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1987, in het bruin,
Koninklijke LTV
Redacteur
Patrick
Dirickx (tot dec.1991)

Nummer 1 (1986)
in het blauw, LTV
titelloos
Redacteur Luc Bien

1988-1994,
voor het eerst met
de naam 't Spyxke
Redacteuren Patrick Dirickx
en Eric Hendrickx (jan. 1992
tot juni 1994)

Donderdag 27 januari 2011

om 20u30

EHBO in en rond de
tandartspraktijk
Dhr. Geert Berden
Dr. Vantroyen
LIMBURGHAL in GENK

A c c r e d i t e r i n g
aangevraagd DG 1

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

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
bij Serge Wils vóór 21 januari 2011
(Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)

* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be

Sep. 1994 - dec. 2000
met ondertitel "het maandblad
van en voor de (Limburgse)
tandarts"
Met het logo tgv het zestigjarig
bestaan. In dec. 1996 beide logo's
Redacteur Paul Delwiche
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* via telefoon: 0497/278918
(enkel antwoordapparaat of sms)
* via fax: 011/27.27.76
* via website: www
.tandarts.be
www.tandarts.be
(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)
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Donderdag 27 januari 2011
Studieclub/Professionele vergadering
EHBO in en rond de tandartspraktijk
Woensdag 9 februari 2011
Apollonia Happening
CCHasselt, kleine schouwburg

Op het schutblad met uw naam en adres
Stcl 2011
Ja je bent ingeschreven voor alle studieclubs
van 2011
Stcl 27/01
Ja/neen , al dan niet ingeschreven voor de
studieclub van 27/01/2011

U bent misschien verwonderd dat u 't Spyxke in uw bus
krijgt. Dit en volgend Spyxke wordt naar alle vroegere KL
TV
KLTV
TV-leden en Limburgse tandartsen gestuurd. Ook naar hen
die afhaakten en geen lidgeld meer betalen. Op deze
manier trachten wij hen over te halen om opnieuw aan te
sluiten en het lidgeld voor 2011 alsnog over te maken.

Voorblad van 't Spyxke: "Holsteenbron" (Teut) Zonhoven
Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be
Secretariaat K.L.T.V.:
Gele Bergstraat 6 3583 Paal tel: 011/ 42.34.00
Lidgeld K.L.T.V.: 50 Euro
Bankrelatie: Bank J.Van Breda & Co 645-1192115-20
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
www.tandarts.be (voor tandartsen/studieclubs/Limburg KLTV)

Woord van de V
oor
zitter
Voor
oorzitter

Agenda
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Beste collegae,
2011 wordt een feestjaar voor uw vereniging.
Onder de leuze “KLTV 75 jaar jong” willen
we een gans jaar de band met de Limburgse
collegae en hun partners aantrekken. Omdat
we onze openingsreceptie verplaatsten naar
de feestdag van onze patroonheilige
Apollonia, past het mij om U hier een
voorspoedig en gezond 2011 te wensen met
veel arbeidsgenot in ons beroepsleven.
Uw vereniging zal ook dit jaar niet stilzitten
en haar verantwoordelijkheid nemen om ons
beroep zijn juiste plaats in de maatschappij
te geven. Vooral naar de opvang van
urgenties, hopen we op een collectieve aanpak, waarbij de attitude van
het individu primordiaal is. Nog te dikwijls zien we collegae plots
(tijdelijk)verdwijnen zonder dat iemand op de hoogte gebracht wordt.
Het is niet evident dat de vereniging daarna alles moet op orde stellen,
stilzwijgen van aan patiëntenopvang te doen. Laat ons dus met goede
voornemens het nieuwe jaar beginnen, goedwetende dat niet elke dag
even gemakkelijk zal zijn. Toch hoopt KLTV U dit jaar speciaal te verwennen
met alle mogelijke activiteiten. Los van de interessante NIVVT-cursussen ,
kan ieder KLTV-VVT lid de 100 AE in eigen provincie behalen. Binnenkort
laten we GILI op jullie los; voor 19 mei presenteren we volgende maand
naast het wetenschappelijk luik (9 sprekers) ook het feestprogramma ’s
avonds. Onze dag van het Spyxke (25/6) krijgt een feesttint, evenals ons
jaarlijks banket op 5 november. In het jaarprogramma steken ook wat
activiteiten naar onze jonge collegae en proberen we onze techniekers in
onze interactie te betrekken.
Verder willen we ons preventieproject wat heroriënteren naar
zorgbehoevende bejaarden en gehandicapten. In dit verband zoeken we
vrijwilligers die tijdens het Hemelvaartweekend(2-4 juni 2011) willen
meewerken aan de THK screenings tijdens de Special Olympics (dit jaar
georganiseerd in Genk en Hasselt), ondersteund door de Belgische
universiteiten en de werkgroep THK voor bijzondere Noden. Natuurlijk
laat KLTV de vrijwilligers hierbij niet in de kou staan !!!
2011 wordt ook een belangrijk jaar voor het Verbond. De vierjaarlijkse
RIZIV verkiezingen komen eraan (waarschijnlijk tegen begin juni) en
ondanks een goede werking, waarbij veel onheil en verplichtingen (ook
in het huidige akkoord) afgewend werden voor de collegae, vrezen we
Saint Apollonia van Carlo Dolci (Firenze half 17de eeuw)
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Personalia

Woord vv.d.
.d. V
oor
zitter
Voor
oorzitter
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een vuile campagne met valse beschuldigingen. Toch gaan we zelf voor een
serene campagne naar de Vlaamse tandarts, want de verstandige Limburgse
en Vlaamse tandarts heeft al lang door dat men met goedkope praatjes geen
gaatjes vult (zie wachtdienstdossier), om nog maar te zwijgen van het
studieclub en peer- reviewaanbod, website…. Natuurlijk is er zeker plaats
voor verbetering; persoonlijk hoop ik (mits wat meer budgettaire ruimte)
op een transparantere nomenclatuur, waarbij men niet zonder erg in
(onbedoelde) valkuilen terechtkomt. Het moet zeker geen verwijt naar “onze
Marc” zijn, eerder een drijfveer om de nomenclatuur voor iedereen
begrijpbaar te houden.
Vergeet dus uw lidgeld 2011 van KLTV en VVT niet, want het feestjaar gaat
beginnen….en we willen jullie er graag bij.
Jos Hoffbauer
Voorzitter KLTV

OVERLIJDEN:
° 11-10-1927 + 06-12-2010

Cato TRIKI

Moeder van collega LUDO COX

GEBOORTE:
° 08-12-2010
MARIE
Dochtertje van collega PATSY MARTENS
en Jan Vanschoenwinkel
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S tudieclub donderdag

27 januari 2011

EHBO in en rond
de tandartspraktijk
Spreker: Dhr. Geert Berden
Dr. Vantroyen
Korte inhoud:

Accreditering
aangevraagd DG1

Theoretische aspecten van noodgevallen in de tandartspraktijk
De inhoud omvat een eerste groot luik rond bewustzijnsstoornissen (flauwte, shock,
epilepsie, beroerte, hyperventilatie en hypo-/hyperglycemie). Een tweede luik rond het
inslikken van een vreemd voorwerp en tenslotte rond de samenstelling van een noodtrousse
voor de tandartspraktijk.
Het gevaar in de tandartspraktijk schuilt erin dat meer medisch gecomprimitteerde
patiënten zich ambulant laten verzorgen en niet meer vanzelfsprekend tandeloos zijn.
Hoe stel ik snel de juiste diagnose en wat kan ik de eerste ogenblikken nuttig doen, zodat
geen onnodige paniek ontstaat? Welke symtomen zijn levensbedreigend? Welke informatie
moet aan de spoedhulp worden doorgegeven? Wat kan men intussen doen als men alleen
is / met personeel ? Wat moet er in een noodtrousse zeker zitten? Moet ik een zuurstoffles
hebben en hoe zit het met de houdbaarheid? Moet ik een AED-toestel aanschaffen?
Verder wordt het belang van een medische anamnese en medicamentengebruik
onderstreept.

Bondig curriculum vitae spreker
Dhr. Berden is reeds vrijwilliger bij het Rode Kruis sinds 01/04/2001.
Na het volgen van de nodige interne opleidingen werd hij actief als lesgever
Eerstehulpverlening. Als Rode Kruisvrijwilliger is hij ook nog actief binnen de Hulpdienst.
Dhr. Berden is ziekenhuisverpleegkundige, gespecialiseerd in de dienst Spoedgevallen
en Intensieve Zorgen.
Dr. Vantroyen is arts op de dienst spoedgevallen van Jessa Hasselt

Verder nog een kort deel Professionele Vergadering door Marc Seijnhaeve.
* Inhoud van het nieuwe akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2011-2012.
* Wanneer gaan sommige zaken in voege ? Welke nieuwe initiatieven?
* Sociaal statuut en de conventie.
* De RBD en de toekomst van het systeem.
* Erkenning als algemeen tandarts: nieuwe verordeningen van Ministerie van
Volksgezondheid
Tenslotte: Herverkiezing van de helft van het KLTV bestuur (er is nog één
plaats vacant!!) Kandidaten mogen zich nog tot 25 januari melden bij de voorzitter,
maar moeten wel KLTV/VVT lid zijn en in groep iets willen opzetten.
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Professionele aankondigingen
Special Olympics
We zoeken i.v.m. het doorgaan van de Nationale Special Olympics een dertigtal
collegae om tijdens het Hemelvaartweekend 2-4 juni (10 per dag) een
tandheelkundige screening uit te voeren op de deelnemers, ondersteund door
de Belgische universiteiten en de werkgroep THK voor Bijzondere Noden.
KLTV steunt deze manifestatie in Hasselt en Genk en ook de korte voorbereiding
twee maanden voordien in de provincie om een éénvormige callibratie mogelijk
te maken.
Graag uw steun(onze Antwerpse collegae deden het voordien met brio)door een
seintje naar de voorzitter (jos.hoffbauer@tandarts.be). Verdere info :
www.specialolympics.be
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informatie krijgen over het doel van deze verkiezingen, de invloed van het Verbond
in de verschillende RIZIV-structuren en een plan met ‘n realistische kijk naar de
toekomst. We hopen op een serene campagne tussen de verschillende
verenigingen, ook al heeft het “wachtdienstdossier” niet veel fraais
tentoongespreid het voorbije jaar.
Bestuur
Het Bestuur van KLTV heeft Jos Hoffbauer verkozen om een tweede mandaat
van twee jaar op te nemen als voorzitter van KLTV. De andere functies blijven
behouden en worden definitief als het ganse bestuur door de leden op 27 januari
bekrachtigd worden. We vermelden dat collega Roger Oosterbosch , na een
lange staat van dienst, afscheid neemt in de Raad van Bestuur van het Verbond.
Hij wordt hier deze maand opgevolgd door collega Serge Wils.

FVIB / UNIZO

Peer-Review

Naar aanleiding van de “conferentie eerstelijnsgezondheidszorg “ heeft FVIB
Limburg (UNIZO Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen) aan tafel gezeten
met Vlaams minister Jo Vandeurzen. Ook wij mochten onze verzuchtingen
aankaarten om o.a. de talrijke solo-praktijken bestaansrecht te garanderen. Toch
moeten we niet stilstaan voor verdere informatisering van de gezondheidssector
met behoud van de privacy van de patiënt (e-health), verder wordt preventie
meer en meer een Vlaamse bevoegdheid. Ook de vergrijzing en de ouder(tand)zorg
ligt de minister nauw aan het hart. Verder is hij zeer gewonnen voor provinciale
projecten tussen verschillende (eerstelijns) zorgverstrekkers. Om te kunnen
innoveren en een degelijk aanspreekpunt in de gezondheidszorg te zijn , dringen
zich ook in onze sector associaties op. Voor sommigen onder ons zal dit niet meer
“moeten”, voor anderen gaat het juist meer rust en werkgemak toelaten. UNIZOFVIB zal zeker in Limburg de nodige cursussen aanbrengen, zoals in het nieuwe
NIVVT-cursusboek 2011.

De jaarlijkse(dubbele) peer-reviews zullen in de maand april en begin mei
geprogrammeerd worden . Voorzie dus alvast twee vouchers als U de uitnodiging
voor het VVT-lidgeld begin februari ontvangt. De organisatoren en moderatoren
zorgen intussen voor genoeg en interessante gesprekstof.

Verder is de minister (gesteund door de patiëntenorganisatie) ook vragende partij
voor kwaliteitsmeting van de aangeboden zorg. Voor heel wat zaken worden
subsidies in het vooruitzicht gesteld, maar de Vlaamse Begroting laat niet veel
avonturen toe op dit ogenblik.

Wachtdienst
Nog even voor iedereen de procedure uitleggen voor een wisseling (binnen
dezelfde zone) van de wacht door te voeren. Je zoekt een collega, die akkoord is
met de wisseling, je stuurt daarna een e-mail of een brief naar de
wachtdienstcoördinator (Jos Hoffbauer), die dan zo spoedig mogelijk de
wisseling op de VVT-wachtdienstwebsite aanpast. Met een bevestigende e-mail
worden beide collegae verwittigd hiervan.
Hou wel rekening mee dat de wachtdienstcoördinator de eerste week van februari
afwezig zal zijn ! Daarom ook geen telefoontjes hierover tijdens de praktijkuren,
om zeker geen fouten te maken!

Volmachten
We danken nogmaals de zeer talrijke volmachten die we ontvingen van de leden.
Uw maximale steun wordt nogmaals gevraagd voor de RIZIV-verkiezingen van
begin juni, waar uw vereniging uw stem vraagt om een doordacht beleid te
continueren de volgende vier jaar. De volgende maanden zullen jullie genoeg
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Extra RodeKruis EHBO curusus
Er hebben zich nog heel wat collegae ingeschreven voor de (praktische)
reanimatiecursus van volgend jaar. Mits nog enkele inschrijvingen kan een
tweede doorgang vinden.
Daarom deze oproep, zodat we na de studieclub definitief data en accreditering
kunnen regelen. Inschrijven via jos.hoffbauer@tandarts.be
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FVIB Limburg meeting met Vlaams minister Jo Vandeurzen
over de "eerstelijnsgezondheidszorg"

Hebt u uw KLTV-lidgeld voor 2011 al betaald ?
Ja: Proficiat en dank u!
Neen: Doe het dan onverwijld!
Zo blijft u de volgende Spyxkes ontvangen en draagt u bij tot de
vlotte organisatie van de komende studieclubs.
Doe dit zeker vóór 27 januari 2011. Zoniet zal u extra moeten
betalen voor de studieclub.
Het uitneembaar formulier in het Spyxke van december kunt u
gebruiken voor de betaling van het lidgeld 2011.
Bank van Breda rekeningnummer 645-1192115-20
Het lidgeld bedraagt ook dit jaar 50 Euro.
ACCREDITERING 2010:
Wie al klaar is met zijn lijst van geaccrediteerde cursussen kan zijn
individueel aanwezigheidsblad voor 2010 al opsturen naar het RIZIV
De verzending dient verplicht aangetekend te gebeuren. Optioneel met
"bericht van ontvangst" (voor alle zekerheid).
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Agenda en activiteitenplanning
Don. 27 januari
W oe . 9 ffee br uari:
Don. 24 ffee br uari:
Don. 24 maar t:
Don. 28 april:
7-14-21 april:
5-12 mei:
Don. 19 mei:
Zat. 25 juni:
Don. 22 sept:
Don. 27 okt:
Zat. 5 nov:
Don. 24 nov:

2011

januari 2011

Uit vroeger tijden:
persoonlijke schriftelijke
uitnodiging voor de
studieclubs

Studieclub/Professionele vergadering DG 1
"EHBO in en rrond
ond de tandar tspr aktijk"
Apollonia Happening + jubilarissen met
EXTRA optreden GILI + Receptie
Studieclub (Geen accreditering)
"DuK as Finance"
Studiec
lub DG 5 Gr eetje V an Gor p
Studieclub
"Pedo-endodontie"
Studieclub DG 4 Raf Michiels
ricks
"Tips en T ric
ks in endo"
PeerReviews
PeerReviews
KL
TV 75 jaar
KLTV
Mini congres Limburghal Genk
namiddag en avond
Dag van ‘t Spyxke: familienamiddag
met fietstocht en wandeling
Thema: Adventure
Duo Studiec lub E.Sok
ol en JJ.. Noter mans
E.Sokol
"Kostencalcula
ostencalculatie
"K
ostencalcula
tie vvoor
oor de tandar tspr aktijk"
"Galant afscheid nemen van je vennootschap"
Studieclub Nicole Schelstraete
"Omgaan met het nieuwe Hygiëne-protocol"
Apollonia Banket
Fonteinhof Borgloon
Studieclub DG 3 Renilde Jacobs
"Digitale beeld
beeldvv or ming"
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APOLL
ONIA
-RECEPTIE
APOLLONIA
ONIA-RECEPTIE
Opening feestjaar "KL
TV 75 jaar jong"
"KLTV

Woensdag 9 februari 2011

Groepsfoto op het banket van 1981

Cultureel Centrum Hasselt

Kleine schouwburg

In dit jubileumjaar wordt de traditionele
nieuwjaarsreceptie van begin januari
verschoven naar woensdag 9 februari, juist
op de dag van het naamfeest van onze
patroonheilige.
Het wordt iets meer dan de gewone receptie:
we o.a. gaan in de comfortabele zetels van
de het cultureel centrum in Hasselt genieten
van de voorstelling "Iedereen PParanormaal"
aranormaal"
van comedian-mentalist GILI.
De deuren gaan open om 19h00.
P rogrammatie: zie hiernaast
Inschrijving deelname:
door betaling van
30 EURO per persoon
(Binnenblad 't Spyxke)
Bank van Breda
op rekeningnummer:
645-1192115-20
met vermelding van je naam
en ev. de naam van je partner
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PROGRAMMATIE APOLLONIA-RECEPTIE 9 februari 2011
Opening feestjaar “KLTV 75 jaar jong”
Plaats : Cultureel Centrum Hasselt, Kunstlaan 5 3500 Hasselt
19h10

19h30

20h30

22h00

Ontvangst en registratie van de deelnemers aan de
ingang van de Kleine Schouwburg .
Opstart Feestjaar,
huldiging jubilarissen 2011,
huldiging Limburgse specialisten,
verloten van twee mooie aanwezigheidsprijzen.
Optreden van mentalist GILI , die stijlvol 80 minuten
rondfietst in het mistige universum der paragnosten en
de nevel doet optrekken rond Rasti Rostelli’s en
andere eigenaars van een zesde zintuig. Hij zal U
verbazen en in verwarring brengen , maar er zal zeker
gelachen kunnen worden.
Verzorgde openingsreceptie KLTV 75 jaar in de
Kleine Feestzaal CC Hasselt tot 24.00

NB 1. Naast de gehuldigden en de prijswinnaars zal iedere tandarts
een mooi Limburgs aandenken meekrijgen op het einde van de avond.
NB 2. Wees tijdig in de zaal, we zorgen voor onuitgegeven beelden van
onze voorbije activiteiten. Bewaakte vestiaire voorzien !!!
NB 3. Vermeld op de overschrijving zeker je naam en eventueel die
van je partner.
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Hier volgt de lijst met de jubilarissen
op de Apollonia-Happening
op woensdag 9 februari 2011.
(5, 15, 25, 35, 45 en 60 jaar diploma).
Hou die avond nu al vrij.

1951 (60 jaar)
MARTENS Jos, PROOST Jan,
1966 (45 jaar)
DALEMANS Ferdinand, LEROUX Jean, MARTENS Philippe,
VANDEBEEK Paul, VANHERLE Guido
1976 (35 jaar)
BIEN Luc, BLEYEN Jan, COLLARD Jean-Luc, FOLLENS Robert,
HIEL Jean-Marie, JAMAER Edmond, LEFEVRE Marc, MEERMANS Rene,
MEYERS Danielle, MINGELS Paul-Guy, SEGERS Piet, STRUYVEN Josse,
VAN HERCK Ingrid, VANDEPUT Norbert, VANDERHALLEN Pierre,
VANHEESWYCK Anita, VANWEERT Ludo
1986 (25 jaar)
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 BRABANT Myriam, VAN GENECHTEN Lies, VAN HEMELEN Martine,
VERMEULEN Josee, VERSPREET Mark, VRIELINCK Luc, WILLEKENS Marc

1996 (15jaar)
APPELEN Annemieke, FAAS Valerie, GUTTERMANN Michael, JANS Bart,
MOULIN-ROMSEE Marie-Pierre, SMEETS Johan, STEVENS Wendy,
VAN MIEGHEM Isabelle, VANDECAETSBEEK Petra, VOICU Doina,
VRONINKS Benedicte
2006 (5jaar)
BERTRAND Julie, BERTRAND Peter, BLEYEN Eric,
BRUYNINX Liesbeth,JANS Katrien, MICHELS Sofie, MICHIELS Rafaël,
MOORS Sofie, SLAETS Bram, VANDERSPIKKEN Tine
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Specialismen in de tandheelkunde

januari 2011

Limburgse Stomatologen
Hasselt:

In juli 2001 publiceerde de toenmalige Min. van Volksgezondheid Magda Aelvoet
de erkenningen in de tandheelkunde. Het MB ging uiteindelijk in voege op 1 juni
2002 en zorgde voor drie erkende titels :
Algemeen tandarts: tandarts (001)
Tandarts-specialist in de parodontologie: parodontoloog (006)
Tandarts-specialist in de orthodontie: orthodontist (007)
De titel stomatoloog (7j geneeskunde+3j tandheelkunde+2j stomatologie)
en MKA (nog 2 j bijkomende opleiding) was reeds erkend in 1982.(005)
Op dit ogenblik kan men voor de erkenning van de titel parodontoloog of
orthodontist alleen terecht op de universiteit via een master-na-masteropleiding
van drie tot vier jaar bijkomende opleiding. Maar in 2002 werd de erkenning
toegewezen aan alle extra universitair opgeleide collegae en zij die minstens 6
jaar exclusief orthodontie/parodontologie konden aantonen. Andere collegae
konden de volgende jaren hun erkenning nog verwerven, na aantonen van een
exclusieve praktijk en door het succesvol afleggen van een examen voor de
erkenningscommissies van de verschillende specialismen.
We zijn nu in het tiende jaar van de erkenning, waarbij er toch tendensen
opborrelen om de specialismen een (gedeeltelijke) andere nomenclatuur te
bezorgen. In het verleden werd er terecht toegekeken dat de titel van algemeen
tandarts orthodontisch en parodontologisch werken NIET uitsloot en deze
gedachte wordt ook niet verlaten. Vele collegae algemeen tandartsen met bv.
70% orthodontie activiteit bevinden zich in een wat ongemakkelijke positie en
het zou niet correct zijn om hun werk en hun permanente vorming zonder 007
RIZIV-nummer HIER in diskrediet te brengen.
De lijst van de erkende specialismen (wonend en praktijkvoerend in Limburg)
moet een overzicht geven van de erkenning tot 2010. KLTV heeft hen altijd in de
Limburgse tandheelkundige wereld omarmd, goedwetend dat de klassieke
wetenschappelijke vorming via onze studieclubs voor hun specialisme vaak te
beperkt is . Natuurlijk is KLTV” 75jaar jong” meer dan alleen wetenschap en we
willen hen, na aanleiding van 10 jaar specialisme, extra betrekken in de hulde op
woensdag 9 februari in CC Hasselt.
NB: de titel van tandarts-specialist in de orthodontie is Orthodontist
en NIET Orthodont!
J. Hoffbauer
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De Troyer Guido, Lenssen Hubert, Henquet Emile, Jacobs
Jan, Van Loo Geert.
Genk:
Politis Constantinus, Schepers Serge, Vrielinck Luc,
Orye Johan.
Overpelt: Legrand Paul, Spaey Yannick, Hendrickx Sylvie.
Bree-Maaskant:
dokters van Overpelt en Genk
Heusden: Struelens Anne, Gacoms Gevert
St. Truiden: De Coster Dirk
Tongeren: Van der Broecke Alexander

Limburgse parodontologen
Thevissen Eric, Van Enis Francis, Vanderfaeillie Annelou, Wijgaerts
Ingrid, Van Den Eynde Els, Gijbels Frieda, Boschmans Geert, Soers
Catherine, Vogels Roel, De Vlieger Hilde.

Limburgse orthodontisten
Aerts Johan, Schreurs Arnoud, Vandervenne Rika, Aly Medhat, Daems
Julie, Proost Ann, Vanderstraeten Olga, Vangeel Dymphina, Bensch
Linda, Van Hemelen Martine, Mesotten Katrien, Jehaes Francine, Nelles
Ann-Marie, Alewaters Marielle, Schrijnemakers Karel, Mevesen Ann,
Schrijnemakers Tina, Piret Jean-Luc, Callebert Katrien, Gerits Annelies,
Colson Luc, Vandyck Marc, Janssen Rina, Van Erum Ria, Van Laere
Dirk, Voicu Doina, Desmedt Gaby, Berben Cornelia, Vandeput Lucien,
Stessens Ann, Janssen Jettie, Hansen Marie-Christine, Bertrand Julie.

* ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN voor ACTIVITEITEN KLTV
Centralisatie via de VVT-website of het nieuwe (sinds 2008) e-mailadres:
studieclub.kltv@skynet.be
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5 Limburgse tandartsen gingen half november met MEDORA
naar Nepal. Een vervolgverhaal van hun avontuur.
Toeval? Serendipiteit? Hoe komen 5 tandartsen uit Vlaanderen in Chitwan,
Nepal terecht?
Eigenlijk is het een eenvoudig verhaal. En toch ook niet. Het was al een
hele tijd geleden dat mijn man en ik nog op reis waren geweest. Op
vakantie, dat wel. Maar een echte reis, een actieve ontdekkingstocht naar
nieuwe culturen en natuur, dat was al een tijdje geleden. Bij het snuisteren
in een stapel oude reisdocumenten stuitte mijn man op een kerstkaartje
van een zekere Keshav. Op één van zijn vroegere trektochten in Pakistan
was die zijn gids geweest, maar sindsdien had ie er nooit nog wat van
gehoord. Er stond wel een adres op het kaartje en na wat speurwerk op
internet bleek dat Keshav intussen in de Nepalese hoofdstad Kathmandu
een eigen reisbureau uit de grond had gestampt dat trektochten organiseert
in de Himalaya. Een paar mailtjes later was ons besluit genomen: het zou
Nepal worden. Tijdens die reis praten we vele uren met Keshav en leren
zo niet alleen een gezellig en Bourgondisch man kennen, maar ook een
sociaal bewogen iemand, die vindt dat hij een deel van zijn succes moet
laten terugvloeien naar de gemeenschap waarin hij is groot gebracht.
Daarom had hij in zijn geboortestreek Chitwan het plan opgevat een
medisch centrum op te richten waar de mensen met kleinere
gezondheidsproblemen terecht zouden kunnen. Omdat we tijdens onze
reis ook in de geboortestreek van Keshav terecht komen, neemt hij ons
op een dag mee naar het in
aanbouw zijnde Community
Health Center (zie foto). Keshav
had intussen al gehoord dat ik
tandarts was en vroeg me of ik
er niets voor voelde om, al dan
niet met andere tandartsen, eens
een tijdje in het centrum te komen
werken. Als een vorm van
ontwikkelingssamenwerking. Je
kan dat koppelen aan een weekje
toerisme, voegde hij er met veel zin voor overtuiging nog aan toe. Het
nuttige aan het aangename paren, zei hij. Veel meer was er niet nodig om
me over de streep te trekken. Ik had al gemerkt dat er in Chitwan werkelijk
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niets van gestructureerde gezondheidshulp bestond. Alles draait daar, net als in
de rest van Nepal, vooral op zelfredzaamheid. Er is wel een piepklein apotheekje,
annex consultatieruimte maar de omstandigheden zijn er echt primitief (zie foto).
De hele ruimte is misschien
5m2 groot. Maar ondanks de
primitieve omstandigheden
levert de ene gezondheidswerker die er is, schitterend
werk.
Wat
woorden
als
gezondheidswerker,
verpleger, medisch assistent
of mondhygiënist daar in
Nepal trouwens precies
inhouden is me nog altijd niet
duidelijk. Ik geloof dat
iedereen zich daar naar eigen
goeddunken een titel kan toeeigenen en er dan naar best vermogen iets van proberen te maken. Mijn besluit
staat intussen wel vast: ik wil terugkomen om hier mensen met tandproblemen te
helpen. En Keshav wil het ook graag natuurlijk, dat spreekt voor zich. Maar hoe
pak je dat aan? Keshav zegt me dat ik eens moet bellen met Rien Koopman, een
Nederlandse tandarts uit Tilburg en ook een ouwe bekende van Keshav. Rien is
trouwens de man die de bouw van het gezondheidscentrum heeft mogelijk
gemaakt door in Nederland sponsorgeld bijeen te zoeken. Zo kon hij de constructie
van het Community Health Center financieren en zorgen dat er 7 persoonsleden
aan de slag konden. Maar daarover later meer. Het contact met Rien viel
ongelooflijk goed mee. Hij is een innemend man die 2 dagen per week in zijn
groepspraktijk in Tilburg werkt en de rest van zijn tijd aan het project in Chitwan
besteedt. Zijn voorstel is om eerst eens met een beperkte groep naar Nepal te
trekken. Kijken hoe het loopt, ervaring opdoen, mensen leren kennen, enz.. En
dus begint mijn zoektocht naar medestanders. De eerste mensen waaraan ik denk
zijn mijn collega’s -vrienden uit de hypnosewereld. Want zoals ik al kon
vermoeden bestaan ze echt: gedreven mensen met het hart op de juiste plaats.
Na een paar dagen rondbellen hebben we een gezelschap van 8 enthousiastelingen
bij mekaar: Anita Lenaerts en haar broer Rob, haar dochter Kristine Carlier ,
Guido Aerts en zijn vrouw Chris Maex , Chris Kruijen mijn man Dirk Vermeylen
en ikzelf. Iedereen ziet het project meteen zitten: Vooral Anita kan haar geluk niet
op. Ze droomt er al jaar en dag van om naar Nepal te gaan: het boeddhisme, de
bergen, de mensen, het is er allemaal. Om de praktische kant van de zaak op orde
te krijgen, trek ik met Anita nog eens naar Rien in Tilburg. Hij bezorgt ons een
hoop folders, een computer en een scaler, en vooral veel goeie raad. Maar er is
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nog één probleem: koken kost geld en dat hebben we niet. Nog niet. Omdat we
geen hele tandartspraktijk kunnen meeslepen, zullen we ter plaatse ook nog
materiaal moeten aankopen. We willen bovendien ook graag T-shirts om aan de
schoolkinderen uit te delen, en als het kan ook een bijdrage leveren in het loon
van de medewerkers daar. De reis- en verblijfkosten betalen we uiteraard allemaal
zelf. En dus gaan we zelf ook nog op zoek naar wat mensen of verenigingen die
ons financieel een handje kunnen toesteken. Zo krijgen we 200 Euro van de
hypnosevereniging. De Koninklijke Limburgse Tandartsen Vereniging is een
gulle schenker en geeft ons maar liefst 1000 Euro mee. Zelf stort ik ook nog eens
400 Euro die ik kreeg voor een lezing over hypnose voor een aantal Nederlandse
collega’s. Het lijkt alles bijeen geteld niet zoveel geld, maar je zou verschieten
wat je daar allemaal kan voor kopen in een land als Nepal. En daarmee is alles
klaar: we hebben een project, we hebben geld en vooral: we hebben heel veel zin
om erin te vliegen! Helaas komen er toch nog een paar kinkjes in de kabel , maar
daarover de volgende keer meer…….

