieve bij betaling uw persoonlijk OGM nr. (***…/…./…..***) te 

gebruiken voor de goede gang van zaken. Dank u.  
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Professionele mededelingen 

Tussen het opstellen van deze mededelingen en de dag dat het Spyxke in 

uw bus valt, liggen gemakkelijk twee weken, wat in deze pandemie-tijd een 

eeuwigheid kan zijn. Gelieve de mass-mails van het Verbond en studieclub 

Limburg voortdurend in het oog houden om accuraat te kunnen reageren. 

1. De wachtdienstlijsten 2021 staan online en wisselen BINNEN  

dezelfde zone is mogelijk, mits onderlinge toestemming en contact 

via mail met de coördinator van de wachtdienst: 

jos.hoffbauer@tandarts.be. Maak ook aub tijdig online kenbaar dat 

u uw wachtdienst wenst om te ruilen zodat een omruiling 

makkelijker kan plaatsvinden. Wie in 2022 de praktijk wil stoppen 

of in een andere zone gaat werken, laat dat best zo spoedig weten 

en wacht niet tot september/oktober 2021. 

 

2. Doordat de Covid-19 pandemie nog niet bedwongen is, kan het 

voorkomen dat collegae wegens positieve Covid-test en/of 

quarantaine hun wachtdienst niet kunnen uitvoeren.  Met dat doel 

wenst de spoeddienstalgemeentandarts (VVT-VBT) een reservelijst 

aan te leggen om, waar nodig, bij te kunnen springen. Voor de 

groepspraktijken heeft men graag de naam van de tandarts(en) die 

kan gecontacteerd worden.  Doordat de tandartspraktijken 

momenteel over voldoende persoonlijke beschermingsmateriaal 

beschikken, komen er geen doorverwijspraktijken zoals tijdens de 

lock-down-periode in het voorjaar. 

 

3. Tijdens de wachtdienst dient u eerst het rijksregisternummer van de 

patiënt te vragen, nadien kan  u via triage bepalen of het om één 

van de urgente behandelingen handelt of een medicamenteus 

elektronisch voorschrift of advies kan volstaan en u de 

teleconsultatie (code 389034) kan attesteren.  

 

mailto:jos.hoffbauer@tandarts.be
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4. De uitbetaling van covid-19 supplement (20 euro tot 200 RIZIV-

terugbetaalde patiëntcontacten per maand) voor de periode tussen 4 

mei en 31 augustus , zal gebeuren in de loop van de maand 

december. Het rekeningnummer waarop gestort moet worden dient 

u in te geven in myriziv.be. De uitbetaling voor de periode tussen 1 

september en 30 november wordt tegen maart  2021 voorzien.   

 

5. De NIVVT-syllabi worden voortaan digitaal verzonden. Cursisten 

ontvangen de dag voordien een downloadlink, die beschikbaar is 

tot de dag na de cursus.  Ofwel drukken jullie de belangrijkste 

documenten af of nemen jullie de laptop of tablet mee. Hou er 

rekening mee dat niet op al onze locaties een stabiele 

internetverbinding is en dat vooraf downloaden nuttig kan zijn. 

 

6. Bekijk regelmatig de Sciensano richtlijnen  m.b.t. ons beroep en de 

richtlijnen omtrent de quarantaine bij hoog- en laagrisico-

contacten. 

 

 

7. De eerder aangekondigde verplichte kostprijsraming voor een 

behandeling waarvoor VVT een niet vergoedbaar honorarium van 

75 euro  voorstelde werd ondertussen door de ziekenfondsen  

afgevoerd 

 

Jos Hoffbauer 
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NIVVT cursus 8 oktober 2020 

EHBO voor tandartsen 

G. Maes –Stiemerheide-Genk 
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 NIVVT cursus : 13 oktober 2020  

Ergonomie en houdingsbewustzijn bij tandartsen 

E. Decabooter -  Stiemerheide Genk 
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NIVVT cursus : 15 oktober 2020 

Nieuwe perspectieven in de orthodontie met skeletale 

verankering 

J.Schreurs -  Stiemerheide Genk 
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NIVVT CURSUS 22 oktober 2020 

Workshop : adhesief cementeren, helder belicht 

W. Van Breda - Terhills 
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NIVVT CURSUS 27 oktober 2020 

Lokale anesthesie in de tandheelkunde. 

S.Politis -Terhills 
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NIVVT CURSUS 29 oktober 2020 

Leren omgaan met nomenclatuur. 

M. Seijnhaeve-Terhills   
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Activiteiten VVT Limburg 2021 

 

 
Dond 28/01  STCL Joan Dewinne : Als doden een gezicht krijgen 
       Thor Central 
 
Dond 25/02 STCL Scheepers Serge : De rol van chirurgische 
interventies in de behandeling van afwijkingen van het kaakgewricht 
       Thor Central 
 

 

 

 

   

https://www.vvt.be/lokale-afdelingen/limburg/Als-doden-een-gezicht-krijgen2
https://www.vvt.be/lokale-afdelingen/limburg/De-rol-van-chirurgische-interventies-in-de-behandeling-van-afwijkingen-van-het-kaakgewricht
https://www.vvt.be/lokale-afdelingen/limburg/De-rol-van-chirurgische-interventies-in-de-behandeling-van-afwijkingen-van-het-kaakgewricht
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WACHTDIENST VVT / LIMBURG DECEMBER 2020 

CENTRAAL OPROEPNUMMER 0903/39969 
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WACHTDIENST ORTHODONTIE DECEMBER 2020        070 / 222088  
 
Weekend 5-6 december  Schreurs Natalie  089359703 

Weekend 12-13 december Aly Medhat  0486422050 

Weekend 19-20 december Schreurs Michael  0493396620 

Kerstmis 25 december  Aerts Johan  0475782831 

Weekend 26-27 december Swinnen Steven  0486754581 

 
WACHTDIENST PARODONTOLOGIE  DECEMBER 2020       070 / 222125 

Weekend 5-6 december  Devlieger Hilde 

Weekend 12-13 december Vogels Roel 

Weekend 19-20 december Debaere Hermine 

Kerstmis 25 december  Molemans Bo 

Weekend 26-27 december De Winter Senne 

Gelieve er rekening mee te houden dat deze wachtdienstlijst  kan 

veranderen na de druk van het spyxke. Dit door laattijdig wisselen van 

wachtdienst  of onverwachte ziekte!! 
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VVT Limburg bestuur 

 

Graag willen wij een warme oproep doen aan mensen die zich willen 

engageren om in het bestuur van VVT Limburg hun steentje bij te dragen. 

Sommige huidige bestuursleden willen graag de fakkel doorgeven aan 

nieuwe gemotiveerde collegae. De functies van bepaalde bestuursleden 

zijn niet zo evident, het vraagt dan ook een overgangsperiode om de 

nieuwe collegae in te werken. 

In deze nieuwe rubriek gaan we de bestuursleden, die hard werken achter 

de schermen van het VVT Limburg/KLTV, eens in de kijker zetten. Nieuwe 

collegae kunnen zo kennismaken met de drijvende krachten achter een 

vereniging waar het “Limburg” gevoel bovenaan staat! Vele andere 

provincies zijn jaloers op de goed geoliede machine. We willen deze dan 

ook goed draaiend houden! 

Voel je je geroepen om eens een vergadering bij te wonen? Wil je graag je 

steentje bijdragen maar wil graag wat meer info? 

Stuur een mailtje naar  spyxke@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:spyxke@gmail.com
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Wie is wie in het bestuur : DEEL 3. 

 

   DONNERS Elfi 

• Licentiaat tandheelkunde KUL 1979 

• Lid van het bestuur van KLTV: 

meegewerkt aan organisatie van diverse 

evenementen: 

- Ladies-event (VVTcongres Hasselt 2009)  

- minicongres 75 jaar KLTV te Genk 2011 

- minicongres 80j KLTV St-Truiden 2016          

- Wintermeetings, Studieclubs, Apollonia    

Happenings. 

• Een korte periode secretaresse bestuur . 

• plaatvervanger ondervoorzitter  VVT.. 

• Comité 85 jaar KLTV 

 

elfidonners@icloud.com 

 

 

JACOBS Christophe 

christophe@artedenti.com 

Verantwoordelijke intercollegiale toetsing 

 

 

     TIMMERMANS Jan 

jan@tandartspraktijkzuidzicht.be 

Bestuurslid 

  

mailto:elfidonners@icloud.com
mailto:christophe@artedenti.com
mailto:jan@tandartspraktijkzuidzicht.be
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JUBILEUMJAAR 2021 : KLTV 85 jaar 

 

Na enkele vruchtbare vergaderingen is het feestcommité blij om 

jullie volgend programma voor te stellen. Wij hopen dat er geen 

virus roet in het eten zal gooien en kijken uit naar jullie talrijke 

aanwezigheid! 

 

 

Donderdag 4 februari 2021: Apolloniahappening  

Zaterdag 26 juni 2021:Familiedag Spyxke “Special Edition” 

Zaterdag 9 oktober 2021: Jubileum Minicongres 
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APOLLONIA HAPPENING KLTV 

 

 

Donderdag 4 februari 2021 

Locatie : Feestzaal “De Pachthoeve” 

Roverstraat 9 

3511 Kuringen – Hasselt 

 

 

Wij kijken er naar uit om iedereen en in het bijzonder de 

jubilarissen te mogen ontmoeten op deze leuke avond! 

 

Inschrijven : vóór 24/01/2021  kostprijs: 35 euro p.p 

 

Overschrijving naar VVT Limburg Rekening: BE49 0014 7340 8071 

Vermelding: “Happening” uw naam en eventueel naam partner!  
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Deze jubilarissen (5, 15, 25, 35, 45, 50, 55 en 60 jaar) 

worden gehuldigd op de  

KLTV Apollonia Happening 

van 4 februari 2021!  Dus zeker inschrijven!! 

 
1961: 60 jaar tandarts 

DIERYCK Luc, VANSCHOENBEEK Armand 

1966: 55 jaar tandarts 
DALEMANS Ferdinand, LEROUX Jean, MARTENS Philippe, VANDEBEEK 

Paul, VANHERLE Guido 

1976: 45 jaar tandarts 
BRAEKERS Jan, DANCKAERT Boudewijn, MARIS Arsene, MELSEN Frank, 

PIRON Thomas, SEGERS Marij, SMEETS Fernand, SMETS Paul, VANMAELE 

Guido 

1986: 35 jaar tandarts 
ARAS Marie-Christine, DESMEDT Gaby, DEVRIENDT Ann, DUBOIS Patrick, 

GEUKENS Luc, ILSBROUKX Kathleen, JACOBS Greet, KELLENEERS 

Martine, MEYNEN Patrick, POLLENTIER Nina, SCHREURS Ronny, STERKE 

Bernadette, VAN GENECHTEN Lies, VAN HEMELEN Martine, 

VANBRABANT Myriam, VERMEULEN Josee, VERSPREET Mark, 

VRIELINCK Luc, WILLEKENS Marc 

1996: 25 jaar tandarts 
APPELEN Annemieke, BOHM Dorthe, FAAS Valerie, GUTTERMANN Michael, 