GEZOCHT
GEZOCHT::
Welke algemeen tandarts wil een 3-tal jaren samenwerken en nadien
praktijk overnemen aan zeer gunstige voorwaarden? Centrum Zolder-Limburg
Contacteer 0476 52 63 93 of robhouben@hotmail.com
Orthodontist(e) en algemeen tandarts
tandart voor zeer drukke praktijk in HeusdenZolder. Dagen en uren zijn overeen te komen. Uitstekende voorwaarden
Contact: Goyvaerts Luc: Tel.: 011/53.81.39
ts met of zonder specialisatie voor groepspraktijk midden Limburg.
Tandar
andarts
Alles is bespreekbaar.
089/81.98.68 of lambert.stijven@tandarts.be
Contact: Tel.:089/81.98.68
Enthousiaste collega voor langdurige samenwerking in groepspraktijk in
Elen-Dilsen. Dagen en uren overeen te komen.
089/56.35.13. of anne007@scarlet.be
Contact: Leenders Annemie Tel.:089/56.35.13.
T andheelkundig Centrum ESTHEDENT
ALPL
US te Opglabbeek zoekt
ESTHEDENTALPL
ALPLUS
voor aanvulling van haar team :
·
een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie
Dagen en uren in overleg vrij te bepalen.
Verdere info op 089/857025 of info@esthedentalplus.be
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KLTV-NIVVT Wintermeeting 4 december 2010
Limburghal Genk

Dank aan de standhouders
op 4 dec. in Genk
Dentaid BeNeLux BV
GABA Benelux
Denta NV
Dentura bvba
Lamoral nv. Dental Equipment
MDL-Euregio
Nobel Biocare Belgium

G.S.K. Consumer Healthcare NV
DENTUS DMT bvba
Corilus Vlaanderen NV
Medident
Proscan bvba
Septodont
Dentsply Detrey
Dentalhitec
Procter & Gamble DCE BVBA
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Een droom die werkelijkheid werd.
Als 17 jarige was ik aangedaan bij
het kijken van een toen nog
diapresentatie over de kansarmen
in de Filippijnen, meer bepaald
Manilla. Een opvangtehuis, Senden
Home, in de buurt werd toegelicht
in al hun facetten van opvang tot
opvoeding.
Dit heeft altijd in mijn hoofd liggen
broeden tot op vandaag. Een land
om nooit te vergeten, mensen alom,
een land met 85 miljoen inwoners
waarvan er 12 miljoen geregistreerde in Manilla verblijven.
Tijdens mijn verblijf ben ik naar Senden Home getrokken, een opvangtehuis
in Benangonan waar 38 kinderen verblijven. Zij hadden ons, mijn vriendin
en mij, verwelkomd met een eigen dans en een rondleiding doorheen hun
home. Hierna hebben wij aan hen tandenborstels en tandpasta uitgedeeld
met de nodige instructies die wij gegeven hebben om de mondhygiëne te
verbeteren. Al snel werd duidelijk dat er ook curatieve zorgen nodig zijn
naast onze preventie. Iets voor de toekomst?
Deze aangename ervaring kreeg nog een extra dimensie gezien wij die
avond afgesproken hebben met de enige , nog steeds bestaande en actieve,
ronde tafel Philippines MAKATI 1 ! Bijna alle leden waren aanwezig.
Zij vertelden ons over hun evaringen en hun project. Gezien zij tot nu toe
de enige club op de Fillippijnen zijn, kennen zij het systeem van
zonemeetings niet, zoals in andere landen.
Hun project bestaat uit het oprichten van een nieuw schoolgebouw op het
eiland Palawan met daarna ook de blijvende ondersteuning inzake
leerkrachten en schoolboeken. Zij maken zich op om de start te geven.
Op dit moment zitten zij met de grote vraag of de continuïteit haalbaar
gaat zijn om jaar na jaar voldoende middelen te kunnen rondhalen om de
schoolboeken, leerkrachten en onderhoud te bekostigen.
RT MAKATI liet mij weten dat wanneer wij een project in hun land willen
doen, waarbij ik het Senden Home verhaal had voorgelegd, wij op hun
steun konden rekenen. Dit zou ook aan de andere kant de RT in de kijker
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brengen. Van onze kant uit als tafelaar van de Ronde Tafel Belgium DIEST
55 zou ik willen vragen dat de naburige landen eventueel contacten zouden
leggen om het tafelgebeuren meer aan te moedigen. En aan alle anderen, zowel
onze lokale clubs, zonaal, nationaal als internationaal laat eventueel jaarlijks een
kleine financiële bijdrage vloeien naar RT MAKATI 1 want zij kunnen er grote
wonderen mee verrichten. Dit vooral om hun die steun in de rug te geven om te
laten zien dat er na de opstart van hun hele verhaal ook wij als RT’s hun willen
helpen om de continuïteit te garanderen.
Tafelaars het was een waar genoegen om er geweest te zijn en om dit hier voor
jullie te mogen neerschrijven.
Mensen die meer willen weten of concreter willen meebouwen kunnen mij even
contacterenop vandenbossche.c@telenet.be
Yit Chris Van den Bossche

WACHTDIENST
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Centraal Oproepnummer

K
ONINKLIJKE LIMBURGSE
KONINKLIJKE
TTAND
AND
AR
TSENVERENIGING
ANDAR
ARTSENVERENIGING

0903/39.969

Lijst wachtdienst
februari 2011

Zaterdag 05/02/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 06/02/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Burm M.
Rijkswachtstraat 4
3940 Hechtel
011/732105
Vanherle B.
Europaplein 11
3620 Lanaken
089/714351
Vanderleen M.
Maastrichterstwg 166 b2 3500 Hasselt
011/227837
Venken A.
Weg nr Zwartberg 152
3660 Opglabbeek
089/812081
Pollentier N.
Dorpstraat 41b2
3730 Hoeselt
089/492773
Vanhollebeke E.
Bosveldstraat 1
3870 Heers
011/484029
Fransen J.
Geenrijt 2
3550 Heusden
011/423612
Zaterdag 12/02/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 13/02/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Bleyen E.
Hees 60
3900 Lommel
011/541637
Van Gansewinkel M. Bocholterkiezel 62
3960 Bree
089/461378
Vanderlinden V.
Nieuwstraat 179
3590 Diepenbeek
011/351075
Weytjens C.
Grote Baan 90b3
3530 Houthalen
011/522917
Rosias S.
Bilzensteenweg 10a
3730 Hoeselt
089/416256
Vandormael Y.
Velmerlaan 57
3806 Velm-St.Truiden
011/685524
Frederix A.
Bergstraat 19
3550 Heusden-Zolder
011/425159
Zaterdag 19/02/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 20/02/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Bringmans B.
Fabriekstraat 54
3910 Neerpelt
011/664122
Vanschoenbeek R. Populierenlaan 59
3620 Rekem-Lanaken
089/713034
Vandevoort D.
Diestersteenweg 109
3510 Kermt-Hasselt
011/252705
Willems J.
Kapelstraat 17
3660 Opglabbeek
089/855483
Lambrechts E.
Visésteenweg 201
3770 Z.Z.Bolder-Riemst
012/451890
Vannitsen M.
Tongersesteenweg 10
3800 St.Truiden
011/686802
Goyvaerts L.
Sluisbamd 13
3550 Zolder
011/538139
Zaterdag 26/02/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 27/02/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Agten V.
Don Boscostraat 87
3940 Hechtel
011/734926
Nijsten E.
Bessemerstraat 336
3620 Lanaken
089/716150
Vandoren G.
Kiewitstraat 134
3500 Hasselt
011/212196
Verstraeten V.
Rozenkranslaan 65
3600 Genk
089/612403
Scholts K.
Maastrichterstraat 112
3700 Tongeren
012/393262
Kasteelstraat 23b
3840 Hoepertingen-Borgln 012/741776
Velkeneers N.
Goijens K.
Dr.Vanderhoeydonckstr.48 3560 Lummen
013/522186

Wachtdienst Or
tho : 070 / 222088 - PParo
aro : 070 / 222125
Ortho
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sept. 2001 -dec. 2005
Blauwe kleur en mondspiegel
januari
Redacteur André Timmerman
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WACHTDIENST ORTHODONTIE
Weekend 6 en 7 feb., 9 tot 18 uur
Weekend 12 en 13 feb., 9 tot 18 uur
Weekend 19 en 20 feb., 9 tot 18 uur
Weekend 26 en 27 feb., 9 tot 18 uur

februari 2011

Weekend 6 en 7 feb., 9 tot 18 uur
Weekend 12 en 13 feb., 9 tot 18 uur
Weekend 19 en 20 feb., 9 tot 18 uur
Weekend 26 en 27 feb., 9 tot 18 uur

070 / 222088

Janssen Rina
Bensch Linda
Nelles Anne-Marie
Berben Cornelia

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE februari 2011

2011

0495/262458
0498/827316
0476/411830
0487/292585

070 / 222125

Van Enis Francis
Wijgaerts Ingrid
Boschmans Geert
Gijbels Frieda
Vanaf jan. 2006 : KLEUR
Eerst Vuurwerk voor het 70 jaar jubileum
Daarna ieder jaar een nieuwe foto met een beeld uit de Limburgse natuur
Redacteur André Tmmerman

Waar gebeurd verhaaltje , zelf meegemaakt vorige week.
2007

2008

2009

Een patiënte (nieuw) belt voor een afspraak maar daagt niet op.
De dag nadien belt ze terug om te zeggen dat ze het vergeten was en
vraagt of ze nu een boete moet betalen.
Ik: "Tja, als je een nieuwe afspraak maakt, moet ik dat erbij tellen
want ik heb een 1/2 uur met mijn vingers staan draaien"
Zij: " En als ik geen nieuwe afspraak maak?"
Ik: " Ik ken U niet en heb geen gegevens, ik kan niets doen."
Zij: "OK, dan weet ik genoeg" en ze legt gewoon op.
Patrick Dirickx
2010

TE KOOP:

2011

Wegens digitalisatie:
automatische ontwikkelaar Dürr Dental XR 24-II met donkere kamer Dürr Dental
DL 26 inclusief voorraad producten en 2 dozen pano's
Contact via tel. 011/ 31.65.88
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25 jaar 't Spyxke
Een overzicht
van de covers

Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
26° jaargang, nummer 2 : februari 2011
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't pyxke
1987, in het bruin,
Koninklijke LTV
Redacteur
Patrick
Dirickx (tot dec.1991)

Nummer 1 (1986)
in het blauw, LTV
titelloos
Redacteur Luc Bien

Donderdag 24 februari 2011

om 20u30

Eindelijk onverbloemd
1988-1994,
voor het eerst met
de naam 't Spyxke
Redacteuren Patrick Dirickx
en Eric Hendrickx (jan. 1992
tot juni 1994)

Dhr. Yven Duhoux
LIMBURGHAL in GENK

NIET GEACCREDITEERD

s p o n s o r i nDENTAID
g: DuKas Finance
sponsoring:
sponsoring:
Dentaid -- G.S.K.
- Nobel Biocare - Pfizer - Offitel
sponsoring:
sponsoring:Proscan
KLTV en Dentaid
MDL

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
bij Serge Wils vóór 18 februari 2011
(Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)

* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be

Sep. 1994 - dec. 2000
met ondertitel "het maandblad
van en voor de (Limburgse)
tandarts"
Met het logo tgv het zestigjarig
bestaan. In dec. 1996 beide logo's
Redacteur Paul Delwiche
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* via telefoon: 0497/278918
(enkel antwoordapparaat of sms)
* via fax: 011/27.27.76
* via website: www
.tandarts.be
www.tandarts.be
(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)
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Donderdag 24 februari 2011
Dukas Finance (Niet-geaccrediteerd)
Limburghal Genk
Donderdag 24 maart 2011
Pedo-endodontie DG5
Greetje Van Gorp
Donderdag 28 april 2011
Tips en Tricks in endo DG4
Raf Michiels

indien:

AANDACHT!
je praktijkadres
of
je telefoonnummer
je e-mail adres
of
je correspondentieadres

verandert,
gelieve dit dan enkel en alleen nog door te geven via:
studieclub.kltv@tandarts.be
of via fax: 011/272776
en niet meer rechtstreeks bij iemand van de KLTV-bestuurleden.
Zo vermijdt je dat je gegevens niet bij de juiste personen terechtkomen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Serge Wils

Op het schutblad met uw naam en adres
Stcl 24/02
Ja/neen , al dan niet ingeschreven voor de
studieclub van februari

Voorblad van 't Spyxke: "Holsteenbron" (Teut) Zonhoven
Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be
Secretariaat K.L.T.V.:
Gele Bergstraat 6 3583 Paal tel: 011/ 42.34.00
Lidgeld K.L.T.V.: 50 Euro
Bankrelatie: Bank J.Van Breda & Co 645-1192115-20
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
www.tandarts.be (voor tandartsen/studieclubs/Limburg KLTV)

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
-4-

Woord van de V
oor
zitter
Voor
oorzitter

Agenda

't Spyxke: februari 2011

februari 2011

Beste collegae,
Het feestjaar is van start gegaan en we hopen
dat jullie zo veel mogelijk willen participeren
aan het ruime aanbod dat de vereniging
jullie voorstelt. We blijven zoeken naar
verscheidenheid en kwaliteit. Het is niet
omdat de vouchers dit jaar gratis aangeboden
worden, dat er geen degelijke voorbereiding
meer gebeurt door onze organisatoren en
moderatoren. Onze KLTV-dag op 19 mei in
de Limburghal moet één van de hoogtepunten
worden van het jubileumjaar. Net zoals bij
het congres in Hasselt hanteren we kleinere
en grotere groepen(zalen) en voor sommige
lezingen zullen we het principe “First come, First serve” moeten toepassen.
Omdat het wetenschappelijk gedeelte i.s.m. het NIVVT georganiseerd wordt,
zal de inschrijving en betaling via Contactpunt bepalend zijn voor jullie
wensen. Er wordt ook gewerkt aan een inschrijving via de website, maar
daar is nog geen zekerheid over. Ondanks het ruime aanbod, ligt het in onze
traditie om billijke prijzen te hanteren zoals ook bij de jaarlijkse
preventiedagen. Het zal jullie ook opgevallen zijn dat de vereniging in dit
jubileumjaar extra in de opgebouwde reserves tast om het woord “feest en
gezelligheid” kracht bij te zetten. Toch zal er geen gevaar zijn dat KLTV
bankroet geraakt op het eind van dit jaar, ook als alle 545 leden er massaal
“een Bourgondisch gebeuren” van maken.
Tussendoor moet de dagelijkse praktijk niet uit het oog verloren worden.
Het nieuwe akkoord is in voege met zekerheden voor de patiënt en (het mag
nog eens gezegd) een hoop minder administratieve plagerijen en
besparingen (zoals in het eerste voorstel vermeld stond) voor de practicus .
Ik weet dat dit, ook al zitten we nog midden in een crisisperiode, maar een
magere troost kan zijn. Het hygiëneprotocol staat voor de deur en belooft
realistischer te zijn voor de solo-praktijk, ook het nieuwe akkoord houdt
hiermee rekening , zodat alles achteraf betaalbaar kan zijn.
Omdat de huisartsen plots ook voorstander van RBD zijn (zekerheid van
betaling en patiënten stellen hun raadpleging niet meer uit), start de politiek
met nieuwe algemene regelingen met nieuwe verplichtingen en (hoe kan het
anders) extra papierwerk. Het blijf de vraag of men hiermee de
wantoestanden in Brussel en Luik kan doen keren, maar onze
gerechtvaardigde vraag om meer administratieve ondersteuning en
subsidiëring van hulppersoneel moet hier zeker aan gekoppeld kunnen
worden. Net zoals in het buitenland moet de practicus zich met zijn kerntaak
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kunnen bezig houden, en mits een goede honorering of steunmaatregel moeten
alle andere taken om een tandheelkundige praktijk anno 2011 te runnen,
gedelegeerd worden naar opgeleide hulpkrachten.
In het nieuwe akkoord zijn er ook openingen gemaakt naar oudere collegae,
die nog willen meedraaien in groepsverband en zo de deur niet plots moeten
sluiten , omdat de werklast dit niet meer toelaat. De voor- en nadelen van een
associatie en samenwerkingsverband moeten wel vooraf goed overwogen
worden. Ook KLTV gaat hier gepast aandacht aan schenken, evenals de
relatie met onze tandtechnici. De druk vanuit het buitenland wordt groter,
maar ook zijn er meer en meer collegae, die de prothetiek niet meer beheersen
en de verantwoordelijkheid bij hun tandtechnicus leggen. Het spreekt vanzelf
dat de vraag van Testaankoop aan de Overheid om gescheiden facturatie,
niet zo maar kan geretourneerd worden. Uw beroepsorganisatie zal de strijd
tegen de “prothesisten en naamverleners” niet opgeven, omdat vooral zij
het beroep veel schade toebrengen en de tandarts als eindverantwoordelijke
volledig onderuit halen.
Mag ik tenslotte nog aangeven dat de Vlaamse Minister van Volksgezondheid
op zoek wil gaan naar kwaliteitsnormen (soort Michelingids). Niemand kan
tegen kwaliteit zijn, maar zonder de nodige inbreng , zal dit weer ergernissen
veroorzaken en conventies onder druk zetten voor de toekomst.
Jos Hoffbauer
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KLTV meldt met droefheid
het overlijden van

GEERT DHAENENS
° 05-02-1956

+ 15-01-2011

Tandarts
KUL 1981

GEZOCHT
GEZOCHT::

ACCREDITERING 2010:

Personalia

Niet vergeten uw individueel aanwezigheidsblad voor 2010 op te sturen naar
het RIZIV. Deadline om de accrediteringspremie niet te missen is 31 maart 2011
De verzending dient verplicht aangetekend te gebeuren. Optioneel met "bericht
van ontvangst" (voor alle zekerheid).

OVERLIJDEN:
° 28-02-1929 + 30-12-2010

Hubert BOLLEN

Schoonvader van collega LUC BERDEN
° 16-11-1927 + 17-01-2011

Elza DEFOIN

Grootmoeder van collega CHRIS VAN DEN BOSSCHE
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Welke algemeen tandarts wil een 3-tal jaren samenwerken en nadien
praktijk overnemen aan zeer gunstige voorwaarden? Centrum Zolder-Limburg
Contacteer 0476 52 63 93 of robhouben@hotmail.com
Orthodontist(e) en algemeen tandarts
tandart voor zeer drukke praktijk in HeusdenZolder. Dagen en uren zijn overeen te komen. Uitstekende voorwaarden
Contact: Goyvaerts Luc: Tel.: 011/53.81.39
ts met of zonder specialisatie voor groepspraktijk midden Limburg.
Tandar
andarts
Alles is bespreekbaar.
089/81.98.68 of lambert.stijven@tandarts.be
Contact: Tel.:089/81.98.68
Enthousiaste collega voor langdurige samenwerking in groepspraktijk in
Elen-Dilsen. Dagen en uren overeen te komen.
089/56.35.13. of anne007@scarlet.be
Contact: Leenders Annemie Tel.:089/56.35.13.
T andheelkundig Centrum ESTHEDENT
ALPL
US te Opglabbeek zoekt
ESTHEDENTALPL
ALPLUS
voor aanvulling van haar team :
·
een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie
Dagen en uren in overleg vrij te bepalen.
Verdere info op 089/857025 of info@esthedentalplus.be
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S tudieclub donderdag

24 februari 2011

Eindelijk onverbloemd
DuKas Finance
Spreker: Dhr. Yven Duhoux

NIET
GEACCREDITEERD

Korte inhoud:
Waarschijnlijk vraagt u zich wel eens af of steeds de juiste keuzes zijn
gemaakt. En zo niet, of u deze nog kunt bijsturen.
Ook in de toekomst zal u ongetwijfeld nog geconfronteerd worden met
belangrijke beslissingen. En u wilt absoluut de bal niet mis slaan.
De opbouw van een extra pensioen, het regelen van uw successie: het
zijn enkele van die vele beslissingen waar u vroeg of laat voor staat.
In de complexe en steeds veranderende wereld van vandaag is het nemen
van dergelijke beslissingen niet eenvoudig. Iedereen heeft wel een mening:
maar wie heeft nu gelijk?
Als u wilt weten of de juiste keuzes zijn gemaakt. Als u wilt weten welke
beslissingen u écht moet nemen.
Kortom, als u eindelijk eens wilt weten hoe de vork in de steel zit.
Kom dan naar onze infoavond op
Yven Duhoux legt met een aantal voorbeelden op het vlak van
pensioenopbouw en successieplanning de onverbloemde waarheid bloot.
Die waarheid die uw bankier, makelaar of notaris u nooit vertelde. De
waarheid die u al veel geld kostte en u waarschijnlijk nog veel geld zal
kosten.
Tenzij u ingrijpt…
Bondig curriculum vitae spreker
Yven Duhoux (°Gent, 23 juli 1972)
Studies
1995: Universiteit Gent - Toegepaste Economische Wetenschappen
1996: Vlerick School voor Management - Special Degree in Taxes & Accounting
Ervaring
Sinds 2008: Hogeschool Gent: Docent Bedrijfsmanagement
Sinds 2007: Vlerick School voor Management: Docent – KMO Challenge
Sinds 2005: DuKas Finance: Vennoot – Estate Planner
2000-2004: Optima Financial Planners: Financial Planner
1997-2000: PriceWaterhouseCoopers: Corporate Tax Advisor
1996-1997: Deloitte & Touche: Individual & Corporate Tax Advisor
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Professionele aankondigingen
Special Olympics
We zoeken i.v.m. het doorgaan van de Nationale Special Olympics een dertigtal
collegae om tijdens het Hemelvaartweekend 2-4 juni (10 per dag) een
tandheelkundige screening uit te voeren op de deelnemers, ondersteund door
de Belgische universiteiten en de werkgroep THK voor Bijzondere Noden.
KLTV steunt deze manifestatie in Hasselt en Genk en ook de korte voorbereiding
twee maanden voordien in de provincie om een éénvormige callibratie mogelijk
te maken. Deze callibratiesessie gaat door in Limburg en zal geaccrediteerd
worden.
Graag uw steun(onze Antwerpse collegae deden het voordien met brio) door een
seintje naar de voorzitter (jos.hoffbauer@tandarts.be). Verdere info :
www.specialolympics.be
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Hernieuwing en herverkiezing van
het KLTV Bestuur
Tijdens de laatste studieclub is de
herverkiezing gebeurd van de helft van het
KLTV bestuur. Collega Elfi Donners stelde
zich kandidaat en wordt bevestigd als nieuw
bestuurslid, ze neemt de plaats in van collega
Elke Lenssen, die enige maanden geleden
het bestuur verliet.

Mini-congres en KLTV jubileumfeest op 19 mei
Midden in het Spyxke vinden jullie al een overzicht van het dagverloop.
INSCHRIJVEN GAAT NOG NIET. Dit zal pas mogelijk zijn waarschijnlijk eind
maart via de website. Maar nu kunnen jullie al een kijkje nemen in het aanbod van
de lezingen. Er worden 30 AE voorzien. Een eerste lezing (prof. Rompen) is voor
de plenaire groep, daarna zijn er tweemaal vijf simultane lezingen waaruit een
keuze zal moeten gemaakt worden. Dus het concept van het grote VVT congres.

ISUS
VVT-Lidgeld voor 2011
De vereniging kreeg een uitnodiging voor het bezoek aan een hoogtechnologisch
bedrijf E.S. Healthcare NV uit Hasselt, actief in de productie van implantaatsuprastructuren uit Titanium en Chroom Kobalt. De ISUS (Implant SUpra
Structures) productielijn is het uniek uitgebouwd productieproces gefundeerd
door een speciaal CAD/CAM technologie. Hierdoor kunnen alle mogelijke
constructies gefreesd worden op alle gangbare implantaten met de hoogst
mogelijke precisie. Op donderdagvoormiddag 17 maart 2011 krijgen we op de
Research Campus een rondleiding en inzichten in de stappen voor tandarts en
tandlabo om het beoogde resultaat te kunnen bekomen. Op het middaguur zal
ook nog een lunch aangeboden worden. Natuurlijk moeten we de groep (max. 20
pers) inplannen en democratisch worden de eerste TWINTIG geïnteresseerden
weerhouden. Op de websitepagina (FLASH) zal aangegeven worden als er geen
plaats meer is.
Inschrijven: studieclub.kltv@skynet.be met vermelding ISUS.
Verdere informatie via : www.isus.be.

Betaal uw VVT-lidgeld voor 1 maart en je ontvangt AUTOMATISCH twee ReerReview vouchers gratis voor dit jaar. En stuur deze dan door naar de organisator
van uw peer review sessie van uw keuze (zie verder)

Extra RodeKruis EHBO cursussen VOLZET
De twee extra cursussen “reanimatie en defibrillatie” zitten volledig vol en gaan
door op 10 en 17 maart, telkens in het RodeKruis-lokaal Boomkensstraat 303 in
Hasselt. Enkel bij afzegging van een ingeschreven kandidaat kan een persoon
op de wachtlijst nog een kans krijgen.
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De KLTV afvaardiging op de Algemene Vergadering van het VVT in Brussel op
24 januari 2011. Met de meer dan 280 volmachten hebben ze weer een duidelijke
stempel kunnen drukken op de centrale besluitvorming.
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APOLL
ONIA
-RECEPTIE
APOLLONIA
ONIA-RECEPTIE
Opening feestjaar "KL
TV 75 jaar jong"
"KLTV

W
oensdag 9 februari 2011
Woensdag
Cultureel Centrum Hasselt

Kleine schouwburg

Als je aanwezig was op de Apollonia-receptie
ben je als tandarts naar huis gegaan met
een fles Limburgse
gouden bubbels.
TV schonk
De jarige KL
KLTV
aan
de
aanwezige
collega's een prijsbeest
van eigen bodem:
voor
de
derde
opeenvolgende
keer
had de V
ereniging van
Vereniging
Vlaamse
Sommeliers
(VVS) het Limburgse bedrijf Schorpion uit
Vliermaal (bij Kortessem) uitgeroepen tot
beste producent van mousserende
wijnen in België. Het domein van Wilfried
Schorpion is 2 hectare groot en maakt
enkel mousserende wijn op basis van
chardonnay , pinot noir en pinot blanc.
Voor de gelegenheid werden de flessen
eveneens voorzien van een etiket met het
KL
TV jubileum logo.
KLTV
Een collectors item voor de liefhebbersfanatici.
Een foto reportage van de ganse
happening op 9 februari volgt in het
volgend Spyxke.
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PEER REVIEW 2011
Preventief werken in de tandartspraktijk
Elk jaar organiseerde de KLTV voor u peer review sessies in de
verschillende regio’s van Limburg. Dit jaar is dat niet anders. En
ook dit jaar worden de verplichte 2 sessies op 1 dag/avond gehouden
om op die manier de discussie aangenamer en levendiger te maken.
Onderwerp voor 2011 is het “preventief werken in de
tandartspraktijk”. Dit onderwerp bevat vele aspecten en kan gaan
over:
- Welke producten en welke methoden van aanpak helpen
om de patiënt te motiveren voor een beter mondhygiëne er
op na te houden?
- Wat in de nomenclatuur is voor verbetering vatbaar op vlak
van preventie of wat is er net goed?
- Hoe ga je om met speciale patiëntengroepen zoals
anderstaligen, bepaalde leeftijdsgroepen, medisch
gecompromitteerden?
- Welke organisaties hebben een belangrijke rol of minder
belangrijke rol in de preventie naar de bevolking toe?
- Wat naar manpower in praktijk toe? Welke taken zijn voor
wie weggelegd?
- Wat onderneemt u voor uw eigen prevetie ivm klachten, eigen
gezondheid,…?
Zoals jullie merken bevat het onderwerp zeer diverse aspecten en
kan de groep van deelnemers zelf mee de discussie bepalen, hetgeen
steeds de bedoeling van een peer review moet zijn!!!
Christophe Jacobs, coördinator peer review Limburg
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INSCHRIJVING PEER REVIEW 2011
De dubbele Peer review - sessies van 2010 gaan dit jaar door in de
maanden april en mei Voor de inschrijvingen geldt de regel ‘First come,
First serve’. Snel handelen is dus de boodschap, er is namelijk een
maximum aantal deelnemers per sessie voorzien om de organisatie en
de peer review zo aangenaam mogelijk te maken.
Hier volgen de richtlijnen:
INSCHRIJVEN VOOR 25 MAART !
Enkel en alleen via volgende kanalen:
-

via de website: www.tandarts.be met inschrijvingsformulier
onder studieclubs>Limburg>Peer Review
via mail: studieclub.kltv@skynet.be
via fax : 011 272776
via GSM : 0497278918 (enkel antwoordapparaat of SMS)

Rechtstreeks inschrijven bij de organisator is NIET mogelijk.
VERDERE FORMALITEITEN
- Bestel uw twee vouchers bij het VVT.
Als u lid wordt voor 1 maart ontvangt u GRATIS 2 vouchers!
- Stuur deze vóór uw peer review sessie naar uw organisator
- Neem mee naar uw peer review sessie:
uw INDIVIDUEEL AANWEZIGHEIDSBLAD 2011
en 2 VVT STICKERS 2011
- Wees tijdig aanwezig op de juiste dag en lokatie van uw sessie
LET OP!
Indien de organisator één week op voorhand niet in het bezit is van
uw vouchers, wordt u niet toegelaten tot de peer review.
Eventuele verder vragen of informatie via Christophe Jacobs
(011/22.30.32)
K oninklijke Limburgse TTandartsenV
andartsenV
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Peer Review sessies april-mei 2011
OPGELET VOOR LOKATIE EN AANVANGSUUR
NOORD-LIMBURG
Donderdagen 14 april en 12 mei om 18.00 u
Organisator:
Marc Kums
Onderwijslaan 15, 3910 Neerpelt
Lokaal: "De Brugwachter", Luikersteenweg 283, 3920 Lommel
MAASLAND
Organisator:

Donderdag 14 april
om 18.00 u
Jos Henckens
Pastorijstraat 12, 3620 Lanaken
Lokaal: "De Mangerie", Koninginnelaan 42, 3630 Eisden-Maasmechelen
HASSELT
Organisator:

Donderdagen 7 april en 14 april om 18.00 u
Ronny Martens
Kempenstraat 102, 3590 Diepenbeek
Lokaal: "Het Borrelhuis", Witte Nonnenstraat 28, 3500 Hasselt
TONGEREN
Organisator:

Donderdagen 21 april , 5 mei en 12 mei om 18.00 u
Serge Wils
Muggenstraat 49 bus 3, 3500 Hasselt
Lokaal: "Brasserie 't Gasthuis" (Alden Biesen) Kasteelstraat 8, 3740 Bilzen

GENK
Organisator:

Donderdagen 7 april en 5 mei
om 18.00 u
Patrick Ordies
Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken
Lokaal: Limburghal "La Petite Cuisine", Jaarbeurslaan 6, 3600 Genk

SINT-TRUIDEN Donderdagen 12 mei en 7 april
om 19.00 u
Organisator op 12 mei: Marc Lefèvre
Langstraat 1, 3890 Gingelom
Lokaal 12 mei: "Aulnenhof", Walshoutemstraat74, 3401 Walshoutem
Organisator op 7 april: Catherine Soers
Schepen Dejonghstraat 30, 3800 Sint-Truiden
Lokaal 7 april: "Hof van Halingen", Halingenstraat76, 3806 Velm, (St-Truiden)
LUMMEN
Organisator:

Donderdagen 7 april en 21 april om 19.00 u
Jean Goijens
Dr. Vanderhoeydonckstraat 48, 3560 Lummen
Lokaal: "De Pits", Sterrenwacht 43, 3550 Zolder
Chris Van Den Bossche Donderdag 5 mei om 19.00 u
Organisator:
Chris Van Den Bossche
Koersel Dorp 35/6, 3582 Koersel
Lokaal: "Oud Diest", Grote Markt 17, 3290 Diest
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5 Limburgse tandartsen gingen half november met MEDORA
naar Nepal. Een vervolgverhaal van hun avontuur.
Op het laatste moment krijgt Dirk Vermeylen het verschot in zijn rug en
zijn we nog met zeven. Dirk is wel al verschillende malen in Nepal
geweest en we hadden een beetje gehoopt dat hij het ons gemakkelijker
zou kunnen maken, kwestie van organiseren van de reis. Maar geen nood,
hij loodst ons feilloos door de administratie die zo een reis met zich
meebrengt. Het heeft namelijk wat om het lijf om als vrijwilliger te mogen
werken in een land als Nepal. De diplomas moeten vertaald en gekopiëerd
worden, attesten van goed gedrag en zeden, en RIZIV en consulaat … je
acht het niet voor mogelijk wat een papiermolen er nodig is om een week
te mogen werken in Nepal. Niets houdt ons echter tegen en we zetten
door tot alle papperassen in orde zijn. Medora Nederland helpt ons ook
enorm omdat zij al heel wat ervaring hebben met het projekt. Na veel
mails over hoe we de bagage zullen verdelen om zoveel mogelijk materiaal
te kunnen meenemen komt de vertrekdatum in zicht. De vlucht verloopt
zonder problemen en een etmaal later staan we op het dak van de wereld
(of toch in de buurt ervan). Na een hartelijke ontvangst door Keshav in
Kathmandu vliegen we richting Chitwan naar Sauraha waar we in een
resort verblijven op een paar kilometer van het Health Center. Het
nationale park van Chitwan ligt aan de grens met Indië in de laagvlakte
van Nepal. Er heerst een aangenaam klimaat met voor ons zomerse
temperaturen. De volgende dag worden we in het Centrum verwelkomd
door gans het team met de gebruikelijke bloemenkransen. Ook Keshav is
meegereisd om ons met
raad en daad bij te staan
om ons verblijf zo
aangenaam mogelijk te
maken. Al dadelijk
worden we naar een
plaatselijk
school
gebracht waar ons
veldwerk kan beginnen.
De bedoeling is dat we
met ons team van
tandartsen bijgestaan
door Rob en Chris als
K oninklijke Limburgse TTandartsenV
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medewerkers een screening doen van alle klasjes om zo een beeld te
krijgen van de nood aan verzorging. De kinderen krijgen een tandenborstel
en tandpasta en er wordt een poetsinstruktie gedemonstreerd door Guido
met behulp van onze helpers van het Health Center
die zorgen voor de nodige vertaling. De
medewerkers van Het Centrum staan ons heel goed
bij in de communicatie met de plaatselijk bevolking
want dat is natuurlijk ook niet vanzelfsprekend.
Meteen valt ons op dat de kinderen over het
algemeen een goed gebit hebben met de nodige
uitzonderingen natuurlijk maar dat de mondhygiëne
in veel gevallen te wensen over laat. Het resultaat
daarvan merken we later in het
Centrum als de volwassenen
zich aanbieden voor verzorging.
De kinderen die verzorging
nodig hebben worden naar het
Centrum doorverwezen en daar
wacht ons de volgende
uitdaging. (wordt vervolgd)
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uw lidgeld voor een goed doel, is de gedachte achter LIMEPAR
Onze lentereceptie in « De BARRIER « te Houthalen is onze eerste activiteit van het nieuwe
werkjaar. Een uitgelezen kans om bij een glaasje en een hapje wat collega’ in een ontspannen
sfeer te ontmoeten. Deelname aan de receptie is voor de leden trouwens in het lidgeld
inbegrepen ( cfr. infra )
Voor “2011” hebben we een nieuw Limburgs project op stapel staan! Hierbij rekenen wij
andermaal op uw lidmaatschap, want “Limburgse medici en paramedici” willen instellingen
die het met minder middelen moeten doen, een duwtje in de rug blijven geven. Afhankelijk
van uw lidmaatschap kan dit duwtje dan een duw worden..
Maar meer hierover op onze lentereceptie, op Zaterdag 19 MAART, waar we dit jaar de
spaarpot zullen openen, die ons, net zoals vorig jaar, op bijna alle activiteiten vergezelde.
De inhoud zal samen met de voorziene cheque aan vzw ‘t FIERKANT uit NEERPELT
(project 2010) overhandigd worden.
Naast het sociaal project bieden wij U naar goede gewoonte een waaier van activiteiten aan.
Heerlijk om samen met een aantal mensen uit de medische en paramedische wereld, die
begaan zijn met “gezondheid”, zoals Uzelf, een uitstap of een wandeling te maken of gewoon
een glaasje te drinken. Verslagen en foto’s van de activiteiten vind je trouwens op onze
website : www.limepar.be
ACTIVITEITEN 2011
Lentereceptie : zaterdag 19 maart in ‘ De BARRIER ‘ te Houthalen
een wijndegustatie
een info-avond verzorgd door ING
een daguitstap (stadsbezoek of culinaire wandeling)
Tennistornooi : zondag 3 juli
Fiets en wandeltocht + BBQ in september
Champagneweekend 24/25 september
Mountainbike en wandelhappening in oktober
Diner dansant : 26 november in ‘ De BARRIER ‘ te Houthalen
een culturele avond
Shortski : begin 2012
Rest alleen nog om je lidgeld te storten om tijdens de receptie samen op ons nieuwe werkjaar
te klinken! Het bestuur van Limepar en vele anderen zijn u dankbaar voor uw lidmaatschap.