JANS Bart, MOULIN-ROMSEE Marie-Pierre, SMEETS Johan, STEVENS 

Wendy, VAN MIEGHEM Isabelle, VANDECAETSBEEK Petra, VERMEIR 

Sabine, VOICU Doina, VRONINKS Benedicte 

2006: 15 jaar tandarts 
BERTRAND Julie, BERTRAND Peter, BLEYEN Eric, BRUYNINX Liesbeth, 

BUYSE Jana, JANS Katrien, MICHELS Sofie, MICHIELS Rafaël, MOORS Sofie, 

SLAETS Bram, VANDERSPIKKEN Tine, YSEWIJN Anne Marie 

2016: 5 jaar tandarts 
APPELTANS Evelien, DAAMEN Giel, DE VOS Richmo, FARRE Rachel, 

GRISAR Koenraad, HAELS Lisa, IUGA Anamaria Cristina, KRUTZEN 

Charlotte, LENAERTS Nathalie, NISSEN Phaedra, SMEETS Isabelle, SMET 

Alexandra, WILLEMS Lies, WINTERS Filip 
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JUBILEUM MINI-CONGRES 

9 oktober 2021 

“Het zwarte goud in het bronsgroen 

eikenhout!” 

 

Locatie : Watt 17 (boven) Koeltorenlaan 9, 3550 Heusden-Zolder 

Programma 

10u:                onthaal 

 

10u30- 12u:  Dr. Jan Lenaerts DG 1: “Wat dien je als tandarts te 

                       weten over osteoporose: let op voor fake news!” 

  

12u - 13u:      broodjeslunch 

 

13u -14u:      Anne-Lize Stassen DG 2: “Hoe ga ik als tandarts om met de  

                      emotionele kwetsbaarheid van een patiënt?” 

 

14u30- 15u:  koffiepauze 

 

15u-16u30:  Zjef Beelen DG 3: “Radiologie” 

 

16u30:          Receptie  

 

18u:              Diner met Afterparty: Watt 17 (beneden) :  

                    Koeltorenlaan 9, 3550 Heusden-Zolder 
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1936-2021 : KLTV 85 JAAR : WEDSTRIJD!!  

 

Ben je creatief, word je vrolijk van een uitdaging?  

Dan is dit zeker iets voor u!! 

Haal potloden, papier, PC, je partner of je kinderen 

erbij (of stuur ze weg) en ontwerp een mooi logo 

“KLTV 85 jaar” 

Op de achterkant van het spyxke vind je de 

ontwerpen van vorige feestedities! Zoals je kan zien 

kan en mag alles. 

Klaar om je creatie aan collegae te laten zien, stuur je 

logo dan in: 

spyxke@gmail.com 

 en dit vóór 31december! 

De winnaar wordt bekendgemaakt op de Apollonia 

feesthappening van 4 februari 2021 
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GEZOCHT : 
 
GENK: Praktijk recent vernieuwd, met installatie Sirona C4( Li) van 2015 , 

wachtruimte met toilet, ruime praktijkruimte met apart bureel en grote parking. 

Te huur(1400€/maand) met overname stoel prijs otk. 

Contact 0497/452225 

 
Centrum Mondzorg Riemst – Ons enthousiast en gedreven team van 3 tandartsen 

en 3 assistentes is op zoek naar versterking! Dagen en uren samen overeen te 

komen. Onze uiterst hedendaagse praktijk heeft 4 behandelkamers en beschikt 

onder meer over een Trios en Conebeam-CT en heeft bijzondere aandacht voor 

implantologie. Bij ons staat de patiënt centraal, zeer goede taalkennis is dus 

noodzakelijk. Ben je een gepassioneerde collega, eventueel met specialisatie, heb 

je een echte teamspirit en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging!? Contacteer ons 

via vacature@mondzorgriemst.be of GSM 0476 511 473 

 

Ben jij op zoek naar een praktijk in Hasselt die volop gaat voor kwaliteit? En laat 

je je graag omringen door een enthousiast en leuk team? Dan ben je bij ons aan het 

juiste adres! Meer info op onze website www.molaar.be of via e-mail 

katrien@molaar.be. 

 

Collega voor duo praktijk te Tessenderlo .  

Dagen en uren vrij te bepalen . 

wilms.hilde.tandartspraktijk @ telenet.be. /013 334193 

 

Jonge solopraktijk in Hasselt zoekt gemotiveerde collega om de praktijk verder uit 

te bouwen tot een groepspraktijk. Interesse? Kijk alvast op 

www.tandartspraktijkkiewit.be en mail naar liengommers@hotmail.com of bel 

0474/282.482 

 

Tandartspraktijk Mondzorg Meldert te Lummen zoekt een collega, affiniteit voor 

een bepaalde specialisatie is zeker welkom.  Wij zijn een gezellige groepspraktijk 

met 2 stoelen. Eénmaal  per week is er een collega aanwezig gespecialiseerd in 

prothetische thk . Dagen en uren zijn overeen te komen. Jouw agenda wordt 

opgevuld volgens je eigen werkritme. 

0499/35.64.79     of       mondzorgmeldert@gmail.com 

 

 

 

mailto:vacature@mondzorgriemst.be
http://www.molaar.be/
mailto:katrien@molaar.be
http://telenet.be/
http://www.tandartspraktijkkiewit.be/
mailto:liengommers@hotmail.com
mailto:mondzorgmeldert@gmail.com
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HASSELT CENTRUM: Orthodontiepraktijk Dusart zoekt een enthousiaste 

collega tandarts-specialist in de orthodontie (007), aantal dagen in overleg. Praktijk 

telt 5 kabinetten en assistentie is aanwezig. Contact: info@orthodusart.be 

 

Jonge groepspraktijk (4 tandartsen, 2 assistentes) te Herk-de-Stad zoekt toffe 

collega om haar team te versterken. Je kan voltijds of deeltijds bij ons aan de slag. 

Neem een kijkje op onze website: www.arcadent.net 

Orthodont gezocht (007/001) ter versterking orthodontie Colson Maasmechelen + 

Lanaken . Interne opleiding kan ook. 

 0476303661 ortodontcolson@skynet.be 

 

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 

 

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 

 

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. 

 

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 

mailto:info@orthodusart.be
http://www.arcadent.net/
mailto:ortodontcolson@skynet.be
mailto:praxisteam.de.ceuster@hotmail.com
mailto:ria.miermans@tandarts.be
mailto:info@dentine.be
mailto:Bryan.vandersmissen@telenet.be
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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 2-3 dagen in moderne en gezellige 

groepspraktijk in Genk. 

Alle moderne technieken, materialen. Balie- en sterilisatie-assistentie aanwezig. 

 timmermandavid@hotmail.com  / 0478.413278 

 

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 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@tandartsenas.be
mailto:timmermandavid@hotmail.com
mailto:info@tandartscusters.be
mailto:info@esthedentalplus.be
mailto:info@all-dente.be
mailto:LTH.EVC@gmail.com


’t Spyxke                              november 2020 Pagina 28 
 

overlijden 
 

 

Denteneer Gust 
°14/12/1929      + 25/10/2020 

   Vader van collega Bart Denteneer 

 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.tvbeekhuizen.nl/images/stories/com_form2content/p6/f1302/kaars2.jpg&imgrefurl=https://www.tvbeekhuizen.nl/actueel/laatste-nieuws/91-alle-leeftijden/1517-overlijdensbericht4&docid=q-VgdLUPFFtrxM&tbnid=R8HBtLcf-ADIaM:&vet=1&w=183&h=183&bih=967&biw=1920&ved=2ahUKEwjJvY7eudXmAhUEDuwKHW09BT4QxiAoAXoECAEQGQ&iact=c&ictx=1
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spyxke@gmail.com: meldingen voor spyxke  zoals zoekertjes, 

overlijden, geboorte….. 

Let op : zoekertje gratis bij betaling van €85 lidgeld lokale afdeling 

Geen lid = zoekertje betalen (€5 per regel  per maand)  

limburg@vvt.be: afmelden van de studieclub na afsluiten  

     inschrijvingen 

kltv@skynet.be: adreswijzigingen, in-uitschrijven voor KLTV  

                activiteiten 

jos.hoffbauer@tandarts.be: wachtdienstcoördinator  

 

Alle studieclubs en cursussen 

2021 zijn onder voorbehoud! 
 

(Foto cover: Jeker in Tongeren)  

Redactieadres ’t Spyxke / Secretariaat K.L.T.V. 

Pliniuswal 24 

3700 Tongeren  012/23 07 94 

spyxke@gmail.com 

mailto:spyxke@gmail.com
mailto:limburg@vvt.be
mailto:kltv@skynet.be
mailto:jos.hoffbauer@tandarts.be
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Woord van de voorzitter 

 

Beste collegae,  

 Sommige collegae zullen raar opkijken dat er een Spyxke in de bus 
gevallen is. Hiermee willen we aan de Limburgse collega’s,  die geen lid zijn 
of niet meer waren, tonen dat er wat leeft in Limburg en dat er heel wat 
georganiseerd wordt, al heeft Corona daar dit jaar een grote stok tussen 
de deur gestoken. Niettemin hebben we niet stil gezeten en hebben we 
weer voor een gans jaar activiteiten geprogrammeerd. 

Ook kunnen we meedelen dat er een verlenging is van het Covid-19 
supplement tot 30 juni 2021. De VVT flits brengt jullie op de hoogte van 
alle laatste beslissingen. Lees deze dan ook aandachtig! 

2020 is in alle opzichten een jaar om snel te vergeten. We kunnen uitkijken 
naar 2021, waar een vaccin misschien het leven terug normaler zal doen 
verlopen. Onze eerste studieclub zal afhangen van de versoepelingen die er 
op dat moment zullen gelden evenals onze Apolloniahappening met de 
viering van de jubilarissen, die misschien verschoven moet worden. 

Laten we er nadien van uitgaan dat we er een heus feestjaar van kunnen 
maken met als apotheose ons jubileum minicongres. 

Vergeet dus niet jullie lidgeld van VVT en van de lokale afdeling Limburg te 
vereffenen om te kunnen genieten van al deze organisaties. 

Verder wens ik jullie fijne feesten ondanks de beperkingen en dat 2021 in 
goede vooruitzichten een start mag nemen, zodat we mekaar op de 
studieclubs en andere activiteiten terug fysiek kunnen ontmoeten 

Collegiale groeten, 

Ronny 
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Woord van de penningmeester 

Beste Collega, 

Kijk ook jij uit naar de gezellige maandelijkse bijeenkomsten op de 

studieclub, de Apollonia-happening, de familiedag samen met jaargenoten 

en collega’s…? 

Vier jij volgend jaar ook mee onze 85
ste

 KLTV-verjaardag met symposium, 

feest en andere activiteiten? 

Krijg je graag ’t Spyxke in de brievenbus met info op professioneel en 

sociaal vlak? 

Dan nodigen wij je uit om je lidmaatschap te hernieuwen voor het jaar 

2021! 

Een van de volgende weken ontvang je een betalingsuitnodiging verstuurd 

vanuit VVT Brussel. Verwerk ze zo snel mogelijk zodat je geen info in 

2021 moet missen. 