Actief lid
VIP-lid

50 euro Receptie (19 maart) inbegrepen voor 1 persoon (lid)
250 euro Receptie (19 maart) en dinner dance (26 november)
inbegrepen; beiden voor 2 personen (lid + partner)

Pas afgestudeerd,
(2007 en later)
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1913 Sacre du printemps
Is er een tandarts in de zaal?
In 1913 kreeg Igor Stravinsky de opdracht om voor de Ballets Russes (van
Diaghilev) in ParijsLe sacre du printemps te componeren. Bij de revolutionaire
muziek van Stravinsky zorgde Nijinski voor een nieuwe beweginstaal.Het ballet
verbeeldt een heidens ritueel waarin een tot offer gewijde maagd zich dood danst
zodat de lente kan beginnen.
De première in het nieuwe Théátre des ChampsElysées, Parijs ontaardde in een
veldslag. Voor- en tegenstanders gingen zelfs met elkaar op de vuist.
Obsceniteiten werden geschreeuwd, het kwam tot een handgemeen tijdens de
‘veldslag om de Sacre du Printemps’. Mannen daagden elkaar uit voor duels, een
dame sloeg een heer in de box naast haar vol in het gelaat, gravin René de
Pourtalès verkondigde dat ze in de zestig jaar dat ze op aarde was nog nooit zo
voor de gek was gehouden, componist Florent Schmitt riep naar de dure plaatsen:
‘Taisez-vous, les garces du seizième’ (Koppen dicht, hoeren van het [chique] 16
de [arrondissement]). Diaghilev liet, toen zijn smeekbede ‘Je vousprie. laissez
s’achever Ie spectacle!’ niet baatte, de zaallichten ontsteken in de hoop dat de
horde, in avondtoilet en behangen met juwelen, daardoor tot bedaren zou komen.
De meeste snobs bleken zich inderdaad liever in het donker te roeren, maar aan
het tumult kwam geen einde.
In de pauze werden de ergste raddraaiers door de politie verwijderd. Zodra echter
het doek voor de tweede akte opging, barstte het rumoer weer in alle hevigheid
los. De dirigent bleef koppig zijn stokje zwaaien hoewel hij nauwelijks de muziek
horen kon. De voorstanders klapten in hun handen om hun enthousiasme te
demonstreren. Maar toen de danseressen ook nog een trillende dans uitvoerden,
met hun hand tegen hun neigend hoofd gedrukt, brulde een plezanterikvan op
het balkon: ‘Un docteur!’.
Een tweede antwoordde: ‘Un dentiste!’, waarop een derde: ‘Deux dentistes!’.
RenéThewissen
December 2010

25 euro Receptie (19 maart) inbegrepen voor 1 persoon (lid)

Wij hopen (ook) dit jaar op uw steun te mogen rekenen.
Betty De Smedt
Marcel Vanpol
voorzitter LIMEPAR
secretaris LIMEPAR
LIMEPAR vzw p/a Kazernelaan 45 te 3530 Houthalen-Helchteren
NIEUW rekeningnummer: 335-0322639-63 (graag vóór 9 maart)
met vermelding "lidmaatschap 2011, naam en voornaam"
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Illustratie uit Comoedia (maart 1913), dansers en danseressen uit Sacre du
printempswaarbij toeschouwers riepen: ‘Is er een tandarts in de zaal?”.
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De narcose van het décolleté
De Duitse tandartse Marie-Catherine Klarkowski heeft een nieuwe manier
bedacht om mannelijke patiënten zonder al te veel kleerscheuren een
wortelkanaalbehandeling toe te dienen. Ze inspireerde zich daarvoor op
de klederdracht van de diensters op de Oktoberfesten in haar thuisstad
Munchen. Die lopen rond in zogenaamde Dirndl-jurken, die voorzien zijn
van een weinig verhullend decolleté. Net dat zorgt volgens de 41-jarige
Klarkowski voor wat ontspanning bij de vaak bloednerveuze mannelijke
klanten.
Klarkowski (41) loopt voortaan ook zelf in zo’n jurkje rond: "Het
belangrijkste voor ons is de angst van de patiënt weg te nemen. Het zicht
op de decolletés verdooft de patiënten behoorlijk snel en leidt ze af.
Bovendien valt de mond van sommige patiënten al wijd open wanneer ze
binnen komen," zegt ze in de Britse editie van de gratiskrant Metro.
Sinds Klarkowski de verandering doorvoerde en haar acht vrouwelijke
personeelsleden en zichzelf in een Dirndl stak, is het aantal klanten naar
eigen zeggen met 30% gestegen.
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Centraal Oproepnummer
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0903/39.969

Lijst wachtdienst
maart 2011

Zaterdag 05/03/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 06/03/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Bleyen J.
Hees 60
3920 Lommel
011/541637
Gielen G.
Breekiezel 36
3670 Gruitrode
089/856204
Vaninbrouckx B.
Plantenstraat 57
3500 Hasselt
011/251174
Vandeboel A.
Schaapsdries 15
3600 Genk
089/306035
Thewissen R.
Biesweg 24
3620 Gellik-Lanaken
089/716570
Wauters J.
Steenweg 345a
3570 Alken
011/591109
Gerits M.
Beverlose steenweg 365 3580 Beringen
011/423710
Zaterdag 12/03/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 13/03/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Cornelissen R.
Houtakker 15
3930 Hamont
011/621533
Vermeulen J.
Koppelstraat 6
3650 Lanklaar-Dilsen
089/757628
Van Rijswijk A.
Hefveldstraat 105
3500 Hasselt
011/274710
Timmerman D.
Rozenkranslaan 65
3600 Genk
089/354145
Smits H.
Maastrichtersteenweg 103 3770 Vroenhoven-Riemst 012/452667
Willekens M.
O.L.Vrouwstraat 119
3570 Alken
011/316370
Habex P.
Veearts Strauwenlaan 16/1 3540 Herk-de-Stad
013/553430
Zaterdag 19/03/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 20/03/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
De Blauwe F.
Schutterstraat 25
3950 Bocholt
089/471296
De Groote J.P.
Thomasboslaan 20
3630 Maasmechelen
089/761064
Van Cleynenbreugel B. Diepstraat 75
3511 Hasselt-Kuringen
011/873760
Timmerman K.
Heuvenstraat 14a
3520 Zonhoven
011/605059
Tan H.
Mooi Uitzichtlaan 35
3740 Bilzen
089/511726
Arnauts M.
Hendrik Prijslaan 7b/001 3803 Wilderen-St.Truiden 011/767378
Haenen E.
Sluisbampt 13
3550 Heusden-Zolder
011/538139

* ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN voor ACTIVITEITEN KLTV
Centralisatie via de VVT-website of het nieuwe (sinds 2008) e-mailadres:
studieclub.kltv@skynet.be
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Zaterdag 26/03/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 27/03/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
De Troyer K.
Hees 60
3920 Lommel
011/541637
Aelbers A.
Venlose steenweg 93 b1 3640 Kinrooi
089/504550
Vroninks B.
Koning Boudewijnlaan 2/4 3500 Hasselt
011/223232
Swinnen R.
Boxbergstraat 6
3600 Genk
089/357650
3740 Munsterbilzen-Bilzen 089/491152
Smeers B.
Langblookstraat 19
Beckers M.
Gazometerstraat 14
3800 St.Truiden
011/683627
Hendrickx M.C.
Stationsstraat 22
3945 Ham
011/344413

Wachtdienst Or
tho : 070 / 222088 - PParo
aro : 070 / 222125
Ortho
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sept. 2001 -dec. 2005
Blauwe kleur en mondspiegel
februari
Redacteur André Timmerman
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WACHTDIENST ORTHODONTIE
Weekend 5 en 6 mrt., 9 tot 18 uur
Weekend 12 en 13 mrt., 9 tot 18 uur
Weekend 19 en 20 mrt., 9 tot 18 uur
Weekend 26 en 27 mrt., 9 tot 18 uur

maart 2011
Callebert Katrien
Colson Luc
Stessens Ann
Alewaters Marielle

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE
Weekend 5 en 6 mrt., 9 tot 18 uur
Weekend 12 en 13 mrt., 9 tot 18 uur
Weekend 19 en 20 mrt., 9 tot 18 uur
Weekend 26 en 27 mrt., 9 tot 18 uur

maart 2011

2011

070 / 222088
0476/940814
089/770570
0498/110291
011/740242

070 / 222125

Soers Catherine
Thevissen Eric
Van den Eynde Els
Vanderfaille Annelou

Waar gebeurd verhaaltje (?), gehoord van een bejaardenverpleegster.
Een oude heer in een Rust- en Verzorgingstehuis roept 's morgens één
van de verpleegsters naar zijn kamer. Goed luid zegt hij:
" Zusterke, ik denk dat er nieuwe batterijen in mijn gehoorapparaat
moeten, ik hoor bijna niks meer!"
Wat ziet zij? Meneer had zijn onderprothese rond zijn oor gedrappeerd.
en in het glas water op zijn nachtkastje zwom zijn gehoorapparaat.

TE HUUR:
Côte d’Azur: 6-persoonsappartement, 2 slaapkamers, 2 badkamers, keuken, balkon,
woonkamer met TV, autostaanplaats+garage.
Beschikbaar: Week 31 en/of week 32: 30 juli- 06 aug. 2011 en/of 06-13 aug. 2011
Halverwege Nice-Cannes: les Hauts de Vaugrenier: privédomein (beveiligd) incl.
zwembad + kinderbad + jacuzzi, winkelcentrum. 6 tennisbanen, kinderspeeltuin,
binnennmeer op het domein, enz…Volledig en luxueus ingericht, incl. linnengoed.
Huurprijs : € 850 /week.
GSM 0477 138676. Privé-verhuur (tandarts).
Eric Van Cauwelaert, Pastoor Breemanslaan 30 3621 Rekem-Lanaken
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Vanaf jan. 2006 : KLEUR
Eerst Vuurwerk voor het 70 jaar jubileum
Daarna ieder jaar een nieuwe foto met een beeld uit de Limburgse natuur
Redacteur André Tmmerman

2007

2008

2009

2010

2011
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Koninklijk
Koninklijkee Limburgse
Tandartsen VVereniging
ereniging

25 jaar 't Spyxke
Een overzicht
van de covers

Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
26° jaargang, nummer 3 : maart 2011

S

1936-2011

't pyxke
1987, in het bruin,
Koninklijke LTV
Redacteur
Patrick
Dirickx (tot dec.1991)

Nummer 1 (1986)
in het blauw, LTV
titelloos
Redacteur Luc Bien

Donderdag 24 maart 2011

om 20u30

PEDO-ENDODONTIE
indicatie, behandelprotocols, nieuwe inzichten
1988-1994,
voor het eerst met
de naam 't Spyxke
Redacteuren Patrick Dirickx
en Eric Hendrickx (jan. 1992
tot juni 1994)

Lth. Geertje Van Gorp
LIMBURGHAL in GENK

GEACCREDITEERD DG 5

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

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
bij Serge Wils vóór 18 maart 2011
(Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)

* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be

Sep. 1994 - dec. 2000
met ondertitel "het maandblad
van en voor de (Limburgse)
tandarts"
Met het logo tgv het zestigjarig
bestaan. In dec. 1996 beide logo's
Redacteur Paul Delwiche
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* via telefoon: 0497/278918
(enkel antwoordapparaat of sms)
* via fax: 011/27.27.76
* via website: www
.tandarts.be
www.tandarts.be
(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)
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Donderdag 24 maart 2011
Pedo-endodontie DG5
Geertje Van Gorp
Donderdag 28 april 2011
Tips en Tricks in endo DG4
Raf Michiels
Donderdag 19 april 2011
Mini congres 75j KLTV
Limburghal Genk

Op het schutblad met uw naam en adres
Stcl 24/03
Ja/neen , al dan niet ingeschreven voor de
studieclub van maart
PR: zone en datum
Als er niets vermeld staat, bent u nog niet ingeschreven of was
uw zone nog niet bekend bij het ter perse gaan van dit Spyxke

Voorblad van 't Spyxke: "Holsteenbron" (Teut) Zonhoven
Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be
Secretariaat K.L.T.V.:
Gele Bergstraat 6 3583 Paal tel: 011/ 42.34.00
Lidgeld K.L.T.V.: 50 Euro
Bankrelatie: Bank J.Van Breda & Co 645-1192115-20
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
www.tandarts.be (voor tandartsen/studieclubs/Limburg KLTV)
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Beste collegae,
vanaf deze maand kunnen jullie online inschrijven
voor één van de hoogtepunten van onze 75 jaar
KLTV jubileumjaar op donderdag 19 mei in de
Limburghal van Genk. Het wordt een totaal
gebeuren met onze vervroegde preventie-studiedag
voor 30 AE, een parallel partnerprogramma , een
academisch moment met mooie prijzen voor de
aanwezigen en als het sluitstuk een feestavond met
animatie, eindigend met als kers op de taart een
feestelijk vuurwerk in de Genkse lucht.
Natuurlijk zou hier toch iedereen willen bij zijn en
laat ons dan met een knipoog reageren op
“klachten” dat er die namiddag geen tandarts te
vinden was in Limburg !!!!
Voordien organiseren we onze jaarlijkse peer-reviewsessies; hierbij ligt de
hoofdtoon bij jullie collegae, waarbij ook een ongedwongen babbel bij het etentje
extra meegenomen is. Doordat de KLTV-kas de voorbije jaren wat reserves
opgebouwd heeft , kunnen we dit jaar een spreekwoordelijk tandje bijzetten bij al
onze activiteiten. Zo organiseren we op donderdag 10 juni nog een bijkomende
avond samen met de Limburgse tandtechnici rond valkuilen bij de kleurbepaling.
De meeste labo’s willen een correcte relatie met ons op grond van goede afspraken
en respect voor elkaars werk en bekwaamheid. Natuurlijk mag niemand stilstaan
en grijpt de verdere globalisering van het tandheelkundig en tandtechnisch
handelen steeds verder om ons allen heen. Toch kan die goede buur ons vaak beter
ter hulp snellen dan die verre vriend, vooral als er donkere wolken over het
gepresenteerd werk opduiken. Ik pleit er dan ook voor dat onze tandtechnici mederegisseurs blijven, ook al zal de CAD-CAM techniek over onze hoofden heen
gebeuren. Zowel voor tandarts als technicus is zich blijvend bijscholen een must.
Als beroep kunnen we de hoofdrol bij de behandelende tandarts leggen, maar wat
als je (soms uit gemak, soms uit onkunde) de regie volledig uit handen geeft !!!.
Erger is als men zelfs de patiënt niet meer ziet, maar alleen aan de kassa gaat staan.
De patiënt vraagt van ons (terugbetaald of niet door het ziekenfonds) dat wij een
kwaliteitsvol product afleveren , waarbij men zelf alle stappen kundig controleert
en bij het afleveren de eindverantwoordelijkheid opneemt. Nog te dikwijls kiezen
tandartsen voor de gemakkelijkste weg en geven we veel “voeding” aan een groep
tandtechnici (de prothesisten), die beweren alles beter en goedkoper te kunnen.
De strijd laait regelmatig op, maar kan alleen gewonnen worden door een
consequente houding van tandarts en tandtechnicus in hun rol tijdens de
verschillende stappen van het afwerken van het werkstuk. Wie onkundig alles uit
handen geeft en bv. niet verwijst of durft te verwijzen naar een collega, maakt het de
beroepsverdediging zeer moeilijk. Laat ons daarom een blijvende dialoog aangaan
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en ook werkopdrachten bezorgen aan alle tandtechnici, die niet rechtstreeks met
patiënten willen handelen.
Zoals tijdens het VVT-Congres in 2009, zoeken we voor 19 mei nog wat hulpkrachten
voor die enkele momenten tijdens de accrediteringsformaliteiten. Doordat er
tweemaal vijf lezingen parallel staan, komen we met onze gebruikelijke mensen niet
toe. Graag een seintje naar de voorzitter of de bestuursleden als we op jullie mogen
rekenen die dag.
Zoals steeds maken vele handen het werk licht !!!
Jos Hoffbauer

VASTSTELLING en BEDENKING
Er waren voor de niet-geaccrediteerde studieclub van 24 februari
72 inschrijvingen (resultaat van inschrijvingen en uitschrijvingen).
Uiteindelijk kwamen er maar 37 collegae opdagen. De vereniging was
vooraf genoodzaakt het duurdere Auditorium (Limburghal) te huren en
niet één van de kleine lokalen, die voor 37 collegae wel geschikt en
voldoende was geweest.
Ondanks de extra aandacht bij onze laatste mass-mail, vinden sommige
collegae het blijkbaar niet nodig ons niet verwittigen, zodat er bijgevolg
onnodig verenigingsgeld in lokaties en catering gestoken wordt.
Deze collegae moeten in de toekomst zeker vermijden dat hun inschrijving
nog ernstig kan genomen worden!!!

ACCREDITERING 2010:

Personalia

Niet vergeten uw individueel aanwezigheidsblad voor 2010 op te sturen naar
het RIZIV. Deadline om de accrediteringspremie niet te missen is 31 maart 2011
De verzending dient verplicht aangetekend te gebeuren. Optioneel met "bericht
van ontvangst" (voor alle zekerheid).

OVERLIJDEN:
° 14-01-1949 + 19-02-2011

Viviane MAES

Schoonzus van collega MARTIN PONNET
° 22-04-1934 + 26-02-2011

Josk
e V
ANSWEEVEL
Joske
VANSWEEVEL
ANSWEEVELTT

maart 2011

S tudieclub donderdag

24 maart 2011

PEDO-ENDODONTIE
indicatie, behandelprotocols, nieuwe inzichten
Spreker: Lth. Geertje VAN GORP

GEACCREDITEERD
DG5

Korte inhoud:
Pedo-endodontie is het onderdeel van de kindertandheelkunde dat zich
specifiek richt op de behandeling van melktanden en van immature
definitieve tanden als er pulpa schade is, meestal ten gevolge van cariës
of trauma.
Het melkgebit en het wisselgebit spelen op elkaar in en zijn in voortdurende
evolutie.
Een gezond en functioneel melkgebit is belangrijk voor een harmonische
oro-faciale groei, voor de ontwikkeling van een goede kauwfunctie, voor
fonetiek, esthetiek, ….
Melktanden blijven ook de best space-maintainers voor hun definitieve
opvolgers.
Kinderen hebben dan ook recht op dat gezond, functioneel gebit.
De behandeling van een melkelement kan conservatief zijn (vitale
technieken, zoals pulpotomie met MTA) of radicaal (pulpectomie).
Een correcte diagnostiek (zowel klinisch als radiologisch) en een
zorgvuldige anamnese geven ons de juiste informatie voor de gepaste
behandelingskeuze.
Het optimale gebruik van geschikte materialen en het aanwenden van de
juiste techniek volgens ‘standard of care’ zijn dan hierbij nodig.
Ook de immature tand kan, met een aangepaste behandeling, zich verder
ontwikkelen tot een volwaardig element.
Een bijzonder veelbelovende nieuwe benadering van de behandeling van
niet-vitale immature definitieve tanden, zelfs met een apicale periodontitis,
is de ‘regenerative endodontics’.
De zeer snelle vooruitgang van de moleculaire biologie biedt uitzicht op
nieuwe behandelingsmogelijkheden om deze belangrijke tanden toch de
kans op maturogenese te geven.

Moeder van collega MARC SEIJNHAEVE
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Bondig curriculum vitae spreker

Geertje Van Gorp studeerde af als tandarts aan de K.U.Leuven in 1983. Na de
specialisatie kindertandheelkunde bij Prof. Vinckier behaalde ze in 1986 het
Certificaat Kindertandheelkunde. Sindsdien had ze een algemene tandartspraktijk
met een bijzondere interesse voor de behandeling van kinderen.
In 2001 behaalde ze het diploma in de Gespecialiseerde Aanvullende Studies in
de tandheelkunde, met als specialisatie Endodontie, bij Prof. Lambrechts
(K.U.Leuven).
Sinds januari 2003 beoefent ze een exclusieve endopraktijk, met veel aandacht
voor kinderendodontie en –traumatologie. Ze is tevens consulent in het
Universitair Ziekenhuis te Leuven.
Ze is bestuurslid van de FSfE (Flemish Society for Endodontology) en van de
ESMD (European Society of Microscopic Dentistry). Ze is certified member van
de ESE (European Society of Endodontology), en lid van de AAE (American
Association of Endodontists), de BAET (Belgian Association for Endodontology
en Traumatology), de NVvE (Nederlandse Vereniging voor Endodontologie), de
IADT (International Association of Dental Traumatology) en de BAPD (Belgian
Academy of Paediatric Dentistry).
GEZOCHT
GEZOCHT::
Collega tandarts voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
089/85.67.65 of 0494/44.14.90
Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.:089/85.67.65
Welke algemeen tandarts wil een 3-tal jaren samenwerken en nadien
praktijk overnemen aan zeer gunstige voorwaarden? Centrum Zolder-Limburg
Contacteer 0476 52 63 93 of robhouben@hotmail.com
Tandar
ts met of zonder specialisatie voor groepspraktijk midden Limburg.
andarts
Alles is bespreekbaar.
089/81.98.68 of lambert.stijven@tandarts.be
Contact: Tel.:089/81.98.68
Enthousiaste collega voor langdurige samenwerking in groepspraktijk in
Elen-Dilsen. Dagen en uren overeen te komen.
089/56.35.13. of anne007@scarlet.be
Contact: Leenders Annemie Tel.:089/56.35.13.
T andheelkundig Centrum ESTHEDENT
ALPL
US te Opglabbeek zoekt
ESTHEDENTALPL
ALPLUS
voor aanvulling van haar team :
·
een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie
Dagen en uren in overleg vrij te bepalen.
Verdere info op 089/857025 of info@esthedentalplus.be
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Professionele aankondigingen
Mini-congres en KLTV jubileumfeest op 19 mei
Inschrijven voor 19 mei, ook alleen voor het avondprogramma, kan ALLEEN via
de speciale online-webpagina van de website www.tandarts.be. Jullie vinden de
laatste nieuwtjes steeds op onze studieclub “Limburg” pagina.
Bekijk zeker ook het namiddagvullend partnerprogramma en maak kennis met
enkele andere aspecten van shoppingstad Genk.
De academische zitting wil hulde brengen aan de stichters van onze jarige
vereniging, maar wil vooral vooruitzien waar ons beroep zich dit decennium moet
naartoe bewegen. Dringende vragen zoeken oplossingen, die vaak politiek moeten
gestuurd worden in dit moeilijk bestuurbaar land. Is onze unieke sociale zekerheid
bestand tegen zoveel immobilisme. We hopen op een constructieve boodschap,
bovendien zijn er voor de deelnemers heel wat mooie prijzen te verloten, waar de
afwezigen zeker spijt van zouden krijgen!!! Wees er dus zeker bij.
Het feest van het jaar is ons avondgebeuren in de Limburghal. Kort maar krachtig
omdat velen de volgend dag weer terug aan het werk moeten. Gans tandheelkundig
Limburg is van harte welkom voor een “spotprijs” met als orgelpunt een daverend
vuurwerk rondom ons feestadres.
We zoeken dringend nog enkele collegae, die ons kort willen helpen met de
noodzakelijke accrediteringsformaliteiten tijdens het wetenschappelijk gedeelte van
onze feestdag 19 mei? Graag een mailtje naar de voorzitter : jos.hoffbauer@tandarts.be

maart 2011

Meeting met de Limburgse Tandtechnici
Donderdagavond 10 juni nodigen we onze Limburgse tandtechnici uit om samen
met ons te luisteren naar de specialiste in kleurbepaling Drs. Alma Dozic uit
Amsterdam. Er is ook een praktisch luik aan de avond om zelf je kennis te toetsen
aan wat moeilijke gevallen, tevens is het een uniek moment om nadien met iedereen
uit de sector het glas te heffen. Plan dit zeker in jullie agenda. Verdere info en
inschrijving volgt de volgende maanden!!

RIZIV verkiezingen
Misschien in de maand mei, maar waarschijnlijk in de maand juni verwachten we
de vierjaarlijkse verkiezingen voor de RIZIV-raden. Vorige keer mochten we op
een hoge deelname van Limburgse kiezers rekenen. Ook deze keer zal die extra
steun zeer gewenst zijn om het Verbond als een serieuze speler te laten optreden.
De mutualiteiten en de overheid hebben het liefst een "verdeel en heers"situatie
zoals bij de dokters en zoveel andere beroepsorganisaties. In ons beroep zijn ze
zo gemakkelijk niet met ons klaar, getuige de voorbije akkoorden.
Vanaf dit jaar kan er ook via de computer gestemd worden….
Vergeet dus vooral niet GOED te stemmen!!
(bijgevoegde foto: onze drie Limburgers in de Dento-Mut : Roger Oosterbosch ,
Marc Seijnhaeve en Jos Hoffbauer)

Special Olympics
Voor de screening van de deelnemers van de Special Olympics dagen in Hasselt
en Genk tss 2 en 4 juni is er ook HOGE NOOD om zeker nog op 10 collegae te
mogen beroep doen. Voor alle deelnemers is er voorafgaand nog een
geaccreditteerde bijeenkomst gepland om een identieke meting te kunnen
waarborgen. In het verleden ging deze manifestatie in verschillende provincies
door, laat ons hier NIET in de kou staan aub ? Vergeet ook niet dat de atleten
een zeer dankbaar publiek zijn. KLTV zorgt natuurlijk voor iets extra voor de
vrijwilligers. Laat je interesse (ook bv voor één voormiddag) weten aan de
voorzitter via jos.hoffbauer@tandarts.be.
Meer info op onze website en achtergrond op www.special-olympics.be
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APOLL
ONIA
-RECEPTIE
APOLLONIA
ONIA-RECEPTIE
Opening feestjaar "KL
TV 75 jaar jong"
"KLTV

Woensdag 9 februari 2011
Ik overdrijf niet als ik zeg dat de Apollonia-receptie op woensdag 9 febrauri
ll. Bull's eye was, een schot in de roos!
We hebben ons allemaal goed geamuseerd. Het was eens iets anders.
Het bestuur zat nochtans ook met vragen: geen traditionele
nieuwjaarsreceptie, op een toch voor tandartsen niet evidente
woensdagavond, een illusionist-mentalist-paragnost als avondvullend
programma??? Velen die zich ingeschreven hadden, kwamen ook met
twijfels. En toch waren we met zo'n 250. Het begon zoals gewoonlijk met
de huldiging van de jubilarissen, nieuw dit jaar was de huldiging van de
Ortho's, Paro's en Stomato's wegens het 10-jarig bestaan van hun erkenning
als tandheekundig specialisme. Dan even de voorstelling van het (nieuwe)
bestuur, en ook nog de trekking, door Zijne Majesteit Koning Albert II,
van de twee hoodprijzen (collegae Luc Bien en Frieda Gijbels).
Alles mooi op tijd afgewerkt voor het stipte begin van Gili's "Iedereen
paranormaal". Niemand gelooft erin, maar gaandeweg kwamen toch de
twijfels, zelfs bij de Die Hards.Tegen het einde van de voorstelling is
iedereen met verstomming geslagen, deels verdoofd door de fijne humor.
We maakten een reis door de wereld van het zesde zintuig, gedachtenlezen,
hypnose, optische illusies, manipulaties en mediumcommunicatie met met
de overledenen.
Nuchtere analyse achteraf, met de co-acteurs/collegae, leert ons dat het
toch allemaal bedrog is, toegegeven dat Gili een meesterlijke ontleder
van de lichaamstaal is. Er waren een paar straffe trucs bij, we hebben
ons in de luren laten leggen, maar hebben toch goed gelachen. Pure
ontspanning. De oscar voor de beste vrouwelijke bijrol ging naar Karina,
mevrouw Luc Cosemans, die ons achteraf tijdens de receptie wel
toevertrouwde dat zij geen rode string droeg. Foutje, Gili !
Die receptie was trouwens ook de moeite, een Breugheliaans buffet met
in de feestzaal wandelende obers en hostessen met warme en koude
lepel-en bordhapjes. Drank à volonté en om de avond af te sluiten ging
elke collega tandarts naar huis met een fles Limburgse bubbels, een
extraatje aangeboden door de jarige KLTV.
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Jubilarissen 2006 (5jaar)

Jubilarissen 1976 (35jaar)
Jubilarissen 1996 (15jaar)

Jubilarissen 1966 (45jaar)

Jubilarissen 1986 (25jaar)

Onze erepenningmeester, 60 jaar tandarts, duidelijk ontroerd bij de
staande ovatie.
0p 21 maart a.s. wordt Jos 83 jaar.
21 maart: een bijzondere dag, o.a.
1685: geboorte J.S. BACH
1914: begin Eerste Wereldoorlog
1935: Perzië wordt Iran
1946: geboorte Timothy Dalton, 007
1960: geboorte Ayrton Senna
1961: eerste optreden The Beatles
in The Cavern Club Liverpool
1969: John Lennon en Yoko Ono houden
hun Bed-in in hotel Hilton Amsterdam
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ORTHO'S (overduidelijk een vrouwenberoep)

PARO'S

Het huidige (pas herverkozen) KLTV bestuur
MKA'S
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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De winnaars van de trekking door Koning Albert II, Luc Bien en Frieda Gijbels

De staande ovatie voor Jos Martens, 60 jaar Tandarts
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PEER REVIEW 2011
Preventief werken in de tandartspraktijk
Elk jaar organiseerde de KLTV voor u peer review sessies in de
verschillende regio’s van Limburg. Dit jaar is dat niet anders. En
ook dit jaar worden de verplichte 2 sessies op 1 dag/avond gehouden
om op die manier de discussie aangenamer en levendiger te maken.
Onderwerp voor 2011 is het “preventief werken in de
tandartspraktijk”. Dit onderwerp bevat vele aspecten en kan gaan
over:
- Welke producten en welke methoden van aanpak helpen
om de patiënt te motiveren voor een beter mondhygiëne er
op na te houden?
- Wat in de nomenclatuur is voor verbetering vatbaar op vlak
van preventie of wat is er net goed?
- Hoe ga je om met speciale patiëntengroepen zoals
anderstaligen, bepaalde leeftijdsgroepen, medisch
gecompromitteerden?
- Welke organisaties hebben een belangrijke rol of minder
belangrijke rol in de preventie naar de bevolking toe?
- Wat naar manpower in praktijk toe? Welke taken zijn voor
wie weggelegd?
- Wat onderneemt u voor uw eigen prevetie ivm klachten, eigen
gezondheid,…?
Zoals jullie merken bevat het onderwerp zeer diverse aspecten en
kan de groep van deelnemers zelf mee de discussie bepalen, hetgeen
steeds de bedoeling van een peer review moet zijn!!!
Christophe Jacobs, coördinator peer review Limburg
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INSCHRIJVING PEER REVIEW 2011
De dubbele Peer review - sessies van 2011 gaan dit jaar door in de
maanden april en mei Voor de inschrijvingen geldt de regel ‘First come,
First serve’. Snel handelen is dus de boodschap, er is namelijk een
maximum aantal deelnemers per sessie voorzien om de organisatie en
de peer review zo aangenaam mogelijk te maken.
Hier volgen de richtlijnen:
INSCHRIJVEN VOOR 25 MAART !
Enkel en alleen via volgende kanalen:
-

via de website: www.tandarts.be met inschrijvingsformulier
onder studieclubs>Limburg>Peer Review
via mail: studieclub.kltv@skynet.be
via fax : 011 272776
via GSM : 0497278918 (enkel antwoordapparaat of SMS)

Rechtstreeks inschrijven bij de organisator is NIET meer mogelijk.
VERDERE FORMALITEITEN
- Bestel uw twee vouchers bij het VVT.
Als u lid werd voor 1 maart ontving u GRATIS 2 vouchers!
- Stuur deze vóór uw peer review sessie naar uw organisator
- Neem mee naar uw peer review sessie:
uw INDIVIDUEEL AANWEZIGHEIDSBLAD 2011
en 2 VVT STICKERS 2011
- Wees tijdig aanwezig op de juiste dag en lokatie van uw sessie
En LET OP!
Indien de organisator één week op voorhand niet in het bezit is van
uw vouchers, wordt u niet toegelaten tot de peer review.
Eventuele verder vragen of informatie via Christophe Jacobs
(011/22.30.32)
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Peer Review sessies april-mei 2011
OPGELET VOOR LOKATIE EN AANVANGSUUR
NOORD-LIMBURG
Donderdagen 14 april (volzet) en 12 mei
Organisator:
Marc Kums
Onderwijslaan 15, 3910 Neerpelt
Lokaal: "De Brugwachter", Luikersteenweg 283, 3920 Lommel

om 18.00 u

MAASLAND
Organisator:

Donderdag 14 april
om 18.00 u
Jos Henckens
Pastorijstraat 12, 3620 Lanaken
Lokaal: "De Mangerie", Koninginnelaan 42, 3630 Eisden-Maasmechelen
HASSELT
Organisator:

Donderdagen 7 april en 14 april om 18.00 u
Ronny Martens
Kempenstraat 102, 3590 Diepenbeek
Lokaal: "Het Borrelhuis", Witte Nonnenstraat 28, 3500 Hasselt
TONGEREN
Organisator:

Donderdagen 21 april (volzet), 5 mei en 12 mei om 18.00 u
Serge Wils
Muggenstraat 49 bus 3, 3500 Hasselt
Lokaal: "Brasserie 't Gasthuis" (Alden Biesen) Kasteelstraat 8, 3740 Bilzen
GENK
Organisator:

Donderdagen 7 april (volzet) en 5 mei
om 18.00 u
Patrick Ordies
Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken
Lokaal: Limburghal "La Petite Cuisine", Jaarbeurslaan 6, 3600 Genk

SINT-TRUIDEN Donderdagen 12 mei en 7 april
om 19.00 u
Organisator op 12 mei: Marc Lefèvre
Langstraat 1, 3890 Gingelom
Lokaal 12 mei: "Aulnenhof", Walshoutemstraat74, 3401 Walshoutem
Organisator op 7 april: Catherine Soers
Schepen Dejonghstraat 30, 3800 Sint-Truiden
Lokaal 7 april: "Hof van Halingen", Halingenstraat76, 3806 Velm, (St-Truiden)
LUMMEN
Organisator:

Donderdagen 7 april (volzet) en 21 april (volzet) om 19.00 u
Jean Goijens
Dr. Vanderhoeydonckstraat 48, 3560 Lummen
Lokaal: "De Pits", Sterrenwacht 43, 3550 Zolder
Chris Van Den Bossche Donderdag 5 mei om 19.00 u
Organisator:
Chris Van Den Bossche
Koersel Dorp 35/6, 3582 Koersel
Lokaal: "Oud Diest", Grote Markt 17, 3290 Diest
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5 Limburgse tandartsen gingen half november met MEDORA
naar Nepal. Een vervolgverhaal van hun avontuur.
Zaterdag (een “zondag” in Nepal) staan we heel vroeg op om in een uitgeholde
boomstam op de rivier te gaan varen. Als er iemand beweegt, moeten al de anderen
het evenwicht terug zoeken om niet
te kapzeisen. Dit is een hachelijke
onderneming omdat er her en der
krokodillen op ons liggen te loeren.
Het bevordert wel de teamspirit en
groepscoördinatie. Hierna brengen
we nog een bezoek aan het “
ElephantBreeding Center” waar we
onder meer de jonge tweeling
olifantjes kunnen zien. Een
uitzonderlijk fenomeen waar Nepal
heel trots op is.
Met de batterijen helemaal opgeladen vertrekken we naar het Medora Center. We
ontmoeten er Pim Binck, een Nederlandse tandarts. Hij is de oprichter van de
NOHS (Netherlands Oral Health Society), die dentalcamps organiseert in heel
Nepal. Zij hebben heel wat materiaal dat momenteel opgeslagen ligt in het Medora
Center. Gelukkig mogen we hiervan gebruik maken. We zijn immers met 5
tandartsen en er is in het centrum maar één ingericht tandartskabinet met een
beperkte voorraad materiaal. In drie andere ruimtes stellen we 5 uitklapbare stoelen
op en leggen er al het materiaal klaar.
Die dag vindt er in het centrum de
“Fourth General Assembly” plaats,
een officiële bijeenkomst met veel
belangstelling, onder andere ook van
de pers. De werking van het centrum
wordt er geëvalueerd, toegelicht en

gepromoot. Er wordt van ons
verwacht dat we deze bijeenkomst
ook bijwonen.
Daarna kunnen we eindelijk
beginnen werken. De wachtzaal zit
ondertussen bomvol, zowel met
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kinderen uit de school van de vorige dag, als hun familie of andere inwoners van
het dorp. Anita en Kristine doen de
intake met de hulp van Rob. Hij
ontpopt zich in een mum van tijd van
leraar tot tandartsassistent. Hij legt
de naalden en het nodige materiaal
klaar, ruimt op en zorgt voor extra
belichting waar nodig. We
wordenook bijgestaan door twee

vrijwilligers, jonge studenten, die als
tolk helpen. Na de diagnose wordt ook
de verdoving gegeven. De patiënten
worden dan doorverwezen naar
Guido, die met assistentie van Chris
de vullingen legt, of naar Chris voor
de extracties, of naar Marian voor het
reinigen. We worden verder goed
bijgestaan door het lokale team dat
voor de administratie, de sterilisatie,
de vertaling en de nodige assistentie
zorgt.
Toch verloopt in het begin alles wat
moeizaam. Na een korte vraag komt
een ellenlange vertaling in het
Nepalees. Hierop volgt dan een
eindeloos antwoord van de patiënt,
waarop als vertaling enkel een “ja”
of “nee” volgt. We moeten wennen

aan het feit dat de Nepalezen bij het
“ja” zeggen, “nee” schudden met het
hoofd. We moeten ook gewoon
worden dat we enkel kleine vullingen
kunnen doen en dus geen
uitgebreide cariës of pulpitis kunnen
verzorgen. Daardoor komen de
meeste behandeling neer op
extracties, kleine vullingen of een
reiniging. We moeten hard
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doorwerken want er zijn heel wat mensen naar
het centrum gekomen. Ze wachten allemaal
met eindeloos geduld. Nieuwsgierig staan ze
naar binnen te kijken, naar wat er daar allemaal
gebeurt. Het schrikt hun helemaal niet af om
toe te kijken hoe een tand verdoofd,
getrokken, gevuld of gereinigd wordt. Ze
komen allemaal binnen met een vriendelijk
“Namaste”, met het bijbehorende handgebaar
en een blik die dankbaarheid uitstraalt.
Opvallend is hoe gerust zowel de jonge als de
oudere patiënten in de stoel plaats nemen. Ze
verpinken niet bij het geven van de verdoving,
op een enkele uitzondering na.
We leren het vervelend Nepalees gebruik
kennen om altijd en overal te rochelen en te

spuwen. Ze spuwen gewoon op
de grond. We vinden een
systeem om ze voor te zijn door
ze in een vuilbak te laten spuwen.
Guido en Chris hebben hun
handen vol, niet alleen met de
vullingen, maar ook met het
bedenken
van
creatieve
oplossingen. De installatie valt
namelijk om de haverklap in
panne. Het afzuigsysteem is
afwezig en de compressor valt
regelmatig uit. Af en toe valt ook de stroom in het hele gebouw uit, dit gebeurt in
Nepal zeer vaak. Gelukkig is in het gebouw een generator aanwezig en hebben
we zelf voor koplampjes gezorgd.
Voor Marian is het zeer frustrerend om de
reinigingen te doen. Ook daar is er geen
afzuiging en moeten de patiënten alles in
een nierbekken uitspuwen. De Nepalezen
hebben heel veel tandsteen en het is enorm
moeilijk om het te verwijderen. Er kruipt veel
tijd in het behandelen van één patiënt.
Veel jonge patiënten zijn alleen maar
gekomen om hun tanden mooi wit te laten
maken. Het is heel moeilijk om diegenen die geen pijn hebben of enkel wat
verkleuring vertonen weer naar huis te moeten sturen, soms nadat ze uren hebben
gewacht.
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Chris kan de vele extracties niet bijhouden. Af en toe moeten ook de anderen
tussendoor wat extracties doen. Dankzij het materiaal van NOHS hebben we een
uitgebreid
gamma
aan
extractiemateriaal ter beschikking.

We hadden zelf heel wat materiaal meegenomen,
zoals mondmaskers, handschoenen, carpules,
naalden, glasionomeer,… Er is jammer genoeg wel
een tekort aan wattenrollen.
Door de drukte is het af en toe toch wel chaotisch.
Wie is al verdoofd? Wie moet waar naar toe?
Welke tand moet getrokken worden? De patiënten krijgen bij de intake wel een
formulier mee waarop dit alles vermeld staat, maar soms is óf de patiënt óf het
formulier verdwenen.
De wachtzaal die even ervoren nog
bomvol zat, is opeens leeg. Het blijkt dat
voor één patiënt dikwijls heel wat familie
mee komt. Tegen 16 uur hebben we
gedaan met werken en worden we met ons
lokaal vervoer naar de Rapti rivier
gebracht. We zijn net op tijd om van de
zonsondergang te genieten met een lekker
drankje en zalige lounge muziek op de
achtergrond. We hebben nog heel wat na
te bespreken om ons de volgende dag goed te organiseren. (wordt vervolgd)

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
-30-

't Spyxke:

maart 2011

Waarom de heilige Apollonia tegen de tandpijn aangeroepen wordt.
Dat juist de heilige Apollonia werd uitverkoren om de lijdende menschheid bij
te staan wanneer zij ’t venijn aan de kiezen voelt, is als het ware vanzelfsprekend.
Het wordt door haar verschrikkelijke martelie onontkoombaar en
onherroepelijk uitgewezen.
De heilige maagd Apollonia werd geboren te Alexandrië, waar zij, volgens het
getuigenis van geloofwaardige personen, ook haar leven doorbracht “in
gedurige reinigheid, groote gemanierdheid, discretie ende goed exempel”. In
haar stad woonde echter een toovenaar en deze was van nature een zeer
verwoed vijand van al wie
zicht maar christelijk dorst
heeten. Hij was het dan ook
die, op aanstichting van
den duivel zelf, op zekeren
dag beroering onder het
volk begon te zaaien tegen
de aanhangers van de
nieuwe leer, waardoor de
oude,
inheemsche
godsdienst al te zichtbaar
werd bedreigd. De woorden
van den toovenaar waren
vinnig als vonken en
onmiddellijk laaide door
hun toedoen het helsche
vuur
op
van
christenvervolging en
christenpijniging.
De
heidenen stormden de
huizen der christenen
binnen en sleurden ze
gevankelijk mee naar de
gerechtszalen, waar booze
tirannen bittere vonnissen
velden met een hart dat
slechts vervuld was van
waanzin
en
wraakgierigheid.
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Onder deze gevangenen nu bevond zich ook de heilige Apollonia. Zij behoorde
hoegenaamd niet meer tot de jongeren, integendeel, reeds was zij een rijpe
vrouw geworden, die in de stad reeds herhaaldelijk vereering had afgedwongen
omwille van haar vele verdienstelijke daden. Het was haar aanklagers echter
voldoende dat zij christin was, om haar desniettegenstaande, samen met al de
anderen, te verguizen. “Verloochen uwen Christus, “ zeiden haar hare belagers,
“ en offer aan onze goden die ouder dan de uwe zijn.” Doch de heilige maagd
lachte met die bewering en antwoordde: “Ik blijf in mijn geloof en offer slechts
mijn Jezus! Uw bevelen kan ik niet gehoorzamen!”
Toen sloegen de beulen haar met zulke hevigheid en razernij, dat de tanden
haar uit den mond vlogen en haar kaakbeenderen aan stukken sprongen. En
nadat zij een vuurstapel hadden aangelegd werd zij daarop verbrand, terwijl
haar pijnigers niets anders meer konden dan vloeken ende blasphemeeren.
Zoo werd deze heilige de patronesse tegen de pijnen in de kaaksbeenderen, en
inzonderheid tegen de tandpijn, “ ende onzen Heere doet groote gratiën die
haar aanroepen met devotie.”
Hoe de heilige een tang in de handen kreeg.

WACHTDIENST

maart 2011

Centraal Oproepnummer

K
ONINKLIJKE LIMBURGSE
KONINKLIJKE
TTAND
AND
AR
TSENVERENIGING
ANDAR
ARTSENVERENIGING

0903/39.969

Lijst wachtdienst
april 2011

Zaterdag 02/04/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 03/04/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Devriendt A.
Molenstraat 16
3990 Peer
011/632628
Arits M.
Maaseikerlaan 24
3680 Neeroeteren
089/865300
Willems M.
Kapelstraat 55
3590 Diepenbeek
011/351075
Smeets L.
Reinpadstraat 160
3600 Genk
089/362332
Thoonen K.
Lindestraat 191
3620 Veldwezelt-Lanaken 089/716141
Bellens B.
Terwouwenstraat 22
3800 Zepperen-St.Truiden 011/726235
Hillen M.
Beverlo-Dorp 19
3581 Beverlo-Beringen
011/401922
Zaterdag 09/04/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 10/04/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Dewinter L.
Heidestraat 8a
3920 Lommel
011/541841
Thijssen P.
Weg naar Opoeteren 9
3670 Meeuwen-Gruitrode 089/811141
Wils S.
Muggenstraat 49 bus3
3500 Hasselt
011/229070
Robijns G.
Dieplaan 41
3600 Genk
089/363259
Timmermans L.
St.Gertrudisplein 2a
3740 Beverst-Bilzen
089/413815
Berden L.
Stationsstraat 43
3840 Borgloon
012/741217
Hooghe M.
Oudestraat 19
3540 Herk-de-Stad
013/555413

Wat zien wij nu echter gebeuren wanneer, gepraamd door de volksdevotie en
de eigen vereering, de schilders en beeldhouwers van de heilige Apollonia een
beeld willen ontwerpen? Eenvoudig dit : dat zij de speciale foltering van de
heilige bijna niet anders kunnen zichtbaar en vooral verstaanbaar maken,
tenzij door haar de tanden uit den mond te doen halen met een tang. Het klopt
wel niet heelemaal met de overlevering, maar het is toch heel welsprekend,
oordeelden zij. En van de zestiende eeuw af wordt die tang voorgoed Apollonia’s
onvervreemdbaar attribuut. Daaraan zal men ze voortaan uit alle andere heilige
vrouwen onmiddellijk herkennen. De keerzijde der medaille verdient echter
ook vermeld te worden : van hetzelfde oogenblik af bijna wordt er haast nooit
meer van slagen op haar kaaksbeenderen gerept. De tang heeft de verbeelding
der vereerders zoodanig aangesproken, dat zij de martelie van hun heilige niet
anders meer uitgelegd willen zien.

Zaterdag 16/04/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 17/04/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Duijsters L.
Hoofdstraat 20/1
3941 Eksel
011/818408
Bude B.
Vergelsweg 10
3680 Wurfeld-Maaseik
089/565369
Vandebeek R.
De Schiervellaan 21
3500 Hasselt
011/229980
Timmerman A.
Rozenkranslaan 65
3600 Genk
089/612403
Vandewinkel M.
St.Catharinastraat 3
3700 Tongeren
0475/207777
Beunckens L.
Kleindekkenstraat 8
3800 St.Truiden
011/689965
Houben R.
Ringlaan 79
3550 Zolder
011/533504

Uit: "Antieke kalenderprenten" van Pol Heyns
Davidsfonds 1945
9 februari: H. Apollonia
"Van het vretend venijn dat tandpijn heet" blz. 53-72
Een boek uit de bibliotheek van collega Jos Martens

Zaterdag 23/04/2011 : 9 tot 18 uur en Pasen 24/04/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Ector J.
Zonhoekstraat 149
3910 Neerpelt
011/647897
Coekaerts R.
Wijshagerkiezel 75
3670 Meeuwen
089/471761
Van Maele G.
Ranonkelstraat 7
3500 Hasselt
011/212430
Stijven J.
Weg naar Zwartberg 161 3660 Opglabbeek
089/819860
Vandersanden J.
Stationlaan 34
3740 Bilzen
089/411351
Bongers F.
Hasselse Steenweg 61a
3800 St.Truiden
011/685652
Jamaer E.
Grote Straat 111
3540 Berbroek-Herk-de-Sta 013/552626

Wachtdienst Or
tho : 070 / 222088 - PParo
aro : 070 / 222125
Ortho
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
-32-

K oninklijke Limburgse TTandartsenV
andartsenV
ereniging
andartsenVereniging
-33-

sept. 2001 -dec. 2005
Blauwe kleur en mondspiegel
maart
Redacteur André Timmerman
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2011

Paasmaandag 25/04/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Elsen V.
Molenstraat 116
3910 Neerpelt
011/644674
Coenen N.
Rijksweg 729 b01
3650 Dilsen-Stokkem
089/415364
Bartholomevis K. Oppenstraat 6
3512 Stevoort-Hasselt
011/315523
Segers P.
Hoogstraat 72
3690 Zutendaal
089/611665
Vanhees S.
Burg.Marresbaan 13
3770 Vroenhoven-Riemst 012/454318
Brillouet H.
Appeystraat 7
3830 Wellen
012/742844
Jeuris P.
Kiezelweg 64
3540 Schulen-Herk-de-Stad 013/553448
Zaterdag 30/04/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 01/05/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Emmers P.
Driehoek 51
3920 Lommel
011/544639
Colla T.
Daalderdijk 1
3650 Stokkem-Dilsen
089/756564
Bex M.
Grote Baan 105
3511 Kuringen-Hasselt
011/255164
Schreurs P.
Hoogstraat 121
3665 As
089/658373
Van Heeswyck A. Tongerse Steenweg 5b4 3730 Hoeselt
089/413819
Brughmans E.
Bosveldstraat 1
3870 Heers
011/484029
Lenaerts A.
Dr.Van Hoeydonckstr.2
3560 Lummen
013/522504
WACHTDIENST ORTHODONTIE
Weekend 2 en 3 apr., 9 tot 18 uur
Weekend 9 en 10 apr., 9 tot 18 uur
Weekend 16 en 17 apr., 9 tot 18 uur
Weekend 23 en 24 apr., 9 tot 18 uur
Paasmaandag 25 apr., 9 tot 18 uur
Weekend 30 apr. en 1mei, 9 tot 18 uur

april 2011
Schreurs Arnaud
Aerts Johan
Desmedt Bieke
Jehaes Francine
Bensch Linda
Vangeel Dymphna

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE
Weekend 2 en 3 apr., 9 tot 18 uur
Weekend 9 en 10 apr., 9 tot 18 uur
Weekend 16 en 17 apr., 9 tot 18 uur
Weekend 23 en 24 apr., 9 tot 18 uur
Paasmaandag 25 apr., 9 tot 18 uur
Weekend 30 apr. en 1mei, 9 tot 18 uur

070 / 222088

april 2011
070 /
Van Enis Francis
Wijgaerts Ingrid
Boschmans Geert
Gijbels Frieda
Soers Catherine
Thevissen Eric

Vanaf jan. 2006 : KLEUR
Eerst Vuurwerk voor het 70 jaar jubileum
Daarna ieder jaar een nieuwe foto met een beeld uit de Limburgse natuur
Redacteur André Tmmerman

2007

2008

2009

089/359703
0475/782831
089/564457
0495/770609
0498/827316
012/263555

222125

2010
TE HUUR:
Côte d’Azur: 6-persoonsappartement, 2 slaapkamers, 2 badkamers, keuken, balkon,
woonkamer met TV, autostaanplaats+garage.
Beschikbaar: Week 31 en/of week 32: 30 juli- 06 aug. 2011 en/of 06-13 aug. 2011
Halverwege Nice-Cannes: les Hauts de Vaugrenier: privédomein (beveiligd) incl. zwembad
+ kinderbad + jacuzzi, winkelcentrum. 6 tennisbanen, kinderspeeltuin, binnennmeer op
het domein, enz…Volledig en luxueus ingericht, incl. linnengoed.
Huurprijs : € 850 /week.
GSM 0477 138676. Privé-verhuur (tandarts).
Eric Van Cauwelaert, Pastoor Breemanslaan 30 3621 Rekem-Lanaken
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Koninklijk
Koninklijkee Limburgse
Tandartsen VVereniging
ereniging

25 jaar 't Spyxke
Een overzicht
van de covers

Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
26° jaargang, nummer 4 : april 2011

S

1936-2011

't pyxke
Nummer 1 (1986)
in het blauw, LTV
titelloos
Redacteur Luc Bien

1987, in het bruin,
Koninklijke LTV
Redacteur
Patrick
Dirickx (tot dec.1991)

Donderdag 28 april 2011

om 20u30

ENDODONTOLOGIE
TIPS & TRICKS
1988-1994,
voor het eerst met
de naam 't Spyxke
Redacteuren Patrick Dirickx
en Eric Hendrickx (jan. 1992
tot juni 1994)

Tandarts Raf Michiels
LIMBURGHAL in GENK

GEACCREDITEERD DG 4

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

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
bij Serge Wils vóór 22 april 2011
(Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)

* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be

Sep. 1994 - dec. 2000
met ondertitel "het maandblad
van en voor de (Limburgse)
tandarts"
Met het logo tgv het zestigjarig
bestaan. In dec. 1996 beide logo's
Redacteur Paul Delwiche
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* via telefoon: 0497/278918
(enkel antwoordapparaat of sms)
* via fax: 011/27.27.76
* via website: www
.tandarts.be
www.tandarts.be
(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)
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Donderdag 28 april 2011
Tips en Tricks in endo DG4
Raf Michiels
Donderdag 19 mei 2011
Mini congres 75j KLTV
Limburghal Genk
Donderdag 16 juni 2011
Kleurbepaling (samen met de Limburgse tandtechnici)
Drs. Alma Dozic
Zaterdag 25 juni 2011
Dag van het Spyxke
Een preview van het programma voor de wandelaars vind je hier:
http://biertijd.com/mediaplayer/?itemid=26114
en het fietsparcours is ook al uitgetekend:
http://ar.sports.yahoo.com/columnas/blog-deportes-1594.html

Op het schutblad met uw naam en adres
Stcl 28/04
Ja/neen , al dan niet ingeschreven voor de
studieclub van april
PR: zone en datum
Als er niets vermeld staat, bent u niet ingeschreven.

Voorblad van 't Spyxke: "Holsteenbron" (Teut) Zonhoven
Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be
Secretariaat K.L.T.V.:
Gele Bergstraat 6 3583 Paal tel: 011/ 42.34.00
Lidgeld K.L.T.V.: 50 Euro
Bankrelatie: Bank J.Van Breda & Co 645-1192115-20
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
www.tandarts.be (voor tandartsen/studieclubs/Limburg KLTV)
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Beste collegae,
Het hoogtepunt van ons KLTV feestjaar op
19 mei nadert, zeker een dag waar elke
Limburgse collegae moet present kunnen
zijn. Het programma werd gunstig onthaald
bij de leden en sommige lezingen waren
binnen de 24h. al volzet. Gelukkig is er ruime
keuzemogelijkheid in het wetenschappelijk
luik, maar ook nadien willen we de dag
feestelijk voortzetten met optredens, ’n
prijzenregen, een receptie en een
avondgebeuren met duidelijk iets meer dan
hapjes en drank. Voor hen, die nog twijfelen,
weet dat we iets unieks aanbieden, want 76 of 78 jaar KLTV zet je niet zo in
de verf !!! (zie ook verder in dit Spyxke)
Intussen maakt het RIZIV de kachel van de kwaliteitsnormering aan.
Natuurlijk mag men zich vragen stellen als vullingen tegen geen normale
kauwkrachten bestand zijn. Iatrogene oorzaken zoals geen controle van
de globale occlusie, nog aanwezige cariës , foutief gebruik van
hechtingsproducten en polymerisatielamp , ondersteuning van knobbels ,
het composietcontactpunt, enz…., moeten zeker onze professionele
aandacht houden.
Toch moet het RIZIV opletten om, zoals bij het gebruik van generische
medicamenten , eigen normen op te leggen op basis van percentages. Het
zou niet goed zijn voor de volksgezondheid als wij, tandartsen, in een te
defensieve houding gedwongen worden en elk “twijfelachtig” element
gaan verwijderen, om nadien de patiënt te dwingen tot duurder implantaatof K&B-werk of een gammel partieeltje om er “esthetisch” nog een beetje
“goed” bij te lopen. Zeker mag het conserverend werk niet ondermijnd
worden in de dagdagelijkse praktijk van ons tandheelkundig handelen;
het valt te betwijfelen of men dit met één tabelletje en enkele publicaties
kan aansturen. Op zijn minst zal overleg met het beroep nodig zijn !!
Toch wil ik hier een lans breken om kwaliteitsvol te werken. Hiervoor is
inzicht en kennis nodig, af en toe een cursus volgen en werk durven delegeren
naar een collega als men de materie niet helemaal kan omvatten. Ook van
de patiënt mag “iets” verwacht worden, als hij toegang en het behoud van
de ziekteverzekering wil blijven houden. Heeft het zin om het beste van
jezelf te geven, als de patiënt alle raadgevingen in de wind slaat? In welke
mate gaan er nog oplossingen voor een probleem aangebracht worden
(informed consent) als de tandarts nadien tussen hamer en aambeeld terecht
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kan komen ? Nogmaals, de ziekteverzekering is niet gediend met conserverend
herstel dat binnen de kortste tijd gebreken vertoond, we moeten op de eerste
plaats over de eigen schouder durven kijken, vooraleer we andere parameters
meenemen. Doch zoals een tandartsprofiel geen “eenheidsworst” is, moet het
RIZIV ook de “patiëntenpopulatie” van elke tandarts niet als dus danig bezien.
Mogen we de vrijheid van therapie (niet van onkunde) ook nog eens in de
kijker brengen als vrijberoeper !!!
Dat er nood is voor verdediging van het beroep binnen de RIZIV-structuren is
met deze actie zonneklaar. Nogmaals een argument om bij de aanstaande RIZIVverkiezingen het Verbond een sterk mandaat te geven, want alleen voor een
sterke speler is er respect. In het volgend Spyxke komen we hierop zeker terug.
Onthou toch dit: NIET STEMMEN (ook al heb je geen praktijk of desinteresse
voor beroepspolitiek) is ZEKER FOUT…dat hebben onze Waalse vrienden vorige
keer ondervonden.
Tot in de Limburghal op donderdag 19 mei !!!
Jos Hoffbauer vz KLTV

Personalia

Woord vv.d.
.d. V
oor
zitter
Voor
oorzitter
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OVERLIJDEN:
° 10-03-1922 + 09-03-2011

Helena REPRIELS

Moeder van collega MARC VAN ESSER
° 30-07-1923 + 10-03-2011

F ranz NELLISSEN

Vader van collega FREDERIC NELLISSEN
° 25-11-1924 + 11-03-2011

Suzy VERMEULEN

Weduwe van wijlen professor emeritus JAN DE BONDT

GEBOORTE:
GEZOCHT
GEZOCHT::
Collega tandarts voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
089/85.67.65 of 0494/44.14.90
Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.:089/85.67.65
Welke algemeen tandarts wil een 3-tal jaren samenwerken en nadien
praktijk overnemen aan zeer gunstige voorwaarden? Centrum Zolder-Limburg
Contacteer 0476 52 63 93 of robhouben@hotmail.com
Tandar
ts met of zonder specialisatie voor groepspraktijk midden Limburg.
andarts
Alles is bespreekbaar.
089/81.98.68 of lambert.stijven@tandarts.be
Contact: Tel.:089/81.98.68
Enthousiaste collega voor langdurige samenwerking in groepspraktijk in
Elen-Dilsen. Dagen en uren overeen te komen.
089/56.35.13. of anne007@scarlet.be
Contact: Leenders Annemie Tel.:089/56.35.13.

° 12-03-2011
AURELIE
Kleindochtertje van collegae ELFI DONNERS en
JOZEF LITAER
° 15-03-2011
HELENA
Dochterje van
Sigrid Vanhaesebrouck en collega DAVID TIMMERMAN
Kleindochtertje van collegae
HENRYKA GLADYS en
ANDRE TIMMERMAN
Achternichtje van collega
SONIA GLADYS

T andheelkundig Centrum ESTHEDENT
ALPL
US te Opglabbeek zoekt
ESTHEDENTALPL
ALPLUS
voor aanvulling van haar team :
·
een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie
Dagen en uren in overleg vrij te bepalen.
Verdere info op 089/857025 of info@esthedentalplus.be
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28 april 2011

ENDODONTOLOGIE
TIPS & TRICKS
Spreker: Raf Michiels
Korte inhoud:

GEACCREDITEERD
DG4

Ontwarren van de gordiaanse knoop.
De tandheelkunde in het algemeen en de endodontologie in het bijzonder hebben
de afgelopen decennia een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Zowel de
behandelingsmogelijkheden als de materialen en technieken zijn veel talrijker
dan in het verleden. Soms wordt het voor de practicus moeilijk om door het bos
nog de bomen te zien. Wat is nog up to date? Welke mogelijkheden zijn er? Welke
technieken gebruikt men best? Welke materialen en toestellen zijn nuttig? Dit
zijn slechts enkele van de vragen waar de practicus heden ten dage met
geconfronteerd wordt en waarbij men een knoop zal moeten doorhakken. Aan de
hand van vergelijkingen tussen het verleden en het heden, wordt er een status
praesens geschetst van de hedendaagse endodontologie. In dit kader worden er
dan verder nuttige tips & tricks verstrekt, die het de practicus gemakkelijker
kunnen maken om de juiste beslissingen te nemen.
Bondig curriculum vitae spreker
Rafaël Michiels studeerde tandheelkunde aan de Ugent. Na zijn afstuderen als tandarts in
2006, begon hij aan de 3-jarige opleiding tot master in de endodontologie aan de Ugent,
dewelke hij afrondde in 2009.
Sinds 2006 werkt hij te Turnhout in de praktijk van tandarts-endodontoloog Leen Rosiers.
Sinds 2009 werkt hij als tandarts-endodontoloog te Hasselt in de praktijk van
parodontologen Eric Thevissen en Francis Van Enis.
Rafaël is verbonden aan het departement restauratieve tandheelkunde & endodontologie
van de Ugent als vrijwillig researchmedewerker.
Rafaël publiceerde reeds enkele case reports in internationale tijdschriften en ook zijn
masterthesis in de endodontologie werd aanvaard voor publicatie in een A1 journal.
Verder woont hij regelmatig congressen bij in binnen- en buitenland en is hij lid van het
BAET.
Hij helpt momenteel ook mee aan de oprichting van ESEPS (European Society for
Endodontic Postgraduate & PhD Students), een onderdeel van het ESE (European Society
for Endodontology).
Hij is zeer actief binnen de endodontologische cybergemeenschap ROOTS.
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Professionele aankondigingen
SPECIAL OLYMPICS in Limburg
van donderdag 2 juni tot zaterdag 4 juni 2011
Bedoeling: de atleten (mentaal gehandicapten) tandheelkundig screenen tijdens
de drie dagen van deze “Spelen”, die voor één keer in onze provincie
georganiseerd worden. We moeten rekenen op 800 tot 1000 deelnemers.
Met ons preventieverleden zou het toch onwaarschijnlijk zijn dat we als enige
provincie onvoldoende collegae hiervoor kunnen aanspreken. De vorige edities
in Antwerpen, Gent en Kortrijk waren duidelijk een meerwaarde voor het beroep
met een dankbaar publiek.
Er zijn nog belangrijke hiaten voor de drie dagen,
laat ons niet in de kou staan aub :
Waar gaat dit alles door ?
Grenslandhallen Hasselt
Wat zijn de uren van de screening ?
Don. 13-18h vrijd. 9-18h (2 ploegen) en zat. 9 tot 14h : telkens 12 tandartsen ,
hiervan mag de helft niet-tandarts zijn om notitie te nemen van hetgeen men in de
mond waarneemt. We kunnen met halve-dagen werken, zeker op vrijdag .
Moet er eigen materiaal voorzien worden ?
Neen, alles is aanwezig in voldoende mate…ook licht !!!
Heb ik “kosten” voor catering en drank ?
Neen, de organisatie zorgt voor ons
Belang van een uniforme callibratie : om het onderzoek wetenschappelijke waarde
te geven , moeten alle onderzoekers dezelfde ijking opvolgen. Prof Marks begeleidt
dit vooraf voor alle deelnemende collegae en ev. begeleiders. Deze callibratiesessie
duurt ongeveer twee uur en hiervoor kunnen we accreditering aanvragen .
Wanneer ?
Voorstel data (in overleg met de deelnemers) :
donderdag 12 mei 20-22 uur
Donderdag 2 juni 10-12 uur
Voorts zorgt KLTV gepast voor de collegae en vrijwilligers van deze dagen.
Laat uw hart zien en contacteer spoedig de voorzitter, zodat we als Limburg ook
hier goed voor de dag komen !!! jos.hoffbauer@tandarts.be of 089/611578

Lidgelden KLTV 2011
Sommige collegae hebben hun lidgeld 2011 in dit jubileumjaar nog niet
voldaan…..nakijken en storten, want 76 jaar KLTV gaan we “iets” minder
opvallend programmeren, wat niet wil zeggen dat we op onze lauweren willen
rusten !!!
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Donderdag 16 juni 20h : KLEURBEPALING
Gezamenlijke avond (Limburgse) tandartsen en tandtechnici
Net zoals vorig jaar met de “hel van Stayen”, plannen we nog een extra activiteit
voor onze laatste hoogtepunt: de dag van het Spyxke.
Deze avond willen we bouwen rond inzichten in een juiste kleurbepaling.
Te dikwijls gaat menig collega hier de mist in en wordt de hete aardappel naar de
tandtechnicus doorgeschoven. Kennis van de visuele kleurbepaling mag zeker
eens opnieuw aangebracht worden, willen we ons nadien storten op alle
hulpmiddelen die er op de markt zijn.
- Wat zijn de valkuilen ?
- Hoe breng je “details” over ?
- Standaard kleurenschalen, eigen kleurschalen, 3 D Master
- Digitale camera
- Digitale hulpmiddelen / easyshade spectrofotometer
- Omgaan met kleuren van CAD-CAM kronen
De avond wordt verzorgd door Drs. Alma Dozic van ACTA Amsterdam, een
autoriteit op gebied van kleur en esthetiek. Ze zal naast een theoretisch gedeelte
genoeg ruimte laten om praktisch op onze eigen tanden naar de juiste kleur te
zoeken. Om de wisselwerking met onze Limburgse tandtechnici in de verf te
zetten, nodigen we hen ook uit op deze avond. De boodschap mag zeker al
doorgegeven worden. Belangrijk is wel dat we ons beperken tot (Limburgse)
tandtechnici, die alleen samenwerken met ons beroep !!!
Er zal accreditering aangevraagd worden !!!
- Tandartsen in orde met VVT en KLTV lidgeld 2011: gratis, maar apart
inschrijven vóór 1 juni.
- Tandtechnici (alleen werkend met tandartsen) : 12,50 euro op KLTV
rekening vóór 1 juni
De locatie zal in functie van het aantal deelnemers gezocht worden centraal in
Limburg.

PEER REVIEW: bijkomende vraag
Het RIZIV viseert momenteel meer dan 30% van de collegae, die meer dan 10%
van het vullingen herleggen binnen het jaar. Bent U akkoord dat men puur op
basis van een cijfer zoveel collegae bestempelt als “onnodig duur voor de
ziekteverzekering”, m.a.w zit in het herhalen van een vulling meer dan geen
“gebrek” aan kwaliteit en hoe arbitrair is zo’n getal ?
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RIZIV Verkiezingen 2011 : GRAAG UW STEUN
Alle tandartsen MET een RIZIV-nummer (momenteel actief of niet) krijgen
binnenkort hun VIERJAARLIJKSE uitnodiging om te stemmen voor de RIZIVraden (zoals Dento-Mut, Tandtechnische Raad, Profielencommissie en Raden
van Beroep). De stemming is niet verplicht, maar uw vereniging is zeker gebaat
als ze als sterkste groep naar voren kan treden.
In het verleden kon op die manier ook veel onheil vermeden worden, doordat
men NIET zomaar naast ons heen kon (dossiers rond FANC, praktijkhygiëne,
vergoeding bonding, misbruik financiële noodsituatie en het opbouwen van alle
nieuwe initiatieven in de tandtechnische Raad).
Daarom hadden we toch graag dat alle Limburgse VVT-leden zich de moeite
zouden willen doen om hun stem uit te brengen, ook al interesseren jullie zich
niet zo voor de beroepspolitiek. Er is bij de Overheid (en de Ziekenfondsen)
meer respect voor een grote Vlaamse groep dan voor verschillende kleine groepen.
Verder willen we realistische eisen stellen en niet aan de kant onuitvoerbare
”peptalk” voeren. Voorts worden de mandaten NATIONAAL bekeken en zullen
de Franstaligen zeker massaal oproepen om te stemmen….ondergraaf daarom de
Vlaamse Tandartsenmeerderheid niet door NIET te stemmen.
De verkiezingen worden eind mei verwacht en gebeuren schriftelijk of digitaal
(met electronisch identiteitskaart). Tegen die tijd ontvangt U inhoudelijk nog
informatie van het VVT.

KLTV SPONSORS : maak bij een bestelling, ook voor hen het verschil !!!!
In dit Spyxke vinden jullie de sponsors voor 19/5. Op de meeste sponsors mochten
we vorige jaren steeds beroep doen voor onze studyclubs, het maandblad en
onze decemberstudiedag. Het zijn deze partners, die onze toegang/catering
goedkoop houden. Voor KLTV 75 doen ze bijna allemaal een inspanning om de
deelnemers een prijspakket aan te bieden. Virginie Claes verloot deze mooie
selectie (binnenkort op onze website) tussen de aanwezige collegae op de
academische zitting. De deelnemers aan het academisch luik en het
partnerprogramma ontvangen hiervoor een voucher.
Mag ik U vragen om tijdens de pauzes onze sponsors zeker een bezoekje te
plegen, zodat onze penningmeester hen zeker voor een volgende editie mag
contacteren !!!

BRUGDAG : 3 juni 2011
Hou rekening dat er geen extra wachtdienst voorzien wordt op vrijdag 3 juni.
We raden wel aan dat er afspraken met collegae in de buurt gemaakt worden voor
de urgente gevallen….zo vermijden we de weekwacht !!!
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19 mei: UNIEKE DAG VOOR DE LIMBURGSE TANDARTSEN
Sinds 8 maart lopen de inschrijvingen als een trein en we hopen ook dat alle
Limburgse tandartsen kunnen present zijn op 19 mei in Genk. Daarom nog even
de laatste nieuwtjes met dit overzicht.
Om 11h00 start collega Luc Berden met een voorstelling over “QuickSleeper”
voor een beperkte groep. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar (niet
geaccrediteerd !!) en het geheel is gratis voor wie ingeschreven is voor het
wetenschappelijk luik. Inschrijving enkel via de voorzitter
(jos.hoffbauer@tandarts.be), waarna U een bevestiging ontvangt.
Vanaf 12h20 start het wetenschappelijk luik met de voordracht van de
hoofdspreker Prof. Rompen. Wie deze lezing en een keuze maakt uit de twee
reeksen van vijf voordrachten nadien, kan voor 30 AE gaan. Kijk uw keuze goed
na als U begin mei nog een bericht van NIVVT ontvangt. De online
inschrijvingsmodule laat geen tweede inschrijvingspoging toe; dus bij correctie
of aanvulling een telefoontje naar NIVVT in Brussel op 02/4130015 !!
Op hetzelfde ogenblik start ook het partnerprogramma doorheen de stad Genk
met bezoek aan C-Mine, de Oekraiens-Katholieke Kerk, Molenvijvers en de
Cosmodrome in Kattevennen. Voor 28 euro wordt U een ganse namiddag verwend
en heb je toegang tot de academische zitting en de receptie.
De academische zitting brengt hulde aan 75 jaar Limburgse Tandartsenvereniging
waarbij zowel het verleden als de toekomst van ons beroep in onze gouw zal
belicht worden. Heel wat sponsors en stad Genk zorgen voor extra prijzen, zodat
de aanwezigen niet met lege handen naar huis moeten. Het programma wordt
gepresenteerd door onze “tandartsdochter” Virginie Claes.
Samen met de genodigden toasten we nadien op de jarige vereniging tijdens een
verzorgde receptie . Wie nog niet ingeschreven is voor ons avondprogramma ,
kan nog tot 10 mei apart inschrijven via onze penningmeester (zie apart artikel in
dit Spyxke)
Het avondgebeuren wordt iets om niet te vergeten. Een avond met alle mogelijke
smaken, animaties, muziek en specials met een verrassingseffect….u aangeboden
voor “maar” 30 euro en als kers op de taart starten we om 23h00 een muzikaal
vuurwerk boven de Limburghal. Zoals steeds zullen de afwezigen ongelijk
hebben. Wie de ganse dag met ons meemaakt, komt in aanmerking voor de
trekking van een vrij te kiezen citytrip of cruise voor twee (NB binnen bepaalde
grenzen vanzelfsprekend)
Kortom:
Laat dit moment niet argeloos voorbijgaan :
75 jaar KLTV is alleen in 2011 !!!
Uw KLTV -bestuur
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Enkele naakte cijfers tot nadenken.
De studieclub van 24 februari 2011 (DuKAs Finance) had 72 inschrijvingen,
resultaat van de telling "jaarinschrijving minus correcte afmeldingen".
Van die 72 zijn er maar 37 komen opdagen, dus 35 collegae, de helft, hebben
nagelaten af te zeggen.
Wat heeft u dat nu gekost aan de vereniging en dus aan de leden?
Huur auditorium:
1.300,78 €
Catering:
1.016,00 €
Totaal: 2.316,78 €
Wat had het eigenlijk maar mogen kosten?
Huur zaaltje:
150,00 €
Catering:
462,00 €
Totaal: 612,00 €
Wat schiet u als lid en wij als vereniging er aan in?
2.316,78 € - 612,00 € = 1.704,78 €
Dit bedrag had ik, als penningmeester, liever geïnvesteerd in de leden dan aan
overcapaciteit en aan de voedselafvalberg.
Dus, beste vrienden uitschrijven a.u.b. !
Dan kunnen we beter vieren als je wel komt!
Uw penningmeester.
Hertenweg Luc

Bijkomende inschrijvingen
sociale activiteiten
75j KLTV- minicongres.
Indien u zich na de officiële VVT- congresinschrijving toch nog bedenkt en u of
uw partner wilt deelnemen aan het avondfeest, het partnerprogramma , de receptie
of de academische zitting, dan kan dat nog, maar niet meer via de websitemodule.
Het liefst hadden we natuurlijk dat u naar alles kwam !
Voor bijkomende inschrijvingen sociale activiteiten graag een e-mail naar :
luc.hertenweg@tandarts.be
MAAR met vermelding van naam, adres en de naam van de eventuele
meekomende partner.
Wij bezorgen u een aparte factuur voor de gemaakte inschrijvingen.
Als u dan de factuur per kerende betaalt, met vermelding van factuurnummer en
uw naam (niet van uw bvba!) dan bent u officieel ingeschreven voor de gekozen
activiteiten.
Let wel! : het wetenschappelijk programma moet u met VVT regelen.
Bij voorbaat dank voor het plaatsen van de juiste vermeldingen bij uw betaling.
Dat bespaart mij een soms moeilijk puzzelwerk.
Uw penningmeester Luc Hertenweg
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Tandheelkundige procedure na een ongeval met tandschade
Je patiënt heeft ten gevolge een ongeval tandschade geleden en komt bij jou ter
behandeling voor herstelling van de tandschade. Aangezien de patiënt leek is in
deze materie ben jij verplicht hem ook met raad bij te staan en niet enkel met daad
(behandeling).
Het is immers jouw patiënt die een tandheelkundig probleem heeft. Jij bent er niet
enkel om de daaropvolgende tandheelkundig technische prestatie(s) te leveren!
Jij bent ook zijn RAADSTANDARTS (ieder tandarts is immers expert in de
tandheelkundige materie).
Welke tandarts is immers beter geplaatst om zijn eigen patiënt bij te staan met
raad en daad?
Besef: de eerste tandheelkundige controle die tengevolge een aangifte gebeurt
meestal door een tandarts die werd aangesteld door de tegenpartij.
Informeer je patiënt dat hij er niets ondertekent, dat kan later nog.
Het betreft hier dus enkel een eenzijdige expertise, en aldus niet bindend, en
aldus overleg- of weerlegbaar!
Het slachtoffer heeft het recht om zich te laten bijstaan door zijn eigen
(raads)tandarts. Rechtsbijstand houdt immers niet in dat het slachtoffer enkel
zelf een advocaat kan kiezen.
Hij kan ook, indien nodig en na overleg met de verzekeringsmaatschappij, zich
laten bijstaan door een, al dan niet, zelfgekozen raadstandarts.
Zorg er dan wel steeds voor dat de desbetreffende verzekeringsmaatschappij op
de hoogte wordt gebracht en ermee akkoord is.
Wil je dit zelf doet, dan laat je je (liefst) schriftelijk, aanstellen als raadstandarts
in de betreffende casus.
Enerzijds: als je dit zelf doet hoor je je daarvoor te laten honoreren.
Niets verbiedt u dit gratis doen voor hun patiënt maar u mag zeker hiervoor
gehonoreerd worden.
Anderzijds: er zijn tandartsen die op dit domein (uitvoeren van tandheelkundige
expertises) onderlegd zijn (al dan niet verbonden aan één of andere
verzekeringsmaatschappij) en dit werk voor jullie, al dan niet met jullie
medewerking, graag willen doen.
Kijk even uit in eigen streek en jullie vinden beslist wel een collega die dit kan en
wil!
Wie betaalt dit?
Ook als jijzelf dit hele gebeuren onderneemt, word je ervoor gehonoreerd.
Aangezien de verzekeringsmaatschappij jou (ofwel een collega) aanstelt om
deze expertiseopdracht uit te voeren, verplicht de verzekeringsmaatschappij zich
er toe (contractuele verbintenis) de onkosten en erelonen ervan te dragen.
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TOT SLOT:
Mocht je een dergelijke casus in jouw praktijk tegenkomen, dan kun je steeds
beroep doen op een van volgende tandheelkundige expert die de rechten van de
patiënt zal behartigen en helpen in de ingewikkelde weg van verzekeringswezen
en rechtszaken.
Zij zullen deze zaak dan ter harte nemen en trachten tot een goed einde te
brengen. Tevens zullen zij tijdens de procedure niet nalaten U op de hoogte te
houden van hun werkzaamheden.
Let wel: hier zijn geen kosten of erelonen aan verbonden, niet voor de
behandelende tandarts, noch voor het slachtoffer, zijnde jouw patiënt.
LIJST Limburgse Experten
Aerts Johan
Herenhoef 4 3950 Bocholt 089 30 78 97 of 089 46 30 60
aerts.ortho@skynet.be
Jorissen Eric
Rapertingenstraat 131 3500 Hasselt 011 27 45 36 of 011 21 42 60
eric.jorissen@pandora.be
Dr. Lenssen Hubert
Maastrichterstraat 76 3500 Hasselt 011 22 14 79 of 011 22 76 02
dr.lenssen@pandora.be
Sierens Johan
Duraslaan 45 3803 Gorsem-St.Truiden 011 69 28 83
johan.sierens@pandora.be
Van der Auwera Heidi
Kasteellaan 6 3450 Geetbets 011 58 98 18
tandarts.heidi@belgacom.net
Vandevoort Frieda
Koerselsesteenweg 49 3580 Beringen 011 42 37 67 of 011 43 73 08
frivan@advalvas.be
Verheyen Erik
Rode Kruislaan 51 3960 Bree 089 46 45 61
Vroninks Bénédicte
Koning Boudewijnlaan 2/4 3500 Hasselt 011 22 32 32 of 011 22 32 32
revro2@telenet.be
Van Cauwelaert Eric
Onafhankelijk Tandheelkundig verzekeringsdeskundige sinds 1984.
Medeoprichter (anno 1986) Limburgse Tandheelkundige Expertenvereniging, in
1987 opgegaan in VVTE. Stichtend lid VVTE (anno 1987).
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Verslag skireis KLTV Folgarida 2011
Waar is dat feestje ?
Hier was dat feestje !
Vrijdagavond 4 maart vertrokken we met een aantal collega’s en familie naar
Folgarida, Italië . Ons eerste KLTV-skicongres was een feit .
Na een vlotte reis komen we aan in hotel Caminetto in Folgarida. Een mooi hotel,
dichtbij de skipiste. De zon verwelkomt ons en zou dat de rest van de week
blijven doen . Zon, zon en zon en veel goede sneeuw . De goden zijn ons
goedgezind !
Onze eerste skidag begint en iedereen heeft er zin in ! De skigroepen worden
ingedeeld en we zijn vertrokken . Het is een mooi skigebied, we skiën van
Folgarida naar Marilleva of Madonna di Campiglio. Het panorama is prachtig .
De vergezichten enorm.
’s Avonds komen we even samen om het serieuzere gedeelte van de week te
bespreken .Rita Ackermans gaat ons maandag en woensdag namiddag inzichten
geven in “autenthiek leiderschap in de praktijk “ en donderdag volgt de peerreview.
Het skiën is super . Het eten in het hotel is uitstekend. De sfeer is geweldig . De
après-skies zijn vervuld met prosecco en goede muziek ! Echt, de afwezigen
hadden ongelijk.

Autenthiek leiderschap in de praktijk !
LEIDEN betekent : mogelijkheden creëren en mogelijkheden toelaten, afhankelijk
van wat nodig is.
AUTENTHIEK betekent : in contact zijn met je essentie, je integriteit, je kracht, je
kwetsbaarheid en je liefde en zodoende in verbinding met je omwereld.
Bewustzijn, de communicatieroos van Leary, aandacht geven... Rita geeft ons
een workshop waar we nog lang gaan over nadenken. We worden ons bewust
van ons !
Gebeurtenis : samen gaan skiën
Gedachten : leuk, we zien wel wat het wordt
Emoties: ontspannen, blij, goed gezind
Gedrag : vriendelijk, rustig, aangenaam
Gevolgen : volgend jaar gaan we terug skiën J
Lieve mede- vakantiegenoten , het was me een waar plezier om met jullie op skicongres te gaan . Het was gewoon perfekt ! Dank u wel .

Groepsfoto's,
sfeerbeelden en après-ski

Daphne
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Bedrijfsbezoek ISUS Hasselt 17/03.
Een veertiental tandartsen ging in op de uitnodiging van de KLTV
voor een geleid bezoek aan het freesbedrijf ISUS op de Research Campus Philips
in Hasselt. Het bedrijf E.S. Healthcare maakt onder de productnaam ISUS een
assortiment van gefreesde op implantaat verschroefbare suprastructuren.
E.S. Tooling begon in Beringen met freeswerk voor de industrie. Hieruit ontstond
later E.S. Healthcare voor de medische en dentale markt. Blijkbaar is dentaalwerk
de hoofdactiviteit van de medische afdeling. In 2008 heeft Dentsply International
(waartoe ook Friadent, bekend van het Ankylos-implantaat, behoort) E.S. Tooling
en E.S. Healthcare overgenomen. Het bedrijf is naar Hasselt verhuisd.
ISUS staat voor Implant Supra Structures. Met een uiterst hoge precisie worden
CAD-CAM, uit chroom-cobalt en uit zuiver titanium verschroefbare stegen of
bruggen gefreesd om spanningsvrij op implantaten te schroeven.
De door het tandlabo aangeleverde modellen worden eerst op
onnauwkeurigheden gecontroleerd (en deze worden gefotografeerd om eventuele
latere discussies te vermijden). Dan worden de implantaten van scanflags
voorzien en het model gescand. De scangegevens gaan naar de tandtechnici van
de CAD-designafdeling en deze ontwerpen een virtuele brug of steg. Met een
joy-stick wordt op ontwerp "was" bijgelegd en afgeschraapt. Als het ontwerp
klaar is gaat dit verder naar de CAM-specialisten die op zoek gaan naar mogelijke
problemen bij het frezen en het ontwerp wordt zonodig gecorrigeerd. Dan worden
de gegevens naar de slijpafdeling gestuurd waar verscheidene 5-assige
freesmachines het ontwerp uit een blok titanium of chroom-cobalt frezen.
Afhankelijk van ontwerp en grootte kan dit van een tweetal tot een tiental uren
duren.
Op dit ogenblik is ISUS in staat om op 260 verschillende implantaten
suprastructuren te vervaardigen.
Voor de promotie op IDS in Keulen was men nog koortsachtig bezig met het
vervaardigen van konische bruggen,die vooral voor de duitse markt belangrijk
zijn.
Het grootste deel van de productie gaat naar het buitenland (Duitsland, Nederland,
Japan ,...)
Zowel het ontwerpen als het realiseren konden, met deskundige uitleg van Dhr
Paul Delee, tijdens de rondgang door de productie van nabij gevolgd worden,
wat toch wel indrukwekkend was. We waren getuigen van de hoge graad van
techniciteit die de moderne tandtechniek in de laatste decennia heeft genomen.
Volgens de spreker is de precisie (tot op 2 µm) en de kwaliteit van het geleverde
werk zo hoog dat ES Tooling ook onderdelen mag produceren voor de NASA.
Luc Berden
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PEER REVIEW 2011
Preventief werken in de tandartspraktijk
Elk jaar organiseerde de KLTV voor u peer review sessies in de
verschillende regio’s van Limburg. Dit jaar is dat niet anders. En
ook dit jaar worden de verplichte 2 sessies op 1 dag/avond gehouden
om op die manier de discussie aangenamer en levendiger te maken.
Onderwerp voor 2011 is het “preventief werken in de
tandartspraktijk”. Dit onderwerp bevat vele aspecten en kan gaan
over:
- Welke producten en welke methoden van aanpak helpen
om de patiënt te motiveren voor een beter mondhygiëne er
op na te houden?
- Wat in de nomenclatuur is voor verbetering vatbaar op vlak
van preventie of wat is er net goed?
- Hoe ga je om met speciale patiëntengroepen zoals
anderstaligen, bepaalde leeftijdsgroepen, medisch
gecompromitteerden?
- Welke organisaties hebben een belangrijke rol of minder
belangrijke rol in de preventie naar de bevolking toe?
- Wat naar manpower in praktijk toe? Welke taken zijn voor
wie weggelegd?
- Wat onderneemt u voor uw eigen prevetie ivm klachten, eigen
gezondheid,…?
Zoals jullie merken bevat het onderwerp zeer diverse aspecten en
kan de groep van deelnemers zelf mee de discussie bepalen, hetgeen
steeds de bedoeling van een peer review moet zijn!!!

- Neem mee naar uw peer review sessie:
uw INDIVIDUEEL AANWEZIGHEIDSBLAD 2011
en 2 VVT STICKERS 2011
- Wees tijdig aanwezig op de juiste dag en lokatie van uw sessie
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Peer Review sessies april-mei 2011
OPGELET VOOR LOKATIE EN AANVANGSUUR
NOORD-LIMBURG
Donderdagen 14 april en 12 mei om 18.00 u
Organisator:
Marc Kums
Onderwijslaan 15, 3910 Neerpelt
Lokaal: "De Brugwachter", Luikersteenweg 283, 3920 Lommel
MAASLAND
Organisator:

Donderdag 14 april
om 18.00 u
Jos Henckens
Pastorijstraat 12, 3620 Lanaken
Lokaal: "De Mangerie", Koninginnelaan 42, 3630 Eisden-Maasmechelen
HASSELT
Organisator:

Donderdagen 7 april en 14 april om 18.00 u
Ronny Martens
Kempenstraat 102, 3590 Diepenbeek
Lokaal: "Het Borrelhuis", Witte Nonnenstraat 28, 3500 Hasselt
TONGEREN
Organisator:

Donderdagen 21 april, 5 mei en 12 mei om 18.00 u
Serge Wils
Muggenstraat 49 bus 3, 3500 Hasselt
Lokaal: "Brasserie 't Gasthuis" (Alden Biesen) Kasteelstraat 8, 3740 Bilzen
GENK
Organisator:

Donderdagen 7 april en 5 mei
om 18.00 u
Patrick Ordies
Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken
Lokaal: Limburghal "La Petite Cuisine", Jaarbeurslaan 6, 3600 Genk

SINT-TRUIDEN Donderdagen 12 mei en 7 april
om 19.00 u
Organisator op 12 mei: Marc Lefèvre
Langstraat 1, 3890 Gingelom
Lokaal 12 mei: "Aulnenhof", Walshoutemstraat74, 3401 Walshoutem
Organisator op 7 april: Catherine Soers
Schepen Dejonghstraat 30, 3800 Sint-Truiden
Lokaal 7 april: "Hof van Halingen", Halingenstraat76, 3806 Velm, (St-Truiden)
LUMMEN
Organisator:

Donderdagen 7 april en 21 april om 19.00 u
Jean Goijens
Dr. Vanderhoeydonckstraat 48, 3560 Lummen
Lokaal: "De Pits", Sterrenwacht 43, 3550 Zolder
Chris Van Den Bossche Donderdag 5 mei om 19.00 u
Organisator:
Chris Van Den Bossche
Koersel Dorp 35/6, 3582 Koersel
Lokaal: "Oud Diest", Grote Markt 17, 3290 Diest
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5 Limburgse tandartsen gingen half november met MEDORA
naar Nepal. Een vervolgverhaal van hun avontuur.
Op dag drie en vier splitsen we ons op in twee teams: Rob, Anita en Marian
gaan op schoolbezoek, de rest blijft in het Centrum om patiënten te verzorgen.
In de school wordt het “School Health Program” gedaan: demonstratie handen
wassen, tanden-poetsinstructie en tanden check-up. Alle kindjes (4-13jaar)
hebben het Medora T-shirt aan, dat met een deel van onze fondsen aangeschaft
werd. Ze krijgen ook allemaal een tandenborstel en tandpasta. Het sponsorgeld
van de KLTV wordt dus goed besteed. Later blijkt dat niet alle kinderen elke
dag eten hebben, en dus ook geen geld voor tandenborstels of tandpasta. Enkele
maanden voordien is ook al een Iers team gepasseerd met dezelfde boodschap
als de onze. Toen de borstels versleten waren, was het gedaan met poetsen. Als
we op langere termijn wat willen bereiken, zullen we voor meer continuïteit
moeten zorgen. De screening is een waardevolle activiteit. De gegevens van
de kinderen worden namelijk genoteerd, om ingebracht te worden in de
computer, die we van de Medora Stichting meegekregen hebben. Op die manier
kan er op langere termijn bekeken worden, hoe de mondgezondheid van de
kinderen in de scholen met de jaren evolueert, en hoe het werk dat we daar
doen, daaraan bijdraagt. Het verzorgen van patiënten enerzijds lenigt enigszins
de bestaande nood, met de acties in de scholen anderzijds, doen we aan
preventie en opvoeding.
Ondertussen levert de screening werk op voor het team in het Centrum. Zodanig
zelfs, dat het bij momenten overrompelend dreigt te worden. Gelukkig komen
de schoolbezoekers mee helpen om de toevloed van patiënten op te vangen.
Uiteindelijk valt het allemaal nogal mee, de grote hoop mensen zijn niet allemaal
patiënten: veel hebben hun familie en vrienden meegebracht. We kunnen dus
nog tijd maken voor een trip door de jungle op de rug van een olifant na dag
drie en een bezoek aan het ‘Tharu Cultural Center’ voor een traditionele
voorstelling van zang en dans na dag vier.
Dag vijf wordt onze laatste dag als vrijwilliger in het Centrum. Ook nu weer is
het een aangename ervaring de lokalen netjes gepoetst terug te vinden. Al het
materiaal is proper en gesteriliseerd. De staf van het Centrum is echt wel goed
gemotiveerd. Dat blijkt uit het feit dat ze hun best doen om de raadgevingen en
instructies, waarmee we hen overrompelen, op te volgen en uit te voeren.
Nirmala, van opleiding vroedvrouw, zorgt voor het reinigen en steriliseren
van de instrumenten. Zij kan ook tandsteen verwijderen. Een geweldige kracht!
Shankar is bachelor ‘Health Science’, bezig aan zijn master en werkt in het
Centrum om zijn studies te kunnen bekostigen. Kan ook profylaxe doen, en
trekt mee tanden. Hij is zeer begaan met ‘zijn’ bevolking. Zit mee in de
organisatie van andere evenementen zoals het onze, waarbij westerse
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gezondheidswerkers gratis hulp komen verlenen. Niet alleen tandheelkundig,
maar ook gynaecologisch, oftalmologisch en algemeen medisch. Kiran, van
opleiding laborant, doet ook mee scaling, trekt vlot tanden en helpt mee aan
het ‘health education program’. Gemotiveerd man! Dan is er nog een technisch
en een administratief verantwoordelijke. Bij dat alles worden we nog bijgestaan
door vijf jonge studenten, die als vrijwilligers in het centrum komen werken. Zij
verstaan een beetje Engels en kunnen dus, naast de taak die we hen toebedelen,
mee helpen om de communicatie met de Nepalese patiënten te vergemakkelijken.
Het is duidelijk dat er met de realisatie van dit Centrum een structuur op poten
gezet is, die de ontwikkelingshulp op een goed georganiseerde leest kan schoeien.
Zelfs al moeten we leven met de frustratie van de beperkte middelen die we er tot
onze beschikking hebben om tandheelkundige problemen op te lossen, weten
we toch dat we hier echt een steentje bijdragen aan de opbouw van een goed
opgezet systeem van hulpverlening. Het is bovendien een geruststelling dat er
onmiddellijk na ons, een team van Nederlandse tandartsen aankomt, om de
dienstverlening in het Centrum nog twee weken verder te zetten. Wij hebben in
onze week zo’n 150 patiënten geholpen, zij zullen in de twee weken daar na
nog eens 275 patiënten zien.
Na een ontroerend afscheid van de medewerkers in het centrum, worden we
verwacht voor een traditioneel avondmaal bij de mensen in het dorp. Eens te
meer ervaren we de dankbaarheid van deze mensen. Ze tonen ons een stuk van
hun cultuur, die geen enkele toerist ooit te zien krijgt.
Vanaf dan worden we echter wel echte toeristen. De tweede week van ons
verblijf in Nepal besteden we aan een trekking, een voettocht van vijf dagen in
het voorgebergte van de Himalaya. Niet minder inspannend en niet minder
vermoeiend dan de eerste week. Het geeft ons tijd om, onder het stappen en
klimmen, reeds van gedachten te wisselen over onze ervaringen van de eerste
week. Onze emoties te ordenen. De trekking confronteert ons nogmaals, en
eens te meer, met de armoede van dit land, met de institutionalisering van het
bedelen, met het gebrek aan coördinatie van de hulpverlening, en de
afhankelijkheid van die hulpverlening. Maar ook met de schoonheid van de
natuur, de imposante, altijd aanwezige Himalaya, het uitzicht op vier van de
tien hoogste bergen van de wereld, rododendrons van tientallen meters hoog,
adembenemende vergezichten en het besef dat dit land, ondanks alles,
ontwikkelt, groeit en evolueert. Wij hebben een bijdrage geleverd, maar het
werk is lang niet af.
Met dank aan KLTV, Vhyp, Marian Schaerlaekens voor de financiële steun.
Voco schonk een activator en applicator voor glasionomeer-capsules en de
firma Schein sponsorde met het schenken van materiaal.
Marian Schaerlaekens, tandarts Tienen, Anita Lenaerts, tandarts Lummen , Kristine Carlier,
tandarts In stage, Guido Aerts, tandarts Houthalen, Chris Kruijen, tandarts Diepenbeek,
Chris Maex, fysiotherapeut Houthalen, Rob Lenaerts, leraar met pensioen
Dirk Vermeylen, logistiek aan het thuisfront.
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WACHTDIENST

april 2011

Centraal Oproepnummer

K
ONINKLIJKE LIMBURGSE
KONINKLIJKE
TTAND
AND
AR
TSENVERENIGING
ANDAR
ARTSENVERENIGING

0903/39.969

Lijst wachtdienst
mei 2011

Feest van de Arbeid, 1 mei 2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Emmers P.
Driehoek 51
3920 Lommel
011/544639
Colla T.
Daalderdijk 1
3650 Stokkem-Dilsen
089/756564
Bex M.
Grote Baan 105
3511 Kuringen-Hasselt
011/255164
Schreurs P.
Hoogstraat 121
3665 As
089/658373
Van Heeswyck A. Tongerse Steenweg 5b4 3730 Hoeselt
089/413819
Brughmans E.
Bosveldstraat 1
3870 Heers
011/484029
Lenaerts A.
Dr.Van Hoeydonckstr.2
3560 Lummen
013/522504
Zaterdag 07/05/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 08/05/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Knevels M.
Parkstraat 6
3900 Overpelt
011/644041
Curvers B.
Gruitrodelaan 13
3680 Opoeteren-Maaseik 089/865454
Jans S.
Luikersteenweg 232/5
3500 Hasselt
011/284545
Schreurs R.
Weg naar Opoeteren 60bus1 3660 Opglabbeek
089/857025
Vrancken S.
Bilzersteenweg 415
3700 Tongeren
012/454999
Claes M.C.
Ridderstraat 35
3800 St.Truiden
011/680724
Maesen R.
Past.Paquaylaan 110
3550 Heusden
011/573616
Zaterdag 14/05/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 15/05/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Geebelen L.
Stationsstraat 42
3910 Neerpelt
011/641182
Custers J.
Europalaan 62
3650 Dilsen
089/756740
Borghgraef I.
Carnegielaan 10
3500 Hasselt
011/377704
Stijven L.
Weg naar Zwartberg 161 3660 Opglabbeek
089/819860
Vranken E.
Rode Kruislaan 127
3740 Spouwen-Bilzen
089/416371
De Droogh K.
René Lambrechtsstraat 30 3800 St.Truiden
011/691150
Martens P.
Guido Gezellelaan 22
3550 Heusden
011/431311
Zaterdag 21/05/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 22/05/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Geunis G.
Stationsplein 12
3930 Hamont
011/621012
Vyerlye A.
Vergelsweg 10
3680 Maaseik
089/565369
Bruyninx L.
Hasseltsedreef 103
3500 Stevoort-Hasselt
011/314830
Remans D.
Molenweg 86
3520 Zonhoven
011/814267
Pellaers H.
St.-Truidersteenweg 443 3700 Piringen-Tongeren 012/234718
3800 St.Truiden
011/596985
Henderyckx L.
Hasseltse stwg 418
Gevers K.
Dr.Vanderhoeydonckstr.48 3560 Lummen
013/522186

Wachtdienst Or
tho : 070 / 222088 - PParo
aro : 070 / 222125
Ortho
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Blauwe kleur en mondspiegel
april 2011
Redacteur André Timmerman
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Zaterdag 28/05/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 29/05/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Geboers T.
Parkstraat 6b1
3900 Overpelt
011/644041
Hendrickx R.
Vrijheidslaan 38
3960 Bree
089/461575
Bosmans N.
Plantenstraat 57
3500 Hasselt
011/251174
Simon S.
Weg naar As 107 bus2
3600 Genk
089/357367
Appelen A.
Hasseltsesteenweg 347
3700 Tongeren
012/395426
Delsaer H.
Naamse vest 69
3800 St.Truiden
011/692069
Meesen K.
Kolmen 48
3580 Beringen
011/431204
WACHTDIENST ORTHODONTIE
mei 2011
070 / 222088
Zondag 1 mei, 9 tot 18 uur
Vangeel Dymphna
012/263555
Weekend 7 en 8 mei, 9 tot 18 uur
Daems Julie
0496/512475
Weekend 14 en 15 mei, 9 tot 18 uur
Vanderstraeten Olga
0475/586064
Weekend 21 en 22mei, 9 tot 18 uur
Vandeput Lucien
0498/120589
Weekend 28 en 29mei, 9 tot 18 uur
Vanhemelen Martine
089/857025
WACHTDIENST PARODONTOLOGIE
Zondag 1 mei, 9 tot 18 uur
Weekend 7 en 8 mei, 9 tot 18 uur
Weekend 14 en 15 mei, 9 tot 18 uur
Weekend 21 en 22mei, 9 tot 18 uur
Weekend 28 en 29mei, 9 tot 18 uur

mei 2011
070 / 222125
Thevissen Eric
Van den Eynde Els
Vanderfaille Annelou
Van Enis Francis
Wijgaerts Ingrid

Vanaf jan. 2006 : KLEUR
Eerst Vuurwerk voor het 70 jaar jubileum
Daarna ieder jaar een nieuwe foto met een beeld uit de Limburgse natuur
Redacteur André Tmmerman

2007

2008

2009

TE KOOP:
Wegens digitalisatie:
automatische ontwikkelaar Dürr Dental XR 24-II met donkere kamer Dürr Dental
DL 26 inclusief voorraad producten en 2 dozen pano's
Contact via tel. 011/ 31.65.88

2010
TE HUUR:
Côte d’Azur: 6-persoonsappartement, 2 slaapkamers, 2 badkamers, keuken, balkon,
woonkamer met TV, autostaanplaats+garage.
Beschikbaar: Week 31 en/of week 32: 30 juli- 06 aug. 2011 en/of 06-13 aug. 2011
Halverwege Nice-Cannes: les Hauts de Vaugrenier: privédomein (beveiligd) incl. zwembad
+ kinderbad + jacuzzi, winkelcentrum. 6 tennisbanen, kinderspeeltuin, binnennmeer op
het domein, enz…Volledig en luxueus ingericht, incl. linnengoed.
Huurprijs : € 850 /week.
GSM 0477 138676. Privé-verhuur (tandarts).
Eric Van Cauwelaert, Pastoor Breemanslaan 30 3621 Rekem-Lanaken
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Koninklijk
Koninklijkee Limburgse
Tandartsen VVereniging
ereniging

25 jaar 't Spyxke
Een overzicht
van de covers

Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
26° jaargang, nummer 5 : mei 2011

S

1936-2011

't pyxke
Nummer 1 (1986)
in het blauw, LTV
titelloos
Redacteur Luc Bien

1987, in het bruin,
Koninklijke LTV
Redacteur
Patrick
Dirickx (tot dec.1991)

Donderdag 16 juni 2011

om 20u00

KLEURBEPALING
1988-1994,
voor het eerst met
de naam 't Spyxke
Redacteuren Patrick Dirickx
en Eric Hendrickx (jan. 1992
tot juni 1994)

Op deze studieclub worden ook de
Limburgse tandtechnici uitgenodigd
BOKRIJK HANGAR 58

Drs. Alma Dozic
A C C R E D I T E R I N G
AANGEVRAAGD

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

IEDEREEN

(ook zij met een jaarinschrijving)
dient zich vooraf in te schrijven voor de studieclub
bij Serge Wils vóór 4 juni 2011
(Ingeschrevenen die daarna toch belet zijn: afmelden!)

* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be

Sep. 1994 - dec. 2000
met ondertitel "het maandblad
van en voor de (Limburgse)
tandarts"
Met het logo tgv het zestigjarig
bestaan. In dec. 1996 beide logo's
Redacteur Paul Delwiche
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* via telefoon: 0494/751719 ((NIEUW
NIEUW NUMMER
NUMMER))
(enkel antwoordapparaat of sms)
* via fax: 011/27.27.76
* via website: www
.tandarts.be
www.tandarts.be
(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)
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Donderdag 16 juni 2011
Kleurbepaling (samen met de Limburgse tandtechnici)
Drs. Alma Dozic
Zaterdag 25 juni 2011
Dag van het Spyxke
Thema: Robinson eiland
Donderdag 22 september 2011
Duo studieclub Kostencalculatie voor de tandartspraktijk
en Galant afscheid nemen van je vennootschap
E. Sokol en J. Notermans
Donderdag 27 oktober 2011
Omgaan met het nieuwe hygiëne protocol
N. Schelstraete
Zaterdag 5 november 2011
Apolloniabanket
Fonteinhof Borgloon
Donderdag 24 november 2011
Digitale beeldvorming
Prof. Renilde Jacobs

Voorblad van 't Spyxke: "Holsteenbron" (Teut) Zonhoven
Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be
Secretariaat K.L.T.V.:
Gele Bergstraat 6 3583 Paal tel: 011/ 42.34.00
Lidgeld K.L.T.V.: 50 Euro
Bankrelatie: Bank J.Van Breda & Co 645-1192115-20
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
www.tandarts.be (voor tandartsen/studieclubs/Limburg KLTV)
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Beste collegae,
Onze studieclub blijft verder uit zijn voegen
barsten. Met 290 inschrijvingen op 28 april
werd een nieuw record geschreven. Natuurlijk
zijn we blij met zoveel leden, die een
interessante avond verwacht met weetjes,
wetenschap en een babbel met de collegae.
Toch blijft het voor het bestuur een steeds
moeilijkere opdracht om een geschikte en
betaalbare locatie te vinden; centrale ligging,
gemakkelijke parking, zaal geschikt voor
projectie en een cateraar, die mooie dingen
kan toveren. Niet steeds zijn alle factoren
gelijktijdig te bereiken en zo blijven we regelmatig wat zoeken naar de ideale
formule, als de huidige plaats onmogelijk is. Zo zal zal Hangar 58 in Bokrijk
juni) en het auditorium van het Salvador Ziekenhuis (oktober) aan jullie
oordeel onderworpen worden. Toch dreigt 300 aanwezigen het maximum te
worden , om nog een studieclub te kunnen organiseren. Het komt op dit
ogenblik niet in het KLTV -bestuur op om collegae te weigeren of in het 75 ste
jaar de studieclub te splitsen !!!!
Met onze KLTV-75 feestdag op 19 mei is ons jubileumjaar zeker nog niet
voorbij, de afwezigen hadden natuurlijk weer ongelijk, maar kunnen nog
gretig inpikken op onze rijk gevuld programma zoals de techniekersavond
(16/6), Dag van het Spyxke(25/6)….en ons banket in Borgloon (5/11), steeds
met iets extra in het kader van het jubileumjaar. Spreek eens met enkele
vrienden/jaargenoten af en maak er een prettig moment van !!!
Na de DGEC(RIZIV) is het nu de beurt aan de ziekenfondsen om hun puntjes
op de “i” te plaatsen bij de moe gewerkte tandartsjes van dit Koninkrijk. Ja,
misschien staan straks de patiëntenverenigingen klaar om een website te
openen met alle kwaliteitskenmerken van je praktijk (prijzen/
sterilisatieapparatuur/ hoe snel kan je iemand behandelen/ parking/ aantal
medewerkers/ ooit veroordeeld geweest…) en je test-aankoopbeoordeling
zoals in Nederland!!!. Patiënten hebben sinds 2002 rechten, maar moeten
zeker regelmatig ook op hun plichten gewezen worden, zoals op het vlak van
nakomen van afspraken en de practicus vergoeden, ook tijdens de
wachtdienst!!
Voor je beroepsverdediging de volgende vier jaar is je actiebereidheid naar
het postkantoor tijdens 14-dagen in juni zeer belangrijk. Ook al is het in
tijden van verkiezingen gebruikelijk om gouden bergen te beloven, toch gaat
het Verbond voor realistische eisen, die bovendien alleen door een sterke
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ERIC BLEYEN en KATRIEN DE TROYER
De KLTV wenst het jonge bruidspaar
proficiat en alle geluk.
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Personalia

partij kunnen bewerkstelligd worden. Een verdere versnippering speelt volledig
in de kaart van ziekenfondsen en beleidsverantwoordelijken, die ons makkelijk
tegen elkaar uit kunnen spelen, zoals bij vele andere zorgverstrekkers. De
volgende weken zullen vele gemakkelijke oplossingen jullie aangeboden
worden (tabula rasa met de nomenclatuur, tegen morgen al een lading
mondzorgassistenten, 100% meer tandzorgbudget, 13 de maand en dubbel
vakantiegeld…wie weet !!!) , laat U niet wegdromen in een fantasiewereld.
Ook kan men in verleiding komen dat het gras wel groener is aan de andere
kant van de heuvel, kijk dan zeker nog eens om, wat praters al tot stand gebracht
hebben en hoe ze momenteel hun beroepsverdediging organiseren op websites
en onbestaande forums. Tenslotte toch een oproep voor hen, die de ganse
beroepspolitiek aan zich laten voorbijgaan, laat je stem niet thuis liggen ,
maar steun je EIGEN vereniging, want NIET stemmen is jezelf eigenlijk
buitenspel zetten.
Naast jullie allemaal een welverdiende vakantie te wensen (denk om je urgente
patiënten te verwijzen), wil ik onze Limburgse VVT-leden nu al danken voor
hun steun bij de RIZIV-verkiezingen.
Jos Hoffbauer

mei 2011

GEBOORTE:
° 08-04-2011
VIK
Zoontje van Annelies Weemans en collega
KAREL VAN ENDE
Kleinzoontje van collegae MARC VAN ENDE en
LIEVE TEUWEN
Neefje van collega ANNELIES VAN ENDE

Personalia

Woord vv.d.
.d. V
oor
zitter
Voor
oorzitter
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° 18-04-2011
ELISABETH
Kleindochertje van collega PATRICK DIRICKX en
Anne Van de Mosselaer
° 21-04-2011
CAMILLE
Dochtertje van collega AN VAN DE BOEL en
Timothy Claes

OVERLIJDEN:
HUWELIJK:

° 17-10-1927 + 02-04-2011

Jules BOUTS

Broer van collega ALBERT BOUTS
° 04-02-1930 + 05-04-2011

Roger HOOGHE

Vader van collega MARIAN HOOGHE

Begin april huwde
collega MARLEEN MINTEN met Dhr. Marc De Hert
Op 30 april 2011 stapten
collegae KATRIEN De TROYER en ERIC BLEYEN
in het huwelijksbootje.
Eric is de zoon van collega JAN BLEYEN

° 24-02-1941 + 08-04-2011

Mady V
AN den BROEK
VAN

en

Moeder van collega AN MARIE CLOES
Schoonmoeder van collega KARL TIMMERMAN

Op 28 mei 2011 zullen
collega LIEVE SMEETS en Dhr. Marcel Brans
eveneens elkaar het JA-woord geven.

° 02-06-1930 + 13-04-2011

R oger HA
VEN
HAVEN

Vader van collega BERNARD HAVEN
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S tudieclub donderdag

mei 2011

16 juni 2011 om 20h00

KLEURBEPALING
Gezamenlijke avond (Limburgse) tandartsen en tandtechnici
Iedereen dient vooraf in te schrijven vóór 4 juni 2011
Lokatie: BOKRIJK-HANGAR 58 (naast De Oude Stad)
Er is een aparte parking achteraan P2
(dus niet de kasteelparking) Er staan "kleine" bordjes
Spreker: Drs. Alma Dozic

GEACCREDITEERD
AANGEVRAAGD

Korte inhoud:
Deze avond willen we bouwen rond inzichten in een juiste kleurbepaling.
Te dikwijls gaat menig collega hier de mist in en wordt de hete aardappel
naar de tandtechnicus doorgeschoven. Kennis van de visuele
kleurbepaling mag zeker eens opnieuw aangebracht worden, willen we
ons nadien storten op alle hulpmiddelen die er op de markt zijn.
- Wat zijn de valkuilen ?
- Hoe breng je “details” over ?
- Standaard kleurenschalen, eigen kleurschalen, 3 D Master
- Digitale camera
- Digitale hulpmiddelen / easyshade spectrofotometer
- Omgaan met kleuren van CAD-CAM kronen
De avond wordt verzorgd door Drs. Alma Dozic van ACTA Amsterdam,
een autoriteit op gebied van kleur en esthetiek. Ze zal naast een theoretisch
gedeelte genoeg ruimte laten om praktisch op onze eigen tanden naar de
juiste kleur te zoeken.
Bondig curriculum vitae spreker
Mevrouw Drs. A. Dozic werkt in Amsterdam als tandarts
algemene practicus, met speciale aandacht voor Restauratieve
Esthetische Tandheelkunde. In 2005 promoveerde ze op de
UvA met de thema: “Kleur in Tandheelkunde”. Sindsdien
begeleidt ze aan ACTA allerlei onderzoek projecten uit dit
onderzoeksveld. Zij is onder andere de redactrice van de
Nederlandse Jaarboek Esthetische Tandheelkunde en geeft
zowel in het land als internationaal postacademische lezingen
met als onderwerpen: Kleurbepalen en kleur reproduceren in
tandheelkunde.
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Professionele aankondigingen
Ga niet in om je gegevens te wijzigen bij de firma “bedrijvengids-hasselt” uit
Eupen en alle variaties hierop. Je bent voor je het weet eigenaar van een
waardeloze website van meer dan 1000 euro per jaar; verder heeft men zich de
inspanning gedaan om veel Limburgse tandartsen te vermelden met hun adres
en telefoon…de lijst bevat gepensioneerden en ook overleden collegae…de
telefoongegevens zullen dan ook wel niet up-to-date zijn. Enige goede remedie
blijft, als U zo’n vraag krijgt om gegevens na te kijken : vuilbak in !!!

SPECIAL OLYMPICS in Limburg
van donderdag 2 juni tot zaterdag 4 juni 2011
Ik doe nog een ultieme oproep om het tandheelkundig onderzoek tijdens de 30ste
editie van de nationale Special Olympics voor iedereen te doen welslagen. Vooral
op vrijdag 3 juni en zaterdag 4 juni hadden we nog graag wat hulp. Voor de
tandartsen (en hun hulpkrachten) gaat alles door in de Grenslandhallen te Hasselt
, waar ook alle materiaal aanwezig zal zijn.
Naast het gehoor is het gebit het grootste gezondheidsprobleem voor personen
met een verstandelijke beperking. Limburgse collegae, komt uit jullie kabinetten,
zodat we alle atleten een check-up kunnen verzorgen tijdens de drie dagen van
het Hemelvaartweekend.
Vele handen maken het werk licht…we zorgen voor een attentie en er is
accreditering voorzien voor de callibratie-opleiding door Prof. Luc Marks (UGent).
Interesse : snel een mailtje naar jos.hoffbauer@tandarts.be.

RIZIV Verkiezingen 2011
De vierjaarlijkse RIZIV-verkiezingen staan weer voor de deur. Vanaf 6 juni
ontvangen alle tandartsen met een RIZIV-nummer een kiesbrief met de
keuzemogelijkheid uit vier verenigingen. We hopen dat jullie ALLEMAAL binnen
de 14 dagen de kiesbrief in een interne gesloten omslag op de post willen doen
of dat jullie elektronisch willen stemmen met jullie elektronische identiteitskaart
(eID), mits gebruik van een eID-kaartlezer en jullie persoonlijks (PIN-code) of
token.
Jullie vereniging heeft in het verleden een realistisch beleid gevoerd, binnen de
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grenzen die mogelijk zijn in dit ingewikkeld land. Onze nomenclatuurlijst is intussen
twee pagina’s groot, maar blijft het slachtoffer van een strak budget. De grote
meerderheid onder ons, die meer dan 25 jaar in het vak zit, kent de beperkte
nomenclatuur tot de jaren 90…met kleine stappen hebben we (en de pluim mag
zeker op de hoed van het Verbond) verder gebouwd en steeds meer behandelingen
op een zeker niveau gebracht (kindervullingen, losse prothese, extracties, röntgen
, accreditering en de kleeftechniek). Ten opzichte van andere zorgverstrekkers
hebben we quasi nooit in de brokken gedeeld omdat we een doordacht beleid
voerden en de ziekenfondsen steeds aan hun afspraken hielden. Ondanks onze
jaarlijkse lijstjes met verzuchtingen, was het de laatste jaren dikwijls de minister
die mits extra geld om het eigen kiespubliek van dienst te zijn, mee de hakbijl
hanteerde. Intussen is o.a. gebleken dat de gratis-politiek tot 18 jaar niet het
gewenste effect heeft gegeven bij de sociaal-zwakkeren…..maar werd o.a ons
CrCo frame en een driejaarlijkse toeslag voor hulpkrachten in de koelkast gestopt.
Een tweede reden om niet tot een radicale tabula rasa van de
nomenclatuurnummers over te gaan is de zeer trage manier waarmee
nomenclatuurnummers vervangen kunnen worden…de meest bizarre commissies
moeten hun fiat geven en dan moet alles nog tegen het licht van budgetcontroles,
vaak met mensen die van tandheelkunde geen weet hebben.
De Vlaamse Gemeenschap doet niet onder in regelneverij. Zo willen we al
verschillende jaren de opleiding voor assistenten en zorgassistenten
(mondhygiënisten) in het gewone onderwijs een plaats geven, maar ook hier
maalt alles bijzonder traag. Als je op de nationale subsidiekraan wil beroep doen,
moeten best in franstalig België dezelfde opleidingen aangeboden worden en
daar stokt het wel eens !!
Gelukkig is niet alles kommer en kwel, maak ik hoop dat jullie zich de komende
weken niet door gemakkelijke oplossingen laten charmeren. Het Verbond (zie
onze enquëte) legt regelmatig het oor te luister bij de leden en probeert het beleid
op die manier mee richting te geven. De meeste leden weten ook dat budget
tandheelkunde limieten heeft, waar we zoals bij een supertanker wat richting
kunnen bepalen. Wie denkt te kunnen slalommen, vindt geen bondgenoten in de
administratie en de ziekenfondsen, die huiveren van budgetoverschrijdingen.
Naast een mooie uitgave over het in dienst nemen van hulppersoneel (met alles
wat hierbij komt kijken), zullen jullie een realistisch programma krijgen om dat
niemand gediend zich met vele vogels in de lucht, waar niemand ons kan en wil
steunen. De nationale politiek is hier een schrijnend voorbeeld van, laat U dus
niet door populistische voorstellingen leiden, alhoewel onze Franstalige collegae
zich niet als PS-ers gedragen.
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RECHTZETTING
In het Spyxke van april vonden jullie een nuttige tekst over "Tandheelkundige
procedure na een ongeval met tandschade". Deze bijdrage was van de hand
van collega Eric Van Cauwelaert, hetgeen door een foute schikking van het
artikel als een gezamelijk artikel van de Limburgse experten overkwam.
De redactie vond het wel nuttig om alle experten te vermelden, maar omdat de
tekst hen niet individueel voorgelegd werd, kon dit mogelijk verkeerd
overkomen, wat volstrekt niet de bedoeling was. Tevens werden de coördinaten
van collega Van Cauwelaert niet vermeld en ontbrak in de lijst van de Limburgse
experten nog collega Rohnny Morren; excuses vanwege de redactie en bij
deze de aanvulling:
Van Cauwelaert Eric
Pastoor Breemanslaan 30 Rekem-Lanaken
lth.evc@telenet.be Tel. 0477/12 86 76
Onafhankelijk Tandheelkundig verzekeringsdeskundige sinds 1984.
Medeoprichter (anno 1986) Limburgse Tandheelkundige Expertenvereniging,
in 1987 opgegaan in VVTE. Stichtend lid VVTE (anno 1987).
Morren Rohnny
Koerselsesteenweg 75/2 3580 Beringen
Tel. 011/42 79 91 Fax. 011/42 79 92
rmorren@skynet.be

RVP en RSVZ lanceren website pensioenaanvraag
De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) lanceren www.pensioenaanvraag.be
Daarmee vereenvoudigt de pensioenaanvraag van de contractuele werknemers
en zelfstandigen aanzienlijk.
Je kan je pensioenaanvraag op de site indienen als je werkt/gewerkt hebt als
werknemer (bediende, arbeider of contractueel bij de overheid) of als zelfstandige.
Als je statutair bent moet je de pensioenaanvraag indienen bij je laatste
werkgever.
Vanaf 60 jaar kan je, onder bepaalde voorwaarden, vervroegd met pensioen gaan.
De aanvraag mag ten vroegste één jaar voor de gewenste ingangsdatum van het
pensioen en dus ten vroegste de maand van de 59e verjaardag ingediend worden.
Wie op de normale pensioenleeftijd (65 jaar) met pensioen wil gaan, moet geen
aanvraag indienen.
J.-M. Herremans
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BRUGDAG : 3 juni 2011
Hou rekening dat er geen extra wachtdienst voorzien wordt op vrijdag 3 juni.
We raden wel aan dat er afspraken met collegae in de buurt gemaakt worden voor
de urgente gevallen….zo vermijden we klachten bij de PGC en weekwachten in
de toekomst !!!
GEZOCHT
GEZOCHT::
Collega tandarts voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
089/85.67.65 of 0494/44.14.90
Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.:089/85.67.65
Welke algemeen tandarts wil een 3-tal jaren samenwerken en nadien
praktijk overnemen aan zeer gunstige voorwaarden? Centrum Zolder-Limburg
Contacteer 0476 52 63 93 of robhouben@hotmail.com
Tandar
ts met of zonder specialisatie voor groepspraktijk midden Limburg.
andarts
Alles is bespreekbaar.
089/81.98.68 of lambert.stijven@tandarts.be
Contact: Tel.:089/81.98.68
Enthousiaste collega voor langdurige samenwerking in groepspraktijk in
Elen-Dilsen. Dagen en uren overeen te komen.
089/56.35.13. of anne007@scarlet.be
Contact: Leenders Annemie Tel.:089/56.35.13.
T andheelkundig Centrum ESTHEDENT
ALPL
US te Opglabbeek zoekt
ESTHEDENTALPL
ALPLUS
voor aanvulling van haar team :
·
een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie
Dagen en uren in overleg vrij te bepalen.
Verdere info op 089/857025 of info@esthedentalplus.be

* ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN voor ACTIVITEITEN KLTV
Centralisatie via de VVT-website of het nieuwe (sinds 2008) e-mailadres:
studieclub.kltv@skynet.be
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Massaal inschrijven dus, het kan nu al. De prijs is
gebleven zoals vorige jaren:
10,00 euro voor de volwassenen en
1,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).

Men hoeft niet noodzakelijk alles mee te doen:
alleen namiddag of alleen 's avonds kan dus ook.....

1936-2011

Zaterdag 25 juni 2011

DAG V
AN 't SPYXKE
VAN

Programma:
13u00

De laatste zaterdag van juni is traditioneel voorbehouden voor
onze "familiedag". Dit is in dit jubileimjaar niet anders.
Bovendien vieren we dit jaar nog extra verjaardagen: 15 jaar
Dag van het Spyxke en 30 jaar Maaslands Dental Labo.
Opzet: samen even de praktijk vergeten, en met het gezin
collegiaal ontspannen op de fiets of wandelend door ons
veelzijdige Limburg.
Dit jaar stelden collega Ronny Martens samen met Hilde en
Maurice van MDL een namiddag samen met als thema
ROBINSON EIL
AND. V
oor het fietsen en wandelen blijven we ter
EILAND.
Voor
plaatse. De wandelaars maken een tocht om en rond de
grindplassen in Uikhoven onder leiding van onze gids collega
René Thewissen. De fietsers worden losgelaten in groepjes voor
een fotozoektocht met opdrachten eveneens in en om
Uikhoven.De zoektocht is ongeveer 16 km en er zal nadien
een prijsje uitgereikt worden aan het winnende team.
Rond 15h30 komen we dan weer samen aan het strand waar er
gezorgd zal worden voor een klein hapje in de vorm van een
'receptie' zodat we rond 18h aan de BBQ (een speenvarkenop
het strand) kunnen beginnen.
Vermits het een feestjaar is zal er ook een aanbod gebracht
worden van een aantal streekbieren i.p.v
i.p.v.. de gewone pils.
De animatie zal o.a. bestaan uit een cocktailworkshop en
Limbo dansen.
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13u15
13u15
15h30

Samenkomst WANDELAARS en FIETSERS:
aan het strand van MDL, Uikhoven.
Vertrek WANDELAARS, om en rond de grindplassen van Uikhoven
onder leiding van collega René Thewissen
Vertrek FIETSERS, (in groepjes van ongeveer 4) voor een
fotozoektocht met diverse opdrachten
Aankomst weer aan de beach voor de receptie aan geboden door
MDL ter gelegenheid van hun 30 jarig bestaan

Animatie: workshop cocktails maken en Limbo dansen
18u00

Naadloze overgang naar de Beach-Party met BBQ en aanverwanten

Inschrijving: Via de website VVT-KLTV-formulieren (bij voorkeur)
of via studieclub.kltv@skynet.be
Gelieve absoluut te vermelden: de namen van alle deelnemende
volwassenen én kinderen (verzekering).
Betaling: Via BANK van BREDA 645-1192115-20
(aantal volwassenen x 10 EUR + aantal kinderen x 1 EUR)
(Ruim) vóór 20/6/2011.
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Bespreking enquête KLTV studieclub 28 april 2011
Op de laatste studieclub werden 289 aanwezigen geregistreerd. Na controle van
de formulieren bleken er 14 blanco en 9 weinig bruikbaar voor analyse.
45 aanwezigen hebben geen formulier afgegeven of hadden geen aangenomen
aan het onthaal. Doch met 221 formulieren (=76,5%) was het een duidelijk
significant gegeven, die ons weer een hoop bruikbare informatie bezorgd heeft.
Nogmaals dank voor uw aller medewerking.
Limburg blijft met reserves in de conventie (70% partieel). Er zijn procentueel wel
meer niet-conventioneerden in de provincie, maar die zitten meer bij de specialisten
in de orthodontie en parodontologie, welke niet steeds de KLTV-studieclubs
bezoeken.
Ten opzichte van de vorige peilingen stijgen de groepspraktijken met 18%, de
vennootschappen zelfs met 29%. Onze studieclubbezoeker is in meerderheid
langer dan 30 jaar in het vak en bijna voor 2/3 mannelijk. Waar zitten onze
Limburgse vrouwen ?
Net de helft van de aanwezigen werkt een endodontische behandeling nog
steeds zelf af. In de nomenclatuur zijn veel collegae vragende partij voor een
apart nomenclatuurnummer voor expulp of een tussenbehandeling met
ontsmetting. Dit signaal moet zeker opnieuw in de dento-mut en TTR geraken !!
De Limburgse tandartsen heeft genoeg aan één of twee labo’s liefst in eigen
land. Het Verre Oosten lijkt nog onbeduidend, maar 50% van de minder dan 10
jaar afgestudeerden laat wel al daar werken.
Meer dan de helft van de collegae stuurt de patiënt voor een moeilijke
kleurbepaling naar het labo, in die groep stuurt één op zeven de patiënt ook
langs voor een beetbepaling.
Naar “manpower” is het hoofdantwoord assistenten of mondzorgassistenten.
Niet zo dikwijls werden beide antwoorden samen gegeven, wel de indicatie “ kan
ik dit wel betalen ?”. Dus een duidelijk vraag naar stimuli (Impulseo) zoals bij de
geneesheren. Nog al wat collegae huiveren (en met redenen) dat binnenkort
Oost-Europese collegae hun geluk hier zouden mogen beproeven, terwijl zoonof dochterlief aan ingangsexamens worden onderworpen. Werken na een betaald
uur, moet beter betaald worden.
Met betrekking tot de nomenclatuur is een kleine meerderheid best tevreden.(bij
de -10 afgestudeerden is zelfs 70% tevreden !!) Meer dan één derde had wel wat
opmerkingen gaande van kort “ontoereikend of niet bij de tijd” , tot concreet
naar de veelheid van cumuls en vooral de in praktijk moeilijke endonomenclatuur…of had het te maken met het onderwerp van deze studieclub ?
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ENQUETE KLTV STUDIECLUB 28 APRIL 2011

1.

289 aanwezigen, 14 blanco, 9 niet bruikbaar (onvoldoende ingevuld)
45 niet afgegeven of niet aangenomen bij het onthaal
totaal 221 nuttige formulieren = 76,5 %
a)

O volledig geconventioneerd : 21,9%

O meer dan drie: 5,2% G.A. : 1,7%
2.

geen antwoord : 2,6%

3.

O groepspraktijk : 39,9%
c)

Stuurt U patiënten naar het labo ?
O neen : 44,8% O regelmatig : 2,7%

O vennootschap : 61,5 %

geen antwoord : 2,3%

O geen vennootschap : 36,2 %
d)

Waar (denkt U) wordt uw tandtechnisch werk gemaakt ?
O alleen in België: 72,6% O Belgie + buurland: 8,7% O buurland :1,7%
O Belgie + Verre Oosten : 13,9% O Verre Oost. : 1,7 %
O geen antwoord : 1,4%

O niet- geconventioneerd : 7,9%
O solo-praktijk : 57,5 %

Met hoeveel tandtechnische labo’s werkt U ?
O één:36,2% O twee: 40,2% O drie:16,7%

O partiëel geconventioneerd : 70,2 %

b)

mei 2011

O soms : 42,7 %

O technieker komt bij de patiënt in mijn kabinet : 9,8 %
4.

Als U de laatste drie mogelijkheden aanstipte : Voor welke zaken ?
Alleen voor de 55,2% die NIET NEEN antwoorden !!!voor de 55,2%

O dossiers op computer : 76,7 %
O moeilijke kleurbepaling : 74,8%
O dossiers op fiches : 15,1 %
O moeilijke beetbepaling : 15,8 %
O beiden : 8,2 %

e)

O minder dan 10 jaar afgestudeerd : 7,3%

O implantaatwerk : welke stappen : materiaalkeuze/digitaal
afdrukken !! en beet : 3,7%

O minder dan 20 jaar afgestudeerd : 11,2%

O patiënt met klachten van fonitiek, retentie….. : 8,4 %

O minder dan 30 jaar afgestudeerd : 29,2%

O andere redenen…welke ? kleur tandvlees/ vorm aangezicht : 3,7 %

O langer dan 30 jaar afgestudeerd : 52,3%
f)

O mannelijk : 63,9%
O vrouwelijk: 36,1%

g)

endo op molaren

O altijd : 50,6%
O soms : 30,8%
O stuur altijd door : 8,1%
O geen antwoord : 10,5%
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5.

Beroepspolitiek in de Toekomst : Waar moet de Verbond op korte
termijn werk van maken ?
O meer tandartsen (ook als ze uit Oost-Europa komen ?) : 20,3 %
O meer hulppersoneel (tandartsassistente) met subsidie de eerste drie
jaren : 37,2 %
O mondzorgassistenten(mondhygiensten) onder regie van de
tandarts : 38,3 %
O andere suggesties…: 13,8% zoals minder reglementitis en
plagerijen door ambtenaren, voor de nomenclatuur ook eens
over de landsgrens kijken, supplementen na 17 h zoals bij de
huisartsen, ingangsexamen afzwakken of alleen voor
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tandartsen, regelmaat belonen in de nomenclatuur, hoger loon
om tandartsassistente te kunnen betalen. Stimuleren van
samenwerkingsverbanden en kostendekkend werken voor
en gehandicapten in instellingen en hun eigen omgeving.
Geen wachtdienst tijdens weekdagen.
NB Bijna 8%(schrapt) van de 20,3 % ziet liever geen nieuwe
tandartsen uit Oost-Europa starten, die valt zeker niet te pruimen van
de ingangsexamens !!!
O geen antwoord : 15,1 %
6.

Wat vindt U van de huidige Belgisch tandheelkundige nomenclatuur
O OK voor mij : 53,4 %
O geen antwoord : 11,1 %
O Met opmerkingen : 35,5 %
- Meest geopperde verzuchtingen : één nummer voor urgentie buiten
de wacht, dienstig voor expulp/ open drainage/ ontsmetten kanalen
en het leggen van een NOOD voorlopige vulling.
- Splitsing endo-nomenclatuur : soms voorbereidend werk, wat
daarna door iemand anders definitief afgewerkt wordt.
- Nomenclatuur is ontoereikend, verouderd en omslachtig, zeker met
de verschillende cumulverbods.
- Endo, RX en ortho te laag gehonoreerd : actualiseren met nieuwe
technieken en producten zoals MTA.
- Tandsteenreiniging voor volwassen elke 6 maanden
- Kwaliteit met vullingen , dan ook een kwaliteitsvol CrCo frame als
prothese terugbetaald !!!
- Implantaten(overkapping onder) terug betalen op een nieuw gebit
- Nog te veel hiaten in de nomenclatuur en hou het simpel
- Nomenclatuur voor de specialist, invulling van de exclusiviteit
- Nomenclatuur voor het maken van een degelijke splint
- Zoveel moeite voor de cone-beam , terwijl de gewone tandarts en
patiënt heel wat andere noden ondervinden.
- Zoals bij de huisartsen verhogen van het honorarium ’s avonds.

Dank u voor uw medewerking.
Jos Hoffbauer
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WACHTDIENST

mei 2011

Centraal Oproepnummer

K
ONINKLIJKE LIMBURGSE
KONINKLIJKE
TTAND
AND
AR
TSENVERENIGING
ANDAR
ARTSENVERENIGING

0903/39.969

Lijst wachtdienst
juni 2011

O.-L.-H.-Hemelvaart, 2 juni 2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Gilis D.
Boseind 38
3910 Neerpelt
011/640181
Denis M.
Maaseikersteenweg 16
3620 Smeermaas-Lanaken 089/721559
Caulier H.
Molenveldstraat 1a
3500 Hasselt
011/311792
Vanberwaer K.
Noordlaan 2 b1
3600 Genk
089/355472
Lambrechts E.
Visésteenweg 201
3770 Z.Z.Bolder-Riemst
012/451890
Porreye A.
Cl.Cartuyvelstraat 33
3800 St.Truiden
011/686836
Achten F.
Koolmijnlaan 409
3550 Zolder
011/573903
Zaterdag 04/06/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 05/06/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Gommers P.
Luikersteenweg 419
3920 Lommel
011/645945
Verheyen P.
Breekiezel 36
3670 Gruitrode
089/856204
Cosemans L.
Ganzebroekstraat 10
3590 Diepenbeek
011/321801
Plugers E.
André Dumontlaan 31
3600 Genk
089/848340
Poesen M.
Koekoekstraat 2
3740 Munsterbilzen-Bilzen 089/413505
Deprez G.
Schepen Beckersstraat 11 3890 Gingelom
011/884810
Meuwis P.
Ubbelstraat 9
3550 Zolder
011/538491
Zaterdag 11/06/2011 : 9 tot 18 uur en Pinksteren 12/06/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Gorré A.
Lindedorp 6
3990 Peer
011/793200
Custers K.
Europalaan 62
3650 Dilsen
089/756740
Cox L.
Hasseltse Dreef 103
3512 Stevoort-Hasselt
011/314830
Penxten G
Vredelaan 6
3530 Houthalen
011/524221
Wolters R.
Tongersveldstraat 20
3700 Tongeren
012/241794
Geerdens M.
O.L.Vrouwstraat 43
3570 Alken
011/314462
Minten D.
Koolmijnlaan 165
3550 Heusden
011/572306
Pinkstermaandag 13/06/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Linsen J.
Thomas Watsonlaan 31
3930 Achel
011/643675
Geukens L.
Bocholterkiezel 62
3960 Bree
089/461378
Delwiche P.
St.Truidersteenweg 118 3500 Hasselt
011/270071
Pulinx G.
Zaveldriesstraat 11
3600 Genk
089/383832
Ysewijn A.M.
Brugstraat 41b2
3740 Bilzen
089/868693
Geerts M.
Vechmaallaan 58
3870 Vechmaal-Heers
012/746637
Morren J.
Hasseltsestraat 10
3540 Herk-de-Stad
013/555586

Wachtdienst Or
tho : 070 / 222088 - PParo
aro : 070 / 222125
Ortho
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Zaterdag 18/06/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 19/06/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Linmans S.
Salvatorstraat 117
3930 Hamont
011/447109
Geelen J.
Eikelenweg 78
3620 Lanaken
089/716377
Degueldre V.
Lazarijstraat 144
3500 Hasselt
011/253908
Stijven W.
Weg naar Zwartberg 161 3660 Opglabbeek
089/819860
Baillien L.
Tapstraat 13
3700 Lauw-Tongeren
012/395099
Gemis P.
Borgwormsesteenweg 5 3891 Millen b.Aalst St.T. 011/484531
Nelissen M.
Hertenlaan 6
3550 Zolder
011/252035
Zaterdag 25/06/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 26/06/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Hermans D.
A.Preudhommeplein 3b1 3990 Peer
011/631966
Goyens P.
Maaseikerlaan 68
3680 Neeroeteren
089/865620
Geladé M.
Elzenstraat 16
3500 Hasselt
011/270222
Nijs N.
De Heuvel 5
3600 Genk
089/355764
Bertrand P.
Brugstraat 41b2
3740 Bilzen
089/868693
Goffings L.
Daeleindestraat 14
3720 Kortessem
011/376891
Putman A.
Diesterstraat 107b
3980 Tessenderlo
013/673760
WACHTDIENST ORTHODONTIE
juni 2011
070 / 222088
Donderdag 2 juni, 9 tot 18 uur
Mevesen Ann
0494/447715
Weekend 4 en 5 juni, 9 tot 18 uur
Piret Jean-Luc
011/672620
Weekend 11 en 12 juni, 9 tot 18 uur
Schrijnemakers Tine
0473/889193
Maandag 13 juni, 9 tot 18 uur
Schrijnemakers Karel 0475/724848
Weekend 18 en 19 juni, 9 tot 18 uur
Van Laere Dirk
0478/278961
Weekend 25 en 26 juni, 9 tot 18 uur
Vandevenne Rika
0495/528108
WACHTDIENST PARODONTOLOGIE
Donderdag 2 juni, 9 tot 18 uur
Weekend 4 en 5 juni, 9 tot 18 uur
Weekend 11 en 12 juni, 9 tot 18 uur
Maandag 13 juni, 9 tot 18 uur
Weekend 18 en 19 juni, 9 tot 18 uur
Weekend 25 en 26 juni, 9 tot 18 uur

Vanaf jan. 2006 : KLEUR
Eerst Vuurwerk voor het 70 jaar jubileum
Daarna ieder jaar een nieuwe foto met een beeld uit de Limburgse natuur
Redacteur André Tmmerman

2007

2008

2009

juni 2011
070 / 222125
Boschmans Geert
Gijbels Frieda
Soers Catherine
Thevissen Eric
Van den Eynde Els
Vanderfaille Annelou

TE KOOP:
Wegens digitalisatie:
automatische ontwikkelaar Dürr Dental XR 24-II met donkere kamer Dürr Dental
DL 26 inclusief voorraad producten en 2 dozen pano's
Contact via tel. 011/ 31.65.88

2010

2011

TE KOOP:
Het Tandheelkundig Jaar, de volledige verzameling van 1980 tot en met 2008,
29 boeken. Prijs overeen te komen.
Contact via tel. 011/ 72.47.07 na 19 u.
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Koninklijk
Koninklijkee Limburgse
Tandartsen VVereniging
ereniging

25 jaar 't Spyxke
Een overzicht
van de covers

Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
26° jaargang, nummer 6 : juni 2011

1936-2011

S

't pyxke
Nummer 1 (1986)
in het blauw, LTV
titelloos
Redacteur Luc Bien

1987, in het bruin,
Koninklijke LTV
Redacteur
Patrick
Dirickx (tot dec.1991)

Zaterdag 25 juni 2011

DAG van 't SPYXKE
1988-1994,
voor het eerst met
de naam 't Spyxke
Redacteuren Patrick Dirickx
en Eric Hendrickx (jan. 1992
tot juni 1994)

om
13u00

S A M E N K O M S T
Fietsers én Wandelaars
Parking aan het MDL strand in Uikhoven

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

Inschrijven: vóór 20 juni 2011
Bank van Breda 645-1192115-20
10,00 euro per volwassene
1,00 euro per kind
Gelieve ook te melden (voor de verzekering):
Sep. 1994 - dec. 2000
met ondertitel "het maandblad
van en voor de (Limburgse)
tandarts"
Met het logo tgv het zestigjarig
bestaan. In dec. 1996 beide logo's
Redacteur Paul Delwiche
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Naam en voornaam van alle deelnemers

Via de website VVT-KLTV-formulieren
of via

studieclub.kltv@skynet.be
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Zaterdag 25 juni 2011
Dag van het Spyxke
Thema: Robinson eiland
Donderdag 22 september 2011
Duo studieclub Kostencalculatie voor de tandartspraktijk
en Galant afscheid nemen van je vennootschap
E. Sokol en J. Notermans
Donderdag 27 oktober 2011
Omgaan met het nieuwe hygiëne protocol
N. Schelstraete
Zaterdag 5 november 2011
Apolloniabanket
Fonteinhof Borgloon
Donderdag 24 november 2011
Digitale beeldvorming
Prof. Renilde Jacobs

Op het schutblad met uw naam en adres
E-mailadres ?? Dan hebben we geen bruikbaar e-mailadres van u.
Gelieve dit dan door te geven via:
studieclub.kltv@skynet.be

Voorblad van 't Spyxke: "Holsteenbron" (Teut) Zonhoven
Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be
Secretariaat K.L.T.V.:
Gele Bergstraat 6 3583 Paal tel: 011/ 42.34.00
Lidgeld K.L.T.V.: 50 Euro
Bankrelatie: Bank J.Van Breda & Co 645-1192115-20
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
www.tandarts.be (voor tandartsen/studieclubs/Limburg KLTV)
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Beste collegae,
Monopolisering ?
Op enkele opstartproblemen na bij de eerste
lezing en de academische zitting, kregen we
een vlekkeloze jubileumdag op donderdag
19 mei in de Limburghal. Nogmaals dank aan
alle aanwezigen en de sponsors, die mede
een attractieve prijs toelieten. Het feit dat
we bijna 400 collegae konden aanspreken
voor het wetenschappelijk gedeelte, die ook
gemiddeld een goede waardering uitspraken
voor de 11 sprekers, mag ook buiten de
provincie als een succes gezien worden. Onze
studieclub blijft verder uit zijn voege treden en dwingt het bestuur naar
alternatieve ruimten en een combinatie met de juiste cateraar. De band
met de GANSE provincie is na 75 jaar zo hecht geworden, dat we de
werking ook zo willen behouden , ook al besef ik dat heel wat collegae
serieuze afstanden moeten afleggen om telkens de maandelijkse
studieclubavond te bereiken. Met meer dan 45 activiteiten(o.a. PR en
reanimatiecursussen) op jaarbasis stond KLTV vorig jaar met kop en
schouders vooraan als actiefste club van het Verbond. Toch wil ik NIVVT
langs deze weg opnieuw opmerkzaam maken, dat voor het vierde jaar op
rij quasi NIKS programmeren ten oosten van de lijn Leuven-MechelenAntwerpen, tot gevolg zal hebben dat we een eigen programma in leven
moeten roepen, weliswaar onder NIVVT-vlag. Er moet ook meer begrip
komen dat deelnemers ’s morgens en ’s avonds in de omgekeerde richting
van de dagelijkse files kunnen rijden naar en van de cursusplaats.
Terwijl jullie dit lezen, zitten we aan de laatste dagen van de vierjaarlijkse
RIZIV verkiezingen en ik hoop “syndicalist of niet” , actief of niet-meer
actief” dat jullie niet vergeten te stemmen. Hopelijk hebben jullie ook het
gezonde boerenverstand dat je met een zelfstandigenstatuut de kwaliteit
van leven zelf in handen hebt. Dat je met minder werken, behoorlijk meer
geld van de bevolking kan eisen is zeer utopisch. Dat je met onze
ingewikkelde en zeker onvolledige nomenclatuur op 1-2-3 tabula rasa
kan doen, is even kaduk. In de dento-mut hebben we vier jaar een
meerderheid gehad en waren we minder afhankelijk van de weinige
Franstalige voorstellen, toch ben je nog steeds beperkt in het totale
plaatje. Zo moet je om “iets” te kunnen beslissen, steeds een meerderheid
aan de mutualistische kant hebben (waar vaak een “njet” kwam, want als
de sector verlies zou maken, moeten de mutualiteiten ook bijleggen…wat
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ERIC BLEYEN en KATRIEN DE TROYER
De KLTV wenst het jonge bruidspaar
proficiat en alle geluk.
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ze niet laten gebeuren). Verder moet de Algemene Raad RIZIV (met de
financiërs zoals patroons, vakbonden en de Belgische Staat) nog akkoord
gaan en dan is steeds meer de Minister van Sociale Zaken een bepalende
rol. Zoals jullie weten, zijn de laatste 35 jaar , buiten J.L. Dehaene en
Frank Vandenbroucke, alle ministers van Sociale Zaken van PS-creatuur.
Vele van onze voorstellen waren vaak ondergeschikt aan het PSkiesprogramma, die geen oren hadden om de patiënt te responsibiliseren
als men niet met regelmaat zich liet controleren en verzorgen, maar wel
fors inzetten op het gratis verhaal tot 18 jaar.
We moeten dan ook niet warm en koud tegelijk blazen. Velen onder ons
hebben de periode 1980-1993 gekend met een verstikkende plethora met
een totaal ONAANGEPASTE nomenclatuur en erelonen. Deze collegae
zullen zeker kunnen getuigen dat we er met stapjes blijven op vooruit gaan,
waarbij iedereen elke twee jaar ZELF kan oordelen of je je volledig, partieel
of niet conventioneert met DEZELFDE terugbetaling voor IEDERS
patiënten. Natuurlijk zien we graag die vogels in de lucht, die onze
tegenstrevers er met het grootste gemak dezer dagen aandragen. Op het
ogenblik dat de Sociale Zekerheid en de Ziekteverzekering wegens de
concurrentiepositie van ons land MEER onder druk komen te staan, ben ik
wel nog blij met de vogel die we momenteel in de hand houden, wetend dat
onze bevolking nog steeds niet zo “dental minded” is dan onze Nederlandse
buren. De schuld van het VVT leggen is wel erg “gratuit”!! Gaan privéverzekeringen dit allemaal (willen) toedekken, iedereen willen verzekeren
en ons hogere tarieven voorspiegelen? Of moeten we blij zijn dat een
volgende regering niet zonder PS kan en dat de volgende minister ook
dezelfde richting komt ?
Ik geloof dat de Limburgse tandarts de toekomst gerust in handen van
jullie Verbond mag leggen, omdat we weldegelijk dynamisch maar met
realiteitszin aan de toekomst van het beroep timmeren. Niet alleen de
nomenclatuur, maar ook de manpower is een reeël probleem zowel voor de
wat oudere collegae die wat willen minderen, maar ook voor collegae met
‘n burn-out of als je een zwangerschap plant en voor je opgroeiend kind
iets wil betekenen. Het beroep moet attractiever worden , ook voor het
opleiden en nadien aanwerven van hulpkrachten zoals tandartsassistenten
(stoel - administratie) en mondzorgassistenten.
Zoals vorig maand wens ik de collegae, die tijdens de zomermaanden hun
jaarlijkse vakantie plannen, een ontspannende periode zonder jullie
habituele patiëntjes op dat ogenblik in de steek te laten.
Dank op voorhand voor jullie stem en misschien op onze jubileumeditie
van de Dag van het Spyxke.
Jos Hoffbauer
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OVERLIJDEN:
° 01-12-1912 + 12-05-2011

Maria AGTEN

Moeder van collega ROBERT HOUBEN
° 17-08-1930 + 13-05-2011

Christine LEEMANS
Moeder van collega JACQUES GRAINDOR

GEZOCHT
GEZOCHT::
Te huur
huur,, over te nemen
nemen,, alle optie's zijn bespreekbaar.
ts Geer
Voormalige tandartspraktijk tandar
tandarts
Geertt Dhaenens
Dhaenens,
Bampslaan 14 a, 3500 Hasselt.
Inlichtingen, mevrouw M.Dhaenens: 0496 256571
Collega tandarts voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
089/85.67.65 of 0494/44.14.90
Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.:089/85.67.65
Welke algemeen tandarts wil een 3-tal jaren samenwerken en nadien
praktijk overnemen aan zeer gunstige voorwaarden? Centrum Zolder-Limburg
Contacteer 0476 52 63 93 of robhouben@hotmail.com
Enthousiaste collega voor langdurige samenwerking in groepspraktijk in
Elen-Dilsen. Dagen en uren overeen te komen.
089/56.35.13. of anne007@scarlet.be
Contact: Leenders Annemie Tel.:089/56.35.13.
T andheelkundig Centrum ESTHEDENT
ALPL
US te Opglabbeek zoekt
ESTHEDENTALPL
ALPLUS
voor aanvulling van haar team :
·
een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie
Dagen en uren in overleg vrij te bepalen.
Verdere info op 089/857025 of info@esthedentalplus.be

* ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN voor ACTIVITEITEN KLTV
Centralisatie via de VVT-website of het nieuwe (sinds 2008) e-mailadres:
studieclub.kltv@skynet.be
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Professionele aankondigingen
1. Volgens de informatie op het ogenblik van het schrijven van deze tekst ,
kunnen jullie tot 21 juni jullie stem uitbrengen voor de vierjaarlijkse RIZIVverkiezingen. Ook al ben je weinig of zelfs niet actief meer in het beroep, toch
is het belangrijk dat je stem niet verloren gaat, als je de inspanningen van je
(vroegere) beroepsorganisatie wil ondersteunen. Net als in de wachtdienstdossier
vorig jaar, worden dezer dagen vaak gemakkelijke oplossingen voorgesteld, die
achteraf niet realiseerbaar blijken te zijn.
NB PGC Limburg kon vorig jaar niet lachen met een alternatieve wachtdienst en
oproepnummer met ”maar” 8 mogelijke deelnemers en nog geen 30% van de
huidige bereikbaarheid voor gans de provincie.
Belangrijk bij de huidige stembusgang is, dat men op twee manieren kan stemmen
a) Per post : moet wel tijdig, maar niet aangetekend, via de ingesloten
RIZIV-enveloppe. Stemmen kan maar voor één organisatie door het
cirkeltje VOLLEDIG ZWART te kleuren.
b) Via computer : hiervoor hebt u een identiteitskaartlezer nodig met je
eigen code en een link aangeboden door het RIZIV. Belangrijk is dat
hoewel je zowel schriftelijk als elektronisch geldig kan stemmen, de
telling ALLEEN de elektronisch stem zal weerhouden. Moest je de
voorbije dagen toch een “verkeerde” schriftelijke keuze gemaakt
hebben, dan kan je dit elektronisch nog ombuigen voor het onderste
vakje in de RIZIVkeuzelijst !!!
Vergelijk eens de informatie die je van het VVT ontving en vindt op de website
en forum van www.vvt.be en pols eens bij de collegae, die het moeten doen met
zeer summiere informatie op andere ledensites !!!
Zoals in het artikel in HBVL op 19 mei willen we de manpower versterken met
een betere doorstroming naar de opleiding, hulppersoneel onder regie van de
tandarts (dus niet zoals in Nederland), maar ook aandacht voor oudere collegae,
die zonder bijkomende zware investeringen nog in het beroep willen blijven.
Groepspraktijken en associaties zijn ook in de tandheelkunde de toekomst, toch
moeten de stimuli niet ten koste gaan van collegae, die gecharmeerd blijven door
de solo-praktijk . Ik heb ook een lans willen breken dat iedere inwoner een
huistandarts moet hebben (met dossier); op die manier moet men ook niet de
halve telefoonboek afbellen voor een dringende behandeling (+ afgeven op het
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beroep!!). Samen met onze mooie actie met 40 tandartsen en begeleiders tijdens
de Special Olympics haalde dit echter niet de krant.
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- Laatste fotoboek van de KLTV-leden: uitgegeven bij ons 70 jaar bestaan
in 2006.

Namens het Verbond, dank ik alle kiezers, die opteerden voor de keuze van een
sterk blok, dat respect en waardering krijgt van onze gesprekpartners (binnenkort
ook patiëntenorganisaties) doordat we VEEL VLAAMSE COLLEGAE
VERTEGENWOORDIGEN en VERDEDIGEN.

Wil je dit thuis bezorgd krijgen, informeer bij Jos : Stationsstraat 16 in
Alken of via de telefoon 011/312099 …na 11h, want Jos is GEEN
ochtendmens !!!

6.

2.

Bescheiden als we zijn, hebben we momenteel kunnen vermijden dat een
weekwacht (ook ’s nachts) door PGC verder overwogen wordt. Een grondige
bevraging bij de spoedgevallen en de oproepen tijdens weekdagen op het
wachtdienstoproepnummer heeft de noodzaak niet bewezen, met het gevolg dat
ook in West-Vlaanderen de zaak afgeblazen werd. Toch moeten we klachten
vermijden bij de PGC . Daarom mijn jaarlijkse oproep voor wie meer dan enkele
dagen op verdiend verlof vertrekt. Spreek met één of meerdere collegae af ,
zodat je patiënten terecht kunnen voor een vraag naar eventuele urgenties.
Wanneer we hier allemaal wat aandacht willen aanschenken, dan kunnen we ons
collectief verdedigen om niet zoals huisdokters en apothekers ’s nachts aan
comforttandheelkunde te moeten doen. MAAK er EVEN WERK VAN, want ook
je collega heeft zo een aanspreekpunt.

3. Na 19 mei en de dag van het Spyxke, is jullie jubilerende studieclub nog niet
uitgevierd dit jaar. Schrijf NU al zaterdag 5 november in jullie agenda en spreek
met enkele vrienden of jaargenoten af voor het 75 JAAR KLTV BANKET. Na
een succesvolle vorige editie, opteerde Jos Henckens opnieuw voor dezelfde
locatie (Fonteinhof in Borgloon). We maken er een speciaal feest van met
optredens en dansmuziek + natuurlijk een verzorgd menu. Net zoals vorig jaar is
er mogelijkheid om op de locatie zelf of in de buurt te logeren, zodat een eventuele
BOB-actie geen roet in het eten kan gooien. Verdere informatie in de volgende
Spyxkes.
4. Voor alle twijfelaars: onze jaarlijkse preventiedag begin december vervalt
DIT JUBILEUMJAAR, er is wel een studieclubavond de vierde donderdag van
november !!!

5. Ons oudste actief bestuurslid, Jos Martens (83) kroop onlangs op zijn
zolder en vond nog een twintig oude KLTV uitgaven :
- Gouden Tanden : geschiedenis van de Limburgse Tandartsen
vereniging met anekdotes, uitgegeven bij ons 50 jaar bestaan in 1986.
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Begin september worden de zonelijsten voor de wachtdienst algemeen
tandarts Limburg opgesteld, zodat vanaf 1 oktober de wachtdienstregeling 2012
kan doorgevoerd worden. Jullie kunnen jullie vakantieplannen 2012 via de website
aanbrengen (www.vvt.be en dan naar “mijn wachtdienst” op “vakantiedata” .
Ook vrijstellingen (zie hiervoor onze studieclub Limburg website binnen
www.vvt.be ) worden best NU aangevraagd. Ook nieuwe collegae kunnen hier
een aanvraag voor deelname aan de wachtdienst Limburg downloaden. Niet VVTleden ontvangen eind augustus een uitnodiging tot betaling van de
wachtdienstonkosten.

15 KLTV voorzitters tussen 1936 en 2011
Dr. Hendrickx Luc(+)
Schulpé Gerard (+)
Fossion Paul(+)
Bollen René(+)
Withouck Dries(+)
Vandersanden Mathieu
Loyen Frans
Berben Paul(+)
Dr. Lenssen Hubert
Oosterbosch Roger
Henckens Jos
Similon Marina
Kruijen Chris
Herremans Jean-Marie
Hoffbauer Jos

St.Truiden
Hasselt
St.Truiden
Genk
Tongeren
Bilzen
Maaseik
Hasselt
Hasselt
As
Lanaken
Hasselt
Diepenbeek
Jeuk
Zutendaal

1936-1947
1947-1961
1961-1969
1969-1971 en 1975-1977
1971-1973
1973-1975
1977-1980
1980-1984
1984-1989
1989-1992
1992-1997
1997-2001
2001-2005
2005-2009
2009-
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Massaal inschrijven dus, het kan nu al.
De prijs is gebleven zoals vorige jaren:
10,00 euro voor de volwassenen en
1,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).

Men hoeft niet noodzakelijk alles mee te doen:
alleen namiddag of alleen 's avonds kan dus ook.....

1936-2011

Zaterdag 25 juni 2011

DAG V
AN 't SPYXKE
VAN
De laatste zaterdag van juni is traditioneel voorbehouden voor
onze "familiedag". Dit is in dit jubileimjaar niet anders.
Bovendien vieren we dit jaar nog extra verjaardagen: 15 jaar
Dag van het Spyxke en 30 jaar Maaslands Dental Labo.
Opzet: samen even de praktijk vergeten, en met het gezin
collegiaal ontspannen op de fiets of wandelend door ons
veelzijdige Limburg.
Dit jaar stelden collega Ronny Martens samen met Hilde en
Maurice van MDL een namiddag samen met als thema
ROBINSON EIL
AND. V
oor het fietsen en wandelen blijven we ter
EILAND.
Voor
plaatse. De wandelaars maken een tocht om en rond de
grindplassen in Uikhoven onder leiding van onze gids collega
René Thewissen. De fietsers worden losgelaten in groepjes voor
een fotozoektocht met opdrachten eveneens in en om
Uikhoven.De zoektocht is ongeveer 16 km en er zal nadien
een prijsje uitgereikt worden aan het winnende team.
Rond 15h30 komen we dan weer samen aan het strand waar er
gezorgd zal worden voor een klein hapje in de vorm van een
'receptie' zodat we rond 18h aan de BBQ (een speenvarkenop
het strand) kunnen beginnen.
Vermits het een feestjaar is zal er ook een aanbod gebracht
worden van een aantal streekbieren i.p.v
i.p.v.. de gewone pils.
De animatie zal o.a. bestaan uit een cocktailworkshop en
Limbo dansen.
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Gelieve bij inschrijving ook al aan te geven of je komt
ooral voor de organisatie van
fietsen of wandelen
wandelen.. V
Vooral
fietsfotozoektocht.

Programma:
13u00
13u15
13u15
15h30

Samenkomst WANDELAARS en FIETSERS:
Parking aan het strand van MDL, Uikhoven.
Vertrek WANDELAARS, om en rond de grindplassen van Uikhoven
onder leiding van collega René Thewissen
Vertrek FIETSERS, (in groepjes van ongeveer 4) voor een
fotozoektocht met diverse opdrachten
Aankomst weer aan de beach voor de receptie aan geboden door
MDL ter gelegenheid van hun 30 jarig bestaan

Animatie: workshop cocktails maken en Limbo dansen
18u00

Naadloze overgang naar de Beach-Party met BBQ en aanverwanten

Inschrijving: Via de website VVT-KLTV-formulieren (bij voorkeur)
of via studieclub.kltv@skynet.be
Gelieve absoluut te vermelden: de namen van alle deelnemende
volwassenen én kinderen (verzekering).
Betaling: Via Bank J.Van BREDA & Co IBAN: BE28-6451-1921-1520
Swift/BIC: JVBABE22
(aantal volwassenen x 10 EUR + aantal kinderen x 1 EUR)
(Ruim) vóór 20/6/2011.
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KLTV Mini-Congres 19mei 2011
Limburghal, Genk
Maandenlange werkvergaderingen voor de organisatie van een “mini”-congres
zouden garant staan voor een “maxi”-viering van een vitaal, jonge 75-jarige KLTV!
Dat Limburgers gastvrij zijn en vooral graag vieren is al lang bekend. Dat zij dit
maar al te graag delen met lotgenoten is ook goed geweten en was reeds ruim
uitgetest op het VVT-congres 2009 in Hasselt. Daarom pakte de voorzitter en zijn
bestuur en leden uit met een druk jaarprogramma om van deze 75-ste verjaardag
iets onvergetelijk te maken. Het hoogtepunt van dit jaargebeuren was weggelegd
voor deze ambitieuze organisatie op 19 mei.
Een schitterende, bijna zomerse, ochtend verwelkomt de eerste bezige bijen rond
8H00 op deze donderdag 19 mei en brengt de Limburghal tot leven. Het hele
bestuur staat reeds paraat om alles nog maar eens te “triple” checken en waar
nodig de laatste praktische invullingen af te werken. Sponsors dragen, reeds
breed-glimlachend, hun tentoon te stellen produkten af en aan. De catering werkt
de laatste details af aan een uitnodigend buffet. Geluidstechnici testen nogmaals
alle Madonna’s en laptops. Het secretariaat wordt bemand/bevrouwd om ook de
accreditering feilloos te laten verlopen.
En de voorzitter…, die ziet dat alles perfect verloopt volgens zijn minutieus,
meestal nachtelijk, opgesteld draaiboek. Dit zal lukken!
En of alles goed georganiseerd was. Alles liep op wieltjes, ogenschijnlijk
probleemloos, in werkelijkheid door de goede organisatie. Congresbezoekers
kregen vlotjes de papieren en hadden tijd voor een koffie, koekje en een praatje
voor de eerste lezing aanving.
Deze eerste uiteenzetting, door prof. Eric Rompen, was meteen een uitgebouwde,
leerrijke en goed geïllustreerde presentatie van de allerlaatste technieken in de “
bone augmentation “. Actueel en sportief waren zijn gelukwensen voor de pas
behaalde landstitel van KRC Genk tegen zijn favoriete ploeg Standard Luik!
Een dankbare koffiepauze, met broodjes en soep, brachten een aangename
afwisseling en zeer druk bezochte sponsorstands.
Voor het wetenschappelijk gedeelte in de namiddag was er een uitgebreide keuze
met sprekers verdeeld over 5 zalen met 10 onderwerpen. Iedere spreker kon
rekenen op zeer aandachtige en talrijk opgekomen collega’s, die achteraf ook een
zeer positieve waardering uitspraken. Voor de ganse dag waren 398 collegae
ingeschreven voor het wetenschappelijk luik, waaruit meestal drie lezingen
gekozen werden.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
-14-

K oninklijke Limburgse TTandartsenV
andartsenV
ereniging
andartsenVereniging
-15-

't Spyxke: juni 2011
En zoals dit past op een (mini-) congres, wordt dit afgesloten met een echte
academische zitting. Hiervoor waren drie gedreven sprekers voorzien.
Voorzitter KLTV Jos Hoffbauer gaf een degelijk, historisch overzicht van de 75jarige (K)LTV-geschiedenis vanaf het eerste prille begin. Simultane projectie van
de ondertussen zeer rijke foto-geschiedenis, deden veel oh’s en ah’s opstijgen
vanuit het publiek, bij het weerzien van de nog “ jonge “ gezichten uit de tijd van
toen.
Kamervoorzitter Jan Peumans, rasechte Limburger,wist in de hem kort toebemeten
tijd, op zijn typische humoristische wijze, een stevige duit toe te voegen in het
Limburgse zakje. Niettemin waarschuwde hij ons allen ervoor om toch niet al
teveel aan navelstaren te doen en ook over de provinciegrenzen heen te kijken.
VVT-voorzitter JP Michiels gaf ons daarna, als derde spreker, een sterk
onderbouwde toekomstvisie voor de Belgische tandarts. De nood aan assistentie
is groot, zeker bij het op pensioen gaan van de grote groepen afgestudeerden
einde 70, begin 80. Invullen van deze voorwaarden zal uiteindelijk leiden naar
tevreden patiënten en tandartsen.
Een muzikaal Limburgs duo (L&M-band) wist met de juiste Limburgse noten
alles mooi te omkaderen.
Het hele gebeuren werd weerom, zoals tijdens het congres in Hasselt, aaneen
gepraat door “onze” ex-Miss België Virginie Claes (dochter van collega Véronique
Degueldre). Haar onschuldige hand lootte voor de vele prijzen ons geschonken
door de gulle sponsors.
De vorige vijf KLTV-voorzitters(Hubert, Roger,Jos,Chris en Jean-Marie) werden
op de voorgrond geplaatst. Marina(Similon) ontbrak op het plaatje, maar steunde
ons vanuit haar verblijf in de States.
De voorzitter mocht op het einde van de academische zitting, onder een staande
ovatie, nog een geestrijk geschenk aannemen. Zijn werk was perfect!
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Hoe kon hieraan nog een toppunt toegevoegd? Juist, met een exclusief,
spetterend, reuze-echt vuurwerk! En al reikte de hoogste vuurpijlen, door de
restricties van het stadsbestuur, misschien niet helemaal tot in de nog zomerse
hemel, alle toeschouwers keerden tevreden huiswaarts.
De Limburgers mochten weer eens terecht fier zijn op hun prestatie.
Yes, we can!!!
Een trouwe verslaggever,
Jos Henckens
Op You Tube kunnen jullie met onderstaande link een compilatiefilmpje (15 min.)
bekijkenvan het hele gebeuren. Op de volgende bladzijden genieten we van een
selectie van de fotoreportage geschoten door onze huisfotografen Roger
Oosterbosch en Paul Delwiche.

http://www.youtube.com/watch?v=icupX34iYjE

Al het mooie werd nog eens extra bevestigd in de uitgebreide aansluitende
receptie, muzikaal verzorgd door het duo (Stien & co). Collegiaal werd nog maar
eens verbroederd en bevestigde de leuze “elkaar steunen, niet bestrijden”!Ook
enkele, intussen niet meer actieve, oud-KLTV leden waren op het appel.
En daarom….vierden de Limburgers en genodigden nog maar verder tijdens het
feestrijke avondgebeuren. Meer dan 200 bezoekers genoten van uitgebreide
buffetten, de spektakelrijke attracties met cocktailjongleurs en door de barista’s
kunstig gemaakte espresso’s en cappucino’s. Onze karikaturist Marc De Roo
kon menigeen gepast op papier zetten. Het orkest “Con Senso” bracht mooie
luistermuziek, maar vanaf 22h werden het dansritmes. Topprijzen met een
exclusieve reischeque en een diner in Genk maakten vooral de winnaars Eric en
Jaak heel gelukkig.
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Eric Rompen
Bas Loomans
Guido Vanbelle
Luc Vrielinck
Jan Berghmans
Stefaan Bergé
Eric Thevissen
Eric-Jan Royakkers
Constantinus Politis
Marc-H. Nolens en Ivan Houbrechts

Kanteltray voor rolstoelpatiënten
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Stien & co

L&M band

Voorzitter van het Vlaams
Parlement Jan Peumans

Virginie en moeder Véronique

VVT voorzitter
Jean-Paul Michiels

De "éminences grises" van de KLTV
Maurice Gielen en Willy Ruiters
samen met Jan Peumans
De cocktail-boys
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Karikaturist Marc De Roo met oog voor het detail

Chocoladefontein snoepers

Con Senso
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met o.a. een bezoek aan de
Oekraïense kerk in Genk

ACADEMISCHE ZITTING : PRIJZEN (34)
Nobel Biocare: voor iedereen een chocolade champagneflesje met "75 jaar" op
Proscan: één tegoedbon voor één implantaat af te halen, en te plaatsen door ’n
kaakchirurg, samen met de suprastructuren.
Dentaid: een gevulde Interprox-box + grote bus Perio-aid
Macobe: nieuwe digitale schuifpasser voor dentale toepassing
Voco: Voco producten ter waarde van 100 euro
GSK: 75 tandenborstels Sensodyne Soft
BICON: Duo-pakket Champagne
Maasland Dental Labo: 10 waardebonnen van elk 100 euro
GABA: 2 x 1 bongobon van 50 euro
Oral B: 2 x 1 Weber tafelbbq, 4 x 1 reistas, 4 x 1 foto-kader
Septodont: één verpakking Biodentine
Cleanic: één bodytray
Denta: Kerr Herculite, Kerr Optibond en Kerr Vertise
Dentura: Hereaus Diamond en Hereaus Diamond Flow
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STEM op PAPIER of KLAVIER
voor VVT op 4

De uitslag van de RIZIV verkiezingen is belangrijk voor ons beroep en voor U
persoonlijk. Wie voor het VVT kiest, gaat voor een krachtige en eensgezinde
beroepsverdediging . Voor onze beleidsverantwoordelijken en gesprekpartners
is een verdeelde beroepsgroep een gemakkelijke prooi. Laat u niet zomaar
charmeren door mooie beloften, die vanuit het buitenland zomaar zouden kunnen
gekopieerd worden. Te vaak wordt het vaderschap opgeëist van nieuwe
realisaties, gelukkig leidt het ware DNA naar de stille Verbondsdiplomatie bij
overheden, universiteiten, onderwijsinstellingen, VDAB, Syntra….wij zijn
doeners en geen dagdromers. Wij publiceren als het dossier gefinaliseerd is.
- Het Verbond staat voor een collectieve en individuele
beroepsverdediging
- Het Verbond is steeds gewonnen geweest voor een partiële conventie ,
zonder nadelige invloeden voor practicus en patiënt. Op het ogenblik
dat een akkoord wordt aangeboden, hebben de onderhandelingen het
hoogst haalbare gerealiseerd.
- Premies voor softwarepakketten, hulppersoneel, sterilisatie en
kwaliteitscertificaten kunnen alleen als we ons als vrij beroep NIET aan
handen en voeten laten binden aan instellingen en overheden.
- Het Verbond is steeds voortrekker geweest van de preventiekar. Ondanks
de beperkte middelen blijven we de leeftijd voor het goed gehonoreerd
jaarlijks mondonderzoek telkens opdrijven tot inmiddels 63 jaar. De
prioriteiten van de ziekenfondsen liggen eerder bvb op het verlagen
van de leeftijd voor extracties !!! Ook hier zijn we mee akkoord mits een
correct tarief. In Vlaanderen wordt ondersteund door het Verbond de
preventiebusjes van Glimlachen.be naar de schoolbevolking gestuurd
voor verdere bewustwording van de mondgezondheid.
- Kies voor realiteitszin , dynamiek , echte ledenservice , website met
echte info, stem 4 VVT
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MARINA’S HERBS.
Eerst en vooral wil ik de voorzitter en het bestuur bedanken dat ik in ‘t Spyxke
mag schrijven, en ik hoop dat ik met dit artikeltje toch nog wat kan meegeven
aan alle ex-collega's!
Marina’s herbs, en niet meer LTH Marina Similon! Na meer dan 25 jaar praktijk,
waarvan 18jaar actief in ’t KLTV bestuur, gaf ik de brui aan het tandartsenleven,
en settelde me met mijn echtgenoot in Florida. Puur natuur en tijd in overvloed
om me toe te leggen op mijn hobby: het groeien en verwerken van kruiden!
In ‘t verleden hadden we voordrachten i.v.m. alternatieve therapieën, maar
nooit vertelde men ons hoe en wanneer deze toe te passen. Mijn bedoeling is
jullie praktische tips te geven, vooral naar de tandheelkunde toe, maar ook
voor gewone dagelijkse ongemakken.
Voor alle duidelijkheid i.v.m. kruidengeneeskunde, wil ik een paragraaf uit
mijn eindwerk citeren:.
Each herb has its own power
power,, but will work differently on different
people, or will work differently on the same person, but in a different
environment.
Kruidengeneeskunde is ondersteunend en complementair aan de westerse
geneeskunde. Het is een natuurlijke en zachte aanpak voor dagelijkse
ongemakken
Het eerste kruid dat ik in de kijker wil zetten, stak zijn kopje op in mijn
groententuin en fascineerde me . Een bloemknop zonder kroonblaadjes!
Ik bewaarde het zaad, en ontdekte enkele jaren later de naam:
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huidtoestanden, insektenbeten, brandwonden en hoofdpijn (migraine).
Hiervoor kneus je de blaren tot een papje, en laat het een 10-tal minuten lokaal
inwerken.
In India worden de bloemknoppen gebruikt om stotteren bij kinderen te
verhelpen.
De blaadjes worden gebruikt bij tandpijn en pijnlijk tandvlees. Ik laat hier in
de tuin de mensen kauwen op een blaadje zonder het dadelijk in te slikken. Na
enkele seconden voel je je tandvlees of tong beginnen tintelen en krijg je een
verdovend effect voor enkele minuten. (iedereen die het probeerde vertrok met
minstens 1 plantje!) Ideaal vind ik het voor patiënten die last hebben van aften
vooral onder de tong en achteraan in de mond. De verdoving is erg licht, je kan
dus makkelijk eten, maar zonder pijn. Ook zeer effectief voor patiënten met
ontstoken tandvlees, maakt het tandenpoetsen weer pijnloos! Kauwen op enkele
blaadjes, de brij tegen de pijnlijke plaats duwen, weer enkele minuten laten
intrekken, en dan inslikken (goed voor de spijsvertering he!) of “uittuffen”.
Het plantje groeit en bloeit hier minstens 11 maanden van ‘t jaar. Ik ben er
zeker van dat het ook in Limburg zal bloeien tijdens de zomermaanden of het
ganse jaar op een zonnige plaats in huis.. Indien iemand graag zaad wil, ik wil
het graag opsturen. Vragen en tips i.v.m. kruiden en bereidingen zijn altijd
welkom: masimilon@gmail.com

TOOTHACHE PLANT of spilanthes acmella.
We gebruiken vooral de blaren maar ook de bloemknoppen .
Eigenschap: een aromatisch, slijmlosmakend
kruid. Verbetert de spijsvertering Heeft een
anesthetisch en een insektendodend effect. Het
stimuleert de speekselklieren.
Wordt inwendig gebruikt bij slechte spijsvertering.
Hier gebruikt men de bloeiende plant. Je kan de
plant in sla en soepen verwerken. Je kan ook
tinctuur maken of capsulen van het gedroogde
kruid. (ik heb de werking nog niet uitgetest i.v.m.
slechte spijsvertering)
Uitwendig wordt het gebruikt bij jeukende

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
-28-

Spilanthes acmella of toothache plant

* ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN voor ACTIVITEITEN KLTV
Centralisatie via de VVT-website of het nieuwe (sinds 2008) e-mailadres:
studieclub.kltv@skynet.be
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Lijst wachtdienst
juli, augustus, september2011

JULI
Zaterdag 02/07/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 03/07/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Houben F.
Winterdijkweg 31
3950 Kaulille-Bocholt
011/447829
Aelbers A.
Heirbaan 53
3650 Dilsen-Stokkem
089/504550
Hardy M.
Hasaluthdreef 10a bus 1 3500 Hasselt
011/274536
Nellissen F.
Hoevezavellaan 83
3600 Genk
089/384988
Berx P.
Pliniuswal 24
3700 Tongeren
012/230794
Gorbatenko N.
Papenstraat 12
3840 Borgloon
012/210178
Raemaekers C.
St.Jobstraat 94
3550 Zolder
011/250415
Zaterdag 09/07/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 10/07/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Jackers K.
Hoefstraat 15
3940 Hechtel
011/726577
Ramaekers R.
Zegestraat 1a
3630 Maasmechelen
089/761981
Graindor J.
Guffenslaan 110
3500 Hasselt
0477/370340
Schraepen G.
Weg naar Opoeteren 60b1 3660 Opglabbeek
089/857025
Beusen M.L.
Maastrichtersteenweg 16 3770 Riemst
012/453620
Surinx I.
Stationsplein 4c
3840 Borgloon
012/671366
Schaeken K.
Hasseltsesteenweg 120
3580 Beringen
011/429507
Zaterdag 16/07/2011 : 9 tot 18 uur en Pinksteren 17/07/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Emmers R.
Driehoek 51
3920 Lommel
011/544639
Hoedemaekers D. Gerdingerpoort 41
3960 Bree
089/471202
Grooten A.
Diestersteenweg 187b1
3510 Kermt-Hasselt
011/253263
Miermans R.
Wiekstraat 146
3600 Genk
089/363129
Bierens M.
Romeinse Kassei 51
3700 Tongeren
012/230900
Haesevoets G.
Dorpsstraat 2
3570 Alken
011/315051
Vandekerckhove M. Linkhoutstraat 221
3560 Linkhout-Lummen
013/323248
Nationale Feestdag 21/07/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Kums M.
Onderwijslaan 15
3910 Neerpelt
011/645810
Janssen A.
Smeetsstraat 1
3640 Molenbeersel-Kinrooi 089/701424
Deruyter A.
Luikersteenweg 232/5
3500 Hasselt
011/284545
Metalidis S.
Herenstraat 201
3600 Genk
089/308840
Slaets J.
Millerdries 27
3770 Millen-Riemst
012/238519
Haven B.
Tongerse Steenweg 34
3800 St.Truiden
011/686247
Sterke B.
Genenbosstraat 109
3560 Lummen
011/571338
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Zaterdag 23/07/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 24/07/2011 : 9 tot 18 uur
———————————————————————————————————
Zaterdag
Lenssen E.
Kerkplein 1
3941 Eksel
011/667267
Zondag
Vermeulen J.
Mortel 22
3930 Achel
011/644992
Zaterdag en Zondag
Janssen N.
Itterplein 6 01
3960 Bree-Opitter
089/867737
Haesendonck E.
Sint-Truiderstwg 477b1
3500 Hasselt
011/591010
Lutgens J.
Bochtlaan 30
3600 Genk
089/362458
Boelen V.
Dorpsstraat 56
3740 Eigenbilzen-Bilzen
089/414804
Dewit T.
Grootstraat 81
3570 Alken
011/311960
Stevens W.
Gijzevennestraat 52
3560 Meldert-Lummen
013/328832
Zaterdag 30/07/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 31/07/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Leunen A.
Winterdijkweg 31
3950 Kaulille-Bocholt
011/447829
Mingels P.G.
Kasteelstraat 44
3620 Neerharen-Lanaken 089/718500
Gielen P.
Paalsteenstraat 164
3500 Hasselt
011/211116
Heerinckx M.
Weg naar Opoeteren 60b1 3660 Opglabbeek
089/857025
Butenaers D.
Romeinse Kassei 37
3700 Tongeren
012/231298
Hex L.
Luikersteenweg 502
3800 Gelmen-St.Truiden 011/486732
Tallon J.
Sportlaan 23
3545 Halen
013/441074

AUGUSTUS
Zaterdag 6/08/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 7/08/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Linmans L.
Geerstraat 2a
3941 Eksel
011/731909
Delnoy A.M.
Molenweideplein 1
3620 Lanaken
089/716434
Hox A.
Rodenbachstraat 27
3500 Hasselt
011/228121
Heens C.
Stationstraat 7
3665 As
089/658476
Boosten E.
Verbindingsweg 20
3770 Riemst
012/452556
Hoeck M.
Stationsstraat 26
3800 St.Truiden
011/680830
Van den Bossche C. Koerseldorp 35
3582 Koersel-Beringen
011/453606
Zaterdag 13/08/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 14/08/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Henckens W.
Don Boscostraat 79a
3940 Hechtel
011/734926
Van De Boel B.
Sint Pietersstraat 145
3630 Maasmechelen
089/792062
Jacobs J.
Luikersteenweg 785
3500 Wimmertingen-Hasselt 011/376990
Lueg H.
Weg naar Opoeteren 60b1 3660 Opglabbeek
089/857025
Buysmans J.
Dorpsstraat 44
3730 Hoeselt
089/415759
3570 Alken
011/316588
Seijnhaeve M.
Grootstraat 47
Tijskens L.
Schrikheidestraat 13
3582 Koersel-Beringen
011/421969

Wachtdienst Or
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O.-L.-V.-Hemelvaart 15/08/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Hamblok L.
Hoofdstraat 39
3941 Eksel
011/731743
Stassen K.
Hoogbaan 209
3650 Rotem-Dilsen
089/754067
Jacobs C.
Kunstlaan 8
3500 Hasselt
011/223032
Philippe M.
Souwstraat 19
3530 Houthalen
011/525052
Coninx M.
C.Huysmansplein 4
3740 Bilzen
089/417478
Jansen S.
Bloemenstraat 22
3830 Wellen
012/746626
Vangenechten J.
Heppensesteenweg 2
3945 Ham
011/345819

Zaterdag 10/09/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 11/09/2011 : 9 tot 18 uurr
——————————————————————————————————
Meermans R.
Kaulillerweg 218
3950 Kaulille-Bocholt
011/446304
Toklowicz R.
Herderstraat 787
3630 Maasmechelen
089/762815
Vanderhoydonck J. Luikersteenweg 232/5
3500 Hasselt
011/284545
Timmerman K.
Heuvenstraat 14a
3520 Zonhoven
011/605059
Fransen R.
Momberstraat 11
3700 Tongeren
012/239085
Lefevre M.
Langstraat 1
3890 Montenaken-Gingelom 011/882833
Vandevoort F.
Koerselse steenweg 49
3580 Beringen
011/423767

Zaterdag 20/08/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 21/08/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Lit E.
Pastoor Bungenerstr.34
3930 Achel
0476018364
Verheyen E.
Rode Kruislaan 51
3960 Bree
089/464561
Jamart J.
Toekomststraat 1
3500 Hasselt
011/222011
Hauglustaine K.
Merelstraat 40
3520 Zonhoven
011/603008
Cuypers A.
Dorpsstraat 56
3740 Bilzen-Eigenbilzen
089/414804
Kindermans G.
Hasselbroek 213
3890 Jeuk-Gingelom
011/485726
Smeets J.
Beverlosesteenweg 50
3583 Beringen
011/422914

Zaterdag 17/09/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 18/09/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Meynen P.
Molenstraat 16
3990 Peer
011/632628
Vaes H.
Stationsstraat 155/1
3620 Lanaken
089/718404
Jordens A.
Rechterstraat 116
3511 Hasselt
011/261080
Janssen M.
Weg naar As 90
3600 Genk
089/362414
De Neve E.
Maastrichterstwg 218
3700 Tongeren
012/231122
Lowel G.
Nieuwe Steenweg 31
3850 Nieuwerkerken
011/680778
Vanspauwen K.
Hasseltse Steenweg 120 3580 Beringen
011/429507

Zaterdag 27/08/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 28/08/2011 : 9 tot 18 uurr
——————————————————————————————————
Martens P.
Stationsplein 12
3930 Hamont
011/621012
Vanschoenbeek R. Populierenlaan 59
3620 Rekem-Lanaken
089/713034
Jans B.
Diestersteenweg 230
3510 Kermt-Hasselt
011/250783
Gyselinck M.
Hoogstraat 117
3600 Genk
089/357907
Geysen E.
Maastrichterstwg 218
3700 Tongeren
012/231122
Kreemers J.P.
Hasseltsesteenweg 38
3720 Kortessem
011/377162
Vandermeeren S.
Loksbergenstraat 92 b3
3545 Halen
013/444115

Zaterdag 24/09/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 25/09/2011 : 9 tot 18 uurr
——————————————————————————————————
Overweg M.
Bemvaartstraat 47
3900 Overpelt
011/648788
Vancauwelaert E. Populierenlaan 59
3621 Rekem-Lanaken
089/713034
Jorissen E.
Hasaluthdreef10a bus1
3500 Hasselt
011/274536
Kia H.
Vennestraat 156b1
3600 Genk
089/303008
Gomand E.
Heurstraat 86
3700 Diets-Heur Tongeren 012/241445
Matterne N.
René Lambrechtstraat 31 3800 St.Truiden
011/694192
Verbeeck H.
Pastorijstraat 3
3540 Donk - Herk-de-Stad 013/442622

SEPTEMBER
Zaterdag 3/09/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 4/09/2011 : 9 tot 18 uurrr
——————————————————————————————————
Meers C.
Ringlaan 146
3900 Overpelt
011/661820
Brabants M.J.
St.Pietersstraat 85
3630 Leut-Maasmechelen 089/757475
Bruyninx L.
Hasseltsedreef 103
3500 Stevoort-Hasselt
011/314830
Vandecaetsbeek P. Rootenstraat 17b17
3600 Genk
089/358173
Fastré L.
Visésteenweg 201
3770 Z.-Z.-Bolder-Riemst 012/451890
011/685628
Lambeets E.
Terbiest 96
3800 St.Truiden
Vandersmissen B. Terbermenweg 1
3540 Herk-de-Stad
013/551212

TE KOOP:
Wegens digitalisatie:
automatische ontwikkelaar Dürr Dental XR 24-II met donkere kamer Dürr Dental
DL 26 inclusief voorraad producten en 2 dozen pano's
Contact via tel. 011/ 31.65.88

TE KOOP:
Het Tandheelkundig Jaar, de volledige verzameling van 1980 tot en met 2008,
29 boeken. Prijs overeen te komen.
Contact via tel. 011/ 72.47.07 na 19 u.

Wachtdienst Or
tho : 070 / 222088 - PParo
aro : 070 / 222125
Ortho
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sept. 2001 -dec. 2005
Blauwe kleur en mondspiegel
juni 2011
Redacteur André Timmerman
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WACHTDIENST ORTHODONTIE

juli -augustus-september 2011

070 / 222088
Weekend 2 en 3 juli, 9 tot 18 uur
Weekend 9 en 10 juli, 9 tot 18 uur
Weekend 16 en 17 juli, 9 tot 18 uur
Donderdag 21 juli, 9 tot 18 uur
Weekend 23 en 24 juli, 9 tot 18 uur
Weekend 30 en 31 juli, 9 tot 18 uur
Weekend 6 en 7 aug., 9 tot 18 uur
Weekend 13 en 14 aug., 9 tot 18 uur
Maandag 15 aug.,
Weekend 20 en 21 aug., 9 tot 18 uur
Weekend 27 en 28 aug., 9 tot 18 uur
Weekend 3 en 4 sept., 9 tot 18 uur
Weekend 10 en 11 sept., 9 tot 18 uur
Weekend 17 en 18 sept., 9 tot 18 uur
Weekend 24 en 25 sept., 9 tot 18 uur

Voicu Doina
0477725230
Vandijck Marc
089481258
Alewaters Marielle 011740242
Van Erum Ria
047464349
Mesotten Katrien 0476209241
Medhat Aly
0486422050
Janssen Rina
0495262458
Medhat Aly
0486422050
Nelles Anne-Marie 0476411830
Berben Cornelia 0487292585
Schreurs Arnaud 089359703
Vangeel Dymphna 0122635551
Callebert Katrien 047694081
Colson Luc
08977057
Stessens Ann
0498110291

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE

juli -augustus-september 2011
2007

070 / 222125
Weekend 2 en 3 juli, 9 tot 18 uur
Weekend 9 en 10 juli, 9 tot 18 uur
Weekend 16 en 17 juli, 9 tot 18 uur
Donderdag 21 juli, 9 tot 18 uur
Weekend 23 en 24 juli, 9 tot 18 uur
Weekend 30 en 31 juli, 9 tot 18 uur
Weekend 6 en 7 aug., 9 tot 18 uur
Weekend 13 en 14 aug., 9 tot 18 uur
Maandag 15 aug.,
Weekend 20 en 21 aug., 9 tot 18 uur
Weekend 27 en 28 aug., 9 tot 18 uur
Weekend 3 en 4 sept., 9 tot 18 uur
Weekend 10 en 11 sept., 9 tot 18 uur
Weekend 17 en 18 sept., 9 tot 18 uur
Weekend 24 en 25 sept., 9 tot 18 uur

Vanaf jan. 2006 : KLEUR
Eerst Vuurwerk voor het 70 jaar jubileum
Daarna ieder jaar een nieuwe foto met een beeld uit de Limburgse natuur
Redacteur André Tmmerman

Van Enis Francis
Wijgaerts Ingrid
Boschmans Geert
Gijbels Frieda
Soers Catherine
Thevissen Eric
Van den Eynde Els
Vanderfaille Annelou
Van Enis Francis
Wijgaerts Ingrid
Boschmans Geer
Gijbels Frieda
Soers Catherinea
Thevissen Eric
Van den Eynde Els

Het KL
TV
KLTV
TV-- bestuur en de redactie wensen
wensen,,
alle collegae en hun familie
een zonnige, deugddoende en
herbronnende vakantie
Tot op de Dag vv.h.
.h. Spyxk
e
Spyxke
of tot in september!
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Koninklijk
Koninklijkee Limburgse
Tandartsen VVereniging
ereniging

25 jaar 't Spyxke
Een overzicht
van de covers

Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
26° jaargang, nummer 7 : september 2011

S

1936-2011

't pyxke
Nummer 1 (1986)
in het blauw, LTV
titelloos
Redacteur Luc Bien

1987, in het bruin,
Koninklijke LTV
Redacteur
Patrick
Dirickx (tot dec.1991)

1988-1994,
voor het eerst met
de naam 't Spyxke
Redacteuren Patrick Dirickx
en Eric Hendrickx (jan. 1992
tot juni 1994)

Donderdag 22 september 2011

om 20u30

Kostencalculatie voor de
tandartspraktijk
Lth. Edmond Sokol
LIMBURGHAL in GENK

GEACCREDITEERD DG 2

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

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
bij Serge Wils vóór 16 september 2011
(Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)

* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be

Sep. 1994 - dec. 2000
met ondertitel "het maandblad
van en voor de (Limburgse)
tandarts"
Met het logo tgv het zestigjarig
bestaan. In dec. 1996 beide logo's
Redacteur Paul Delwiche
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* via telefoon: 0494/751719 ((NIEUW
NIEUW NUMMER
NUMMER))
(enkel antwoordapparaat of sms)
* via fax: 011/27.27.76
* via website: www
.tandarts.be
www.tandarts.be
(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)
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Donderdag 22 september 2011
Kostencalculatie voor de tandartspraktijk
E. Sokol
Donderdag 27 oktober 2011
Omgaan met het nieuwe hygiëneprotocol
N. Schelstraete
Zaterdag 5 november 2011
Apolloniabanket
Fonteinhof Borgloon
Donderdag 24 november 2011
Digitale beeldvorming met Prof. Renilde Jacobs GAAT NIET DOOR
Er wordt naar vervanging gezocht, in een latere editie meer info.

Op het schutblad met uw naam en adres
Stcl:Ja/Nee = U bent al dan niet ingeschreven
voor de volgende studieclub

Voorblad van 't Spyxke: "Holsteenbron" (Teut) Zonhoven
Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be
Secretariaat K.L.T.V.:
Gele Bergstraat 6 3583 Paal tel: 011/ 42.34.00
Lidgeld K.L.T.V.: 50 Euro
Bankrelatie: Bank J.Van Breda & Co 645-1192115-20
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
www.tandarts.be (voor tandartsen/studieclubs/Limburg KLTV)
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Woord van de V
oor
zitter
Voor
oorzitter

Agenda

't Spyxke: september 2011

september 2011

Beste collegae,
hopelijk hebben heel wat van jullie al kunnen genieten
van een welverdiende vakantie, ook als je het land
niet kon ontvluchten met deze kwakkelzomer. Intussen
neemt uw jubilerende vereniging de draad weer op
met nog tal van interessante activiteiten tijdens dit
najaar.
De RIZIV verkiezingen zijn voor het beroep geen
goede zaak geworden. Ondanks 75 % van de Vlaamse
stemmen, ging de vijfde zetel voor het Verbond, met
67 stemmen tekort, verloren. De grote winnaars van
deze nieuwe situatie zijn echter de ziekenfondsen en
de overheid, die ons (waarschijnlijk) met
plaagregelgeving gaan overdonderen in de toekomst
. Bovendien zal “samenwerken” met een weinig
betrouwbare beroepspartner, die zich alleen wil verder profileren en met gemakkelijke,
maar vaak niet uitvoerbare, oplossingen wil scoren, niet vanzelfsprekend zijn. Ondanks
alles zal de Vlaamse tandarts vlug het verschil merken tussen woorden en daden, service
en toogpraat, know-how in de materie en geklets vanaf de zijlijn. KLTV zal resoluut
blijven kiezen voor haar opdrachten naar overdracht van wetenschappelijke en
beroepsinformatie in onze provincie .
Ook het manpowerprobleem moet onze aandacht blijven houden, zowel om jonge collegae
te stimuleren en te ondersteunen in hun eerste beroepsstappen, als om oudere collegae
interessante keuzes te bieden, zodat men langer in het beroep kan functioneren. Natuurlijk
moeten we blijven ijveren dat hulpkrachten (assistenten en mondzorgassistenten) SNEL
hun weg in de tandzorg kunnen vinden. Bepaalde privileges moeten hiervoor verruimd
worden, zonder alles overboord te gooien en zonder avonturiers hiervan misbruik te
laten maken. Ook de tandtechnici voelen dit aan en zijn wat ongeduldig op dit ogenblik,
maar parallel overleg is zeker op dit ogenblik op zijn plaats om geen “Nederlandse
toestanden” te krijgen.
Een interessante ontwikkeling in Nederland is de “vrije prijsvorming” vanaf 1 januari
2012. In het overgereguleerde buurland is het zeker een uitdaging naar het beroep en
patiëntengroepen. De overheid rekent op verdere transparantie over kwaliteit,
overzichtelijke en begrijpbare patiëntenrekeningen (vanaf 150 euro verplichte prijsopgave
aan de patiënt) en eenduidige informatie over het aanbod van behandelingsmogelijkheden
en prijslijsten op een (eigen) praktijkwebsite. Ve rder veronderstelt men
kwaliteitsverbetering door meer concurrentie, meer innovatie door gebruik van modernere
technieken, maar rekent men er OOK stiekem op dat alles leidt tot betere tandheelkunde
aan lagere prijzen. Diezelfde overheid neemt echter voldoende reserves om het
“experiment” te stoppen als alles evalueert naar hogere prijzen en als de toegang tot de
tandzorg hierdoor in gevaar zou komen.
In ons land zal veel aandacht gaan naar het “kunnen” naleven van het nieuwe
hygiëneprotocol van de Hoge Raad voor Gezondheid (min. Volksgezondheid). Nog steeds
zijn heel wat situaties moeilijk realiseerbaar in een solo-praktijk. Sommige toestellen en
protocols moeten absoluut ingang vinden in onze praktijken en de overheid moet voor
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deze bruuske veranderingen ZEKER tegemoet komen via de Ziekteverzekering, zoals
onderhandeld werd en beschreven in het laatste Akkoord tandartsen-ziekenfondsen.
In eigen provincie willen we vorm geven hoe we zorgbehoevende bejaarden met eigen
dentitie best kunnen begeleiden in hun eigen omgeving. Verder gaan we samen met twee
andere eerstelijnsgezondheidsberoepen (Apothekers en Kinesitherapeuten) met steun van
UNIZO-FVIB Limburg een project starten naar het vroegtijdig herkennen van wat intussen
een serieuze beschavingsziekte in onze Westerse wereld aan het worden is : nl. Diabetes
type 2 met alle nadelen voor de algemene gezondheid en de dentitie in het bijzonder. Ook
wij, tandartsen, zijn goed geplaatst omdat de mondholte al heel wat initiële aanduidingen
van diabeteslijden verraadt. En….. minister Vandeurzen wil hiervoor wel budgetten
vrijmaken.
Tenslotte werken we naarstig aan de studieclubprogrammatie van volgend jaar, dat
zeker niet in de schaduw mag staan van dit jubileumjaar. Nieuwe formules met kleinere
groepen naast onze maandelijkse activiteit moeten zeker kunnen en tevens hoop ik dat
ons “locatie- en cateringprobleem” een definitieve oplossing kan vinden.

Personalia

Woord vv.d.
.d. V
oor
zitter
Voor
oorzitter
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september 2011

° 09-08-1924 + 04-07-2011

Treik
e CORSTJENS
reike
Moeder van collega TONY KERKHOFS
° 06-05-1918 + 07-07-2011

Marcel Emiel CAERLENS
Vader van collega GERDA CAERLENS
Grootvader van collega FREDERIC GODDEERIS
° 06-06-1956 + 01-08-2011

Ivo HENDRIX

Schoonbroer van collegae JAN VAN DE PERRE en
DYMPHNA VANGEEL, STANY PROESMANS en
ANNEMIE VAN DE PERRE

Jos Hoffbauer
Vz KLTV

Personalia

GEBOORTE:
OVERLIJDEN:

KLTV meldt met droefheid
het overlijden van

MARIANNE SLEGERS
° 14-04-1959

° 26-05-2011
STIEN
Dochtertje van collega AN VOETS en Steven Boven
° 07-06-2011
KAMIEL
Zoontje van collegae
MARIE TYDTGAT en BRAM SLAETS
Kleinzoontje van collega JOHAN SLAETS

+ 28-06-2011

Tandarts

° 07-12-1913 + 14-06-2011

Jacqueline BERA
BERATT
Moeder van collega LUC DIERYCK
° 07-10-1923 + 30-06-2011

Mon GO
V AERTS
GOV

Vader van collega GRIET GOVAERTS
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° 27-06-2011
MAXIM
Zoontje van collega SILVIE LINMANS en Raf Jacobs
° 08-07-2011
KATO
Dochtertje van Katrien Becuwe en collega EMILE
HENQUET
° 11-07-2011
ALIXE
Kleindochtertje van collega FRIEDA BONGERS
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22 sept. 2011 om 20h30

Kostencalculatie voor de tandartspraktijk
Spreker: Lth. Edmond Sokol

GEACCREDITEERD
DG 2

Korte inhoud:
Niet enkel de kostprijs van het tandtechnish labo en van een
afdrukmateriaal is bepalend voor de prijs van een prothetische
restauratie.
Heel wat meer factoren (o.a. inrichting, exploitatie, rente, personeel...)
spelen in een correcte prijsbepaling een rol. In deze uiteenzetting worden
alle elementen die een invloed hebben op de kostprijs van een dentale
behandeling overlopen.
Om iedere tandarts in staat te stellen een individuele, transparante
prijsberekening te maken, worden de factoren die in rekening dienen te
worden gebracht ad modum De Lembre toegelicht.
Voorbeelden en oefeningen met de E.S Coëfficient verduidelijken de
mogelijkheid om een transparante, mediane kostprijs te berekenen.

Bondig curriculum vitae spreker
Licentiaat in de THK in 1984 aan KuLeuven en sinds 1985 een privépraktijk met bijzondere
aandacht voor prothetische rehabilitatie in Vilvoorde.
Hij is sinds 1994 lid van de Commissie Tandtechniek en heeft bijzondere interesse voor
praktijkmanagement. Hij werkte mee aan de actualisering van de studie Prof. De Lembre
en verdiepte zijn kennis in de fiscale en boekhoudkundige aspecten van een tandartspraktijk.
Hij is lid van de Raad van Bestuur van het VVT en sedert 1999 voorzitter van studieclub
TAVO.
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Professionele aankondigingen
Wachtdienst 2012
De wachtdienstlijst 2012 voor onze provincie wordt afgesloten op 30 september.
Alle nieuw gevestigde collegae moeten een aanvraag met de praktijkgegevens
opsturen (zie onze website binnen www.vvt.be). Wie denkt in aanmerking te
komen voor een vrijstelling stuurt mij het geëigende formulier toe.
Volgens het Limburg reglement blijft iedereen die op de actieve lijst van dit jaar
stond, ingeschreven voor het volgend jaar, maar niet-VVT leden moeten eerst
voldoen aan de onkostenforfait om op de lijst te blijven. Vanaf dit jaar kan men
ook de verlofperiode van 2012 ingeven op “mijn wachtdienst” op de vvt-website.

't Spyxke:

september 2011

specifieke opstartproblematiek van jonge collegae, vraag ik een engagement
van deze groep….liefst op lokaal vlak en laagdrempelig… de deur/mailbox van
de voorzitter en ons Bestuur staat steeds open, maar ieder van ons zal ook
verder uit zijn schelp moeten komen. De (plaatselijke) bijscholing zal ook naar
kleinere groepen en meer praktisch georiënteerd worden, zonder onze
maandelijkse studieclubavond overboord te gooien. Daarnaast willen we ook
meer aandacht geven aan Praktijkmanagement en rendabiliteit van een (gezonde)
onderneming in de gezondheidszorg. KLTV doet dit op de eerste plaats in overleg
van het nascholingsinstituut (NIVVT), maar duldt niet dat (nog) veel aanbod
geprogrammeerd staat op filegevoelige plaatsen in dit land en bijgevolg niet
attractief voor de Limburgers.

Interessante (nederlandstalige) literatuur PAS verschenen :

BELANGRIJK : na 30 september 2011 zijn onze lijsten definitief en begint de
uitwerking voor onze zeven zones.
Contact : secretaris wachtdienst A.T. Limburg : Jos Hoffbauer
(jos.hoffbauer@tandarts.be)
Formulieren (in- en uitschrijven)/reglement en informatie : website www.vvt.be
naar studieclub Limburg en dan naar “wachtdienst”.

Overzichtswerk over alle deelgebieden van de tandheelkunde met oplossingen
voor praktische problemen, stappenplannen, overzichtelijke schema’s en
uitgebreide achtergrondinformatie (zie ook www.geneeskundeboek.nl)

Fotoreportage 19 mei Limburg van onze fotografen Roger Oosterbosch en

-2de herziene druk van Infectiepreventie van A tot Z.

Paul Delwiche is nog steeds te bewonderen op www.kltv.be.

RIZIV verkiezingen 2011
Namens het Verbond wil ik alle Limburgse kiezers danken voor hun steun aan het
Verbond. Zoals U in de VVT- zomerzending hebt kunnen lezen wil het Verbond
lessen trekken uit het resultaat van de verkiezingen. Ook anderen zullen hun
verantwoordelijkheid moeten leren nemen en die verantwoording afleggen voor
hun kiezers, want ondanks onze druk in het verleden om bv. overregulering de
baas te zijn, werd het Verbond te vaak als “overheid” aanzien. Er zal in de
toekomst meer contact met de basis moeten komen, zodat besluitvorming ook
kan bijgestuurd worden en evoluties beter begrepen worden als billijk compromis
uit onderhandelingen. KLTV probeert dit al in te vullen door syndicale berichten
op onze maandelijkse studieclub, berichten in dit Spyxke, onze regelmatige
enquêtes en extra discussiemateriaal bij onze peer-reviews. We zien stilaan de
limieten van onze akkoordensysteem en DAAROM moet syndicale taal/actie
zeker “levend” blijven , willen we door ziekenfondsen en patiëntenverenigingen
niet binnenkort in de hoek gedreven worden. Het Verbondslid zal steeds de best
geinformeerde Belgische tandarts blijven met adequate informatie over alle
aspecten van het beroep . Ook een degelijke ombudsdienst voor wie (onterecht)
met de Overheid in conflict komt, moet de betere “service” ervaren. Voor de
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-compendium mondzorg : ISDN 9789085620952

van D.M Voet (congres Hasselt)

ISBN 9789031387427

Praktische infectiepreventie met duidelijke schema’s en veel foto-materiaal van
praktijksituaties. Kennis over infectiebronnen en besmettingsroutes.
Ook zeer geschikt als naslagwerk voor de tandartsassistente.
N.B. Het nieuwe Belgisch Hygiëneprotocol vindt U digitaal op onze “studieclub
Limburg” site binnen www.vvt.be onder "protocollen".

Ons KLTV jubileumbanket op zaterdag 5 november zal een nieuwe
voltreffer van ons jubileumjaar zijn met een verzorgd menu, attracties en enkele
mooie prijsjes. We opteerden opnieuw voor de locatie van vorig jaar in
Borgloon (kijk eens naar het filmpje van www.fonteinhof.be.)
Spreek met enkele mensen af, zo kan je mee een mooi gezelschap creëren, wat de
sfeer voor een gezellige avond zeker kan bevorderen.
Intussen is er al ruime belangstelling en zijn de verblijfkamers, die bij de site
horen, al volzet. Wil je genieten van een weekend Haspengouw en ook genieten
van een extra glaasje tijdens het banket, dan komen nabijgelegen B&B
"De Verborgen Parel" en "Het Zoete Zijn" ook in aanmerking.
Laat ons (Jos Henckens en Jos Hoffbauer) tijdig iets weten als jullie in groep
willen komen.
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PROFICIA
VENDI
PROFICIATT PROMO
PROMOVENDI
en welk
om in de KL
TV
welkom
KLTV
TV..
Aan de K.U.Leuven behaalden eind juni 7 Limburgers hun diploma van tandarts.
Voor hen volgt nu nog een stagejaar (postgraduaat Algemeen Tandarts) vooraleer ze een
zelfstandige praktijk mogen voeren.
Wij wensen onze nieuwe collegae van harte proficiat, veel geluk en werkvreugde in hun
verdere professionele loopbaan.
Ook willen wij hen met open armen verwelkomen als nieuwe leden van onze KLTV en
verwachten hen dikwijls op onze maandelijkse studieclubs en talrijke andere activiteiten.
Ook proficiat aan de (collegae)ouders van de jonge promovendi.

Evelien DEDEYN (Heusden-Zolder)
Katrien HEYLEN (Genk )
Dieter KELLENS (Bilzen)
Kara KERKHOFS (Lommel )
Stijn MARTENS (Hasselt)
Simon POELMANS (Lummen)
Vincent VERNYNS (Lommel)
De promovendi van 2010 hebben nu het stagejaar achter de rug hebben en
behaalden dus het postgraduaat Algemeen Tandarts 2011.
Karen BROUWERS ('s Gravenvoeren, Rudolf Brouwers)
Kristine CARLIER (Lummen, Paul Carlier en Anita Lenaerts )
Inge CLERCKX (Alken)
Michael DEFERME (Tessenderlo, Bart Deferme en Linda Bensch )
Nathalie KNOORS (Spalbeek)
Filip