Zoals voorheen passen we het lidgeld pas om de 5 jaar aan. Vanaf dit 17
de

  

lustrum bedraagt het lidgeld dan ook 85€.   

Wij hopen je op zoveel mogelijk van onze activiteiten te zien, zodat we een 

warme vereniging blijven en uw lidgeld optimaal rendeert. 

Hertenweg Luc 

Penningmeester Studieclub Limburg 

 

 

Gelieve bij betaling uw persoonlijk OGM nr. (***…/…./…..***) te 

gebruiken voor de goede gang van zaken. Dank u.   
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Professionele mededelingen 

1. Om de bekende redenen is de wintermeeting dit jaar niet kunnen 

doorgaan. Na intern overleg onderzoeken we de mogelijkheid om deze 

meeting met dezelfde sprekers en onderwerpen opnieuw te programmeren 

eind volgend jaar. 

2. De NIVVT cursussen 2021 zouden vanaf medio december op de website 

van het Verbond moeten zichtbaar zijn. De lijst voor de Limburgse 

cursussen is nog niet volledig en we zullen hier tijdig melding van maken.  

3. Voor 2021 komen maximaal 3 webinars in aanmerking voor 

accreditering. Peer reviews moeten terug live gevolgd. Wie nog één PR 

voucher van dit jaar over heeft en ook in 2021 in regel is met lidgeld 

VVT, hoeft voor 2021 maar één voucher bij te bestellen. 

4. Omdat  tandartsen nog te vlug antibiotica voorschrijven heeft KCE 

(Federaal Kenniscentrum  voor Gezondheidszorg) een aparte richtlijn 

voor  situaties in de tandheelkundige praktijk geschreven (rapport 332A). 

Je vindt een mooie samenvatting op de website van het Verbond en op 

www.kce.fgov.be.  Nog te gemakkelijk wordt er tijdens de wachtdienst 

naar antibiotica gegrepen zelfs voor pulpitis!! We moeten ons steentje 

bijdragen om AB resistentie te vermijden. 

5. De wachtdienstregeling 2021 staat online en is bereikbaar via “mijn 

wachtdienst” en www.spoeddienstalgemeentandarts.be. Kijk uw 

persoonlijke gegevens nog een extra na : ALLEEN jullie kunnen jullie 

GSM en telefoonnummer zelf aanpassen!!! 

6. Omdat voldoende collegae zich conventioneerden  konden we druk 

uitoefenen op de overheid om voor 2020 extra Covid-19-supplementen    

toe te kennen. Recent werd beslist dat deze verlengd worden tot 30 juni 

2021!  De uitbetaling voor de periode van 4 mei tot 31 augustus zal nog 

voor eind 2020 gebeuren op het rekeningnummer dat jullie via “myRiziv”  

doorgegeven hebben. 

7. De aanvraag voor de telematicapremie 2019 (voorwaarden zie VVT en 

RIZIV site) is verlengd tot 31 december 2020. 

8. Het aangekondigd VVT Congres van mei 2021 in Oostende wordt 

verplaatst naar 21-23 april 2022 en gaat door in ICC Gent. 

9. Door de afrondingen op 0,50 cent zijn er voor sommige prestaties  geen 

verschillen met de terugbetalingstarieven van dit jaar.  Er moest wel een 

extra inspanning gedaan worden ter compensatie van de aanpassing van 

het honorarium van de raadpleging naar 23 euro. De accrediteringspremie 

wordt verhoogd naar 3011,29 euro 

http://www.kce.fgov.be/
http://www.spoeddienstalgemeentandarts.be/
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10. De overheid verschaft ons nog extra 100 goedgekeurde FFFP2 

mondmaskers. Weldra krijgen jullie een mail in jullie eHealthbox.  Deze 

maskers kunnen enkel afgehaald worden op het verdeelpunt dat in de 

mail vermeld wordt en dit enkel op het vermelde tijdstip!  Neem 

zeker de ondertekende brief, die verzonden wordt naar je 

persoonlijke eHealthbox,  mee naar het afhaalpunt. Niet afgehaald op 

de aangegeven datum en tijdstip = geen gratis FFP2 mondmaskers! 

11. Voor de Covid 19 vaccinatie  zullen wij tandartsen waarschijnlijk bij de 

eerste groepen ingedeeld worden. De organisatie hiervan  wordt de 

volgende weken op punt gezet. Naar de bevolking ( en misschien ook naar 

de zorgberoepen) zullen de lokale eerstelijnszones (ELZ) een grote rol 

gaan spelen. 

12. De acht Limburgse eerstelijnszones(ELZ) zijn intussen allemaal actief en 

hebben  hun volle energie nodig voor de interdisciplinaire coördinatie bij 

de Covid19 pandemie.  De toekomstige actieplannen van de ELZ staan 

grotendeels in het teken van de pandemie.  Naast aandacht voor de zorg is 

er ook oog voor het psychisch welzijn van de bevolking. Van ons 

tandartsen wordt er binnen de ELZ (waar ook de lokale besturen telkens 

zitting in hebben)  interdisciplinaire samenwerking verwacht.  Hiervoor 

moeten we elkaar beter leren kennen. Met dat doel zouden we per ELZ 

(wetenschappelijke) bijeenkomsten willen organiseren, in eerste instantie 

met de huisartsen.  Het is belangrijk dat we ook per ELZ een lokaal 

meldpunt  bij de tandartsen hebben, zonder dat dit extra energie moet 

geven. Laat uw interesse zeker weten aan  mij (Jos). 

Er kunnen ook lokale projecten ontstaan. In de ELZ zone Kemp en Duin  

(Genk-Bree) zal bijvoorbeeld een project naar onderzoek van de 

cariësactiviteit bij jonge kinderen (2-5 jaar) opgestart worden om de 

preventie van(te) vroege narcose bij deze leeftijdsgroep zo veel mogelijk 

te kunnen beperken. De collegae, vooral deze van de stad Genk, zullen er 

binnenkort de nodige informatie over krijgen. 

 Eerstelijnszone Haspengouw  Eerstelijnszone ZOLimburg 

 Eerstelijnszone Herkenrode  Eerstelijnszone W-Limburg 

 Eerstelijnszone Kemp en Duin  Eerstelijnszone N-Limburg 

 Eerstelijnszone MidWestLim  Eerstelijnszone Maasland 

 

 

Jos Hoffbauer 

 

https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-haspengouw
https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-herkenrode
https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-kemp-en-duin
https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-noord-limburg
https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-midwestlim
https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-maasland
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Voorlopige NIVVT cursussen 2021 

 

Voor de NIVVT cursussen geldt enkel de inschrijving via de 

VVT- website!! 

Do 11 februari 2021  

Restauratieve behandeling van ernstige slijtage  

Nittert Postema    Stiemerheide   1 dag 

 

Di 2 maart 2021  

Leren omgaan met nomenclatuur  

Marc Seijnhaeve     Stiemerheide   1 dag 

 

Di 16 maart 2021  

Vaste en uitneembare implantaatconstructies voor de edentate kaak    

Pieter Ghysens    Stiemerheide    ½ dag 

 

Do 22 april 2021  

Peri-implantitis : diagnose en behandeling  

M. Tudts & V. Christiaens   Stiemerheide     ¾ dag 

 

Di 8 juni 2021  

Wondhelingsproblemen in de mond   

C. Politis    Stiemerheide    ½ dag 

 

Do 17 juni 2021  

Nieuwe methoden voor de lokale  anesthesie  

Berden & H. Monteyne  Stiemerheide    1 dag 

 

Di 7 september 2021  

Juiste occlusie en beetregistratie in de prothetiek  

W. Van Breda     Stiemerheide    ¾ dag 
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Di 14 september 2021  

Oorzaken van zwellingen in mond en gelaat  

C.  Politis    Stiemerheide    ½ dag 

 

Do 23 september  2021  

Workshop digitale transformatie optimalisatie praktijkorganisatie  

F. De Wachter    Stiemerheide   1dag 

 

Do 23 september 2021  

Vroegere orthodontische behandeling voor de algemene praktijk  

N. Schreurs     Stiemerheide    ½ dag 

 

Do 7 oktober 2021   

Ergonomie en houdingsbewustzijn bij tandartsen  

E. Decabooter    Stiemerheide    1 dag 

 

Za 9 oktober 2021 

Minicongres 85 jaar KLTV Heusden-Zolder   1 dag 

 

Do 21 oktober 2021 : endo 2021 ontzenuwen: letterlijk en figuurlijk  

        (hands-on) 

R. Michiels & W. Blontrock  Stiemerheide    1 dag 

  

Di 23 november 2021  

Kaakbeentumoren    

C.  Politis    Stiemerheide    1/2dag 
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Activiteiten VVT Limburg 2021 

 

 

Dond 28/01  STCL Joan Dewinne : Als doden een gezicht krijgen 

       Thor Central 

 

Dond 25/02 STCL Scheepers Serge : De rol van chirurgische 

interventies in de behandeling van afwijkingen van het kaakgewricht 

       Thor Central 

 

Dond 25/3 :  STCL Geert Hommez : lokale anesthesie en 

pijnmanagement     Thor Central 

 

  

Dond 22/4 : STCL Toon de Laat : Bruxisme  Thor Central 

 

 

Dond 23/9 :  STCL GUM:  probiotica  Thor Central 
 
 

 

   

https://www.vvt.be/lokale-afdelingen/limburg/Als-doden-een-gezicht-krijgen2
https://www.vvt.be/lokale-afdelingen/limburg/De-rol-van-chirurgische-interventies-in-de-behandeling-van-afwijkingen-van-het-kaakgewricht
https://www.vvt.be/lokale-afdelingen/limburg/De-rol-van-chirurgische-interventies-in-de-behandeling-van-afwijkingen-van-het-kaakgewricht
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WACHTDIENST VVT / LIMBURG JANUARI 2021 

CENTRAAL OPROEPNUMMER 0903/39969 
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Gelieve er rekening mee te houden dat deze wachtdienstlijst  kan 

veranderen na de druk van het spyxke. Dit door laattijdig wisselen van 

wachtdienst  of onverwachte ziekte!! 
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WACHTDIENST ORTHODONTIE JANUARI 2021     070 / 222088  
 
Nieuwjaar 1 januari  Pirlet Jean-Luc    0476259781 
Weekend 2-3 januari Aly Medhat 0486422050 
Weekend 9-10 januari Roggen Karina 011 692353 
Weekend 16-17 januari Schreurs Arnoud 089 359703 
Weekend 23-24 januari Schrijnemakers Karel 0475724848 
Weekend 30-31 januari Schrijnemakers Tine 0473889193   
 
 
WACHTDIENST PARODONTOLOGIE  JANUARI 2021       070 / 222125 

 

Nieuwjaar 1 januari  Garmyn Peter 

Weekend 2-3 januari  Vanderfaeillie Annelou 

Weekend 9-10 januari  Gijbels Frieda 

Weekend 16-17 januari  Soers Catherine 

Weekend 23-24 januari  Thevissen Eric 

Weekend 30-31 januari  Van den Eynde Els 
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 KLTV steunt een goede doel!  

 

 

 

 

 

 

 

Beste collegae, 

 

Na het verdelen van de gratis flessen alcoholgel bleven er nog enkele over. 

Er werd geopperd om deze aan een goed doel te schenken. 

Zogezegd zo gedaan. 

Zaterdag 21/11 zijn Ronny Martens en ik uit naam van onze 

beroepsvereniging KLTV de flessen aan 't Weyerke gaan geven. 

 

't Weyerke is een dienstencentrum voor personen met een handicap. 

Er is een dagcentrum, een bezigheidstehuis, een nursing tehuis, er is 

begeleid wonen en een mogelijkheid voor kortverblijf opvang. 

Momenteel hebben ze 330 werknemers. 

Het aantal bewoners en/ of gebruikers is wisselend  

De alcoholgel is dus zeer welkom en de mensen daar zijn ons uiterst 

dankbaar. 

 

We hopen zo ons beroep ook eens in een positief daglicht te plaatsen. 

 

Chantale Raemaekers 
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JUBILEUMJAAR 2021 : KLTV 85 jaar 

 

Na enkele vruchtbare vergaderingen is het feestcommité blij om 

jullie volgend programma voor te stellen. Wij hopen dat er geen 

virus roet in het eten zal gooien en kijken uit naar jullie talrijke 

aanwezigheid! 

 

 

Donderdag 4 februari 2021: Apolloniahappening  

Zaterdag 26 juni 2021:Familiedag Spyxke “Special Edition” 

Zaterdag 9 oktober 2021: Jubileum Minicongres 
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APOLLONIA HAPPENING KLTV 

 

 

Donderdag 4 februari 2021 

Locatie : Feestzaal “De Pachthoeve” 

Roverstraat 9 

3511 Kuringen – Hasselt 

 

 

Wij kijken er naar uit om iedereen en in het bijzonder de 

jubilarissen te mogen ontmoeten op deze leuke avond! 

 

Inschrijven : vóór 24/01/2021  kostprijs: 35 euro p.p 

 

Overschrijving naar VVT Limburg Rekening: BE49 0014 7340 8071 

Vermelding: “Happening” uw naam en eventueel naam partner!  
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Deze jubilarissen (5, 15, 25, 35, 45, 50, 55 en 60 jaar) 

worden gehuldigd op de  

KLTV Apollonia Happening 

van 4 februari 2021!  Dus zeker inschrijven!! 

 
1961: 60 jaar tandarts 

DIERYCK Luc, VANSCHOENBEEK Armand 

1966: 55 jaar tandarts 
DALEMANS Ferdinand, LEROUX Jean, MARTENS Philippe, VANDEBEEK 

Paul, VANHERLE Guido 

1976: 45 jaar tandarts 
BRAEKERS Jan, DANCKAERT Boudewijn, MARIS Arsene, MELSEN Frank, 

PIRON Thomas, SEGERS Marij, SMEETS Fernand, SMETS Paul, VANMAELE 

Guido 

1986: 35 jaar tandarts 
ARAS Marie-Christine, DESMEDT Gaby, DEVRIENDT Ann, DUBOIS Patrick, 

GEUKENS Luc, ILSBROUKX Kathleen, JACOBS Greet, KELLENEERS 

Martine, MEYNEN Patrick, POLLENTIER Nina, SCHREURS Ronny, STERKE 

Bernadette, VAN GENECHTEN Lies, VAN HEMELEN Martine, 

VANBRABANT Myriam, VERMEULEN Josee, VERSPREET Mark, 

VRIELINCK Luc, WILLEKENS Marc 

1996: 25 jaar tandarts 
APPELEN Annemieke, BOHM Dorthe, FAAS Valerie, GUTTERMANN Michael, 

JANS Bart, MOULIN-ROMSEE Marie-Pierre, SMEETS Johan, STEVENS 

Wendy, VAN MIEGHEM Isabelle, VANDECAETSBEEK Petra, VERMEIR 

Sabine, VOICU Doina, VRONINKS Benedicte 

2006: 15 jaar tandarts 
BERTRAND Julie, BERTRAND Peter, BLEYEN Eric, BRUYNINX Liesbeth, 

BUYSE Jana, JANS Katrien, MICHELS Sofie, MICHIELS Rafaël, MOORS Sofie, 

SLAETS Bram, VANDERSPIKKEN Tine, YSEWIJN Anne Marie 

2016: 5 jaar tandarts 
APPELTANS Evelien, DAAMEN Giel, DE VOS Richmo, FARRE Rachel, 

GRISAR Koenraad, HAELS Lisa, IUGA Anamaria Cristina, KRUTZEN 

Charlotte, LENAERTS Nathalie, NISSEN Phaedra, SMEETS Isabelle, SMET 

Alexandra, WILLEMS Lies, WINTERS Filip 

  



’t Spyxke                              december 2020 Pagina 19 
 

JUBILEUM MINI-CONGRES 

9 oktober 2021 

“Het zwarte goud in het bronsgroen 

eikenhout!” 

 

Locatie : Watt 17 (boven) Koeltorenlaan 9, 3550 Heusden-Zolder 

Programma 

10u:                onthaal 

 

10u30- 12u:  Dr. Jan Lenaerts DG 1: “Wat dien je als tandarts te 

                       weten over osteoporose: let op voor fake news!” 

  

12u - 13u:      broodjeslunch 

 

13u -14u30    Anne-Lize Stassen DG 2: “Hoe ga ik als tandarts om met de  

                      emotionele kwetsbaarheid van een patiënt?” 

 

14u30- 15u:  koffiepauze 

 

15u-16u30:  Zjef Beelen DG 3: “Radiologie” 

 

16u30:          Receptie  

 

18u:              Diner met Afterparty: Watt 17 (beneden) :  

                    Koeltorenlaan 9, 3550 Heusden-Zolder 
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 1936-2021 : KLTV 85 JAAR : WEDSTRIJD!!  

 

Wij hebben nog maar 1 inzending! Wie durft de 

uitdaging aan!! 

Klaar om je creatie aan collegae te laten zien, stuur je 

logo dan in: 

spyxke@gmail.com 

 en dit vóór 31december! 

De winnaar wordt bekendgemaakt op de Apollonia 

feesthappening van 4 februari 2021 
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GEZOCHT : 
 
ALKEN: Tandartspraktijk Dentine  is een jonge, moderne praktijk met een fijne, 

familiale sfeer. Op dit moment bestaat ons team uit 2 algemeen tandartsen en een 

tandartsassistente. Onze praktijk blijft groeien en daarom zijn wij op zoek naar een 

gepassioneerde tandarts of stagiair(e) om ons team te vervolledigen. Er is een 

fulltime (stage)plaats ter beschikking, maar het kan ook minder/deeltijds indien 

gewenst. Meer info vind je op www.dentine.be of stuur gerust een mailtje naar 

info@dentine.be. 
 
GENK: Praktijk recent vernieuwd, met installatie Sirona C4( Li) van 2015 , 

wachtruimte met toilet, ruime praktijkruimte met apart bureel en grote parking. 

Te huur(1400€/maand) met overname stoel prijs otk. 

Contact 0497/452225 

 
Centrum Mondzorg RIEMST – Ons enthousiast en gedreven team van 3 

tandartsen en 3 assistentes is op zoek naar versterking! Dagen en uren samen 

overeen te komen. Onze uiterst hedendaagse praktijk heeft 4 behandelkamers en 

beschikt onder meer over een Trios en Conebeam-CT en heeft bijzondere aandacht 

voor implantologie. Bij ons staat de patiënt centraal, zeer goede taalkennis is dus 

noodzakelijk. Ben je een gepassioneerde collega, eventueel met specialisatie, heb 

je een echte teamspirit en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging!? Contacteer ons 

via vacature@mondzorgriemst.be of GSM 0476 511 473 

 

Ben jij op zoek naar een praktijk in HASSELT die volop gaat voor kwaliteit? En 

laat je je graag omringen door een enthousiast en leuk team? Dan ben je bij ons aan 

het juiste adres! Meer info op onze website www.molaar.be of via e-mail 

katrien@molaar.be. 

 

Collega voor duo praktijk te TESSENDERLO.  

Dagen en uren vrij te bepalen . 

wilms.hilde.tandartspraktijk @ telenet.be. /013 334193 

 

Jonge solopraktijk in HASSELT zoekt gemotiveerde collega om de praktijk verder 

uit te bouwen tot een groepspraktijk. Interesse? Kijk alvast op 

www.tandartspraktijkkiewit.be en mail naar liengommers@hotmail.com of bel 

0474/282.482 

 

 

 

http://www.dentine.be/
mailto:info@dentine.be
mailto:vacature@mondzorgriemst.be
http://www.molaar.be/
mailto:katrien@molaar.be
http://telenet.be/
http://www.tandartspraktijkkiewit.be/
mailto:liengommers@hotmail.com
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Tandartspraktijk Mondzorg MELDERT te Lummen zoekt een collega, affiniteit 

voor een bepaalde specialisatie is zeker welkom.  Wij zijn een gezellige 

groepspraktijk met 2 stoelen. Eénmaal  per week is er een collega aanwezig 

gespecialiseerd in prothetische thk . Dagen en uren zijn overeen te komen. Jouw 

agenda wordt opgevuld volgens je eigen werkritme. 

0499/35.64.79     of       mondzorgmeldert@gmail.com 

 

HASSELT CENTRUM: Orthodontiepraktijk Dusart zoekt een enthousiaste 

collega tandarts-specialist in de orthodontie (007), aantal dagen in overleg. Praktijk 

telt 5 kabinetten en assistentie is aanwezig. Contact: info@orthodusart.be 

 

Jonge groepspraktijk (4 tandartsen, 2 assistentes) te HERK-DE-STAD zoekt toffe 

collega om haar team te versterken. Je kan voltijds of deeltijds bij ons aan de slag. 

Neem een kijkje op onze website: www.arcadent.net 

Orthodont gezocht (007/001) ter versterking orthodontie Colson 

MAASMECHELEN + Lanaken . Interne opleiding kan ook. 

 0476303661 ortodontcolson@skynet.be 

 

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 

 

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 

 

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.  

Bryan.vandersmissen@telenet.be  0496 256400/0496252257 

mailto:mondzorgmeldert@gmail.com
mailto:info@orthodusart.be
http://www.arcadent.net/
mailto:ortodontcolson@skynet.be
mailto:praxisteam.de.ceuster@hotmail.com
mailto:ria.miermans@tandarts.be
mailto:Bryan.vandersmissen@telenet.be
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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 2-3 dagen in moderne en gezellige 

groepspraktijk in GENK. 

Alle moderne technieken, materialen. Balie- en sterilisatie-assistentie aanwezig. 

 timmermandavid@hotmail.com  / 0478.413278 

 

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 

 

 

 

 

 

mailto:info@tandartsenas.be
mailto:timmermandavid@hotmail.com
mailto:info@tandartscusters.be
mailto:info@esthedentalplus.be
mailto:info@all-dente.be
mailto:LTH.EVC@gmail.com
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Het bestuur van KLTV en de redactie van het spyxke 
wensen u allen  fijne, gezellige 

eindejaarsmomenten in jullie eigen bubbel. 
Een goede gezondheid voor 

2021!! 
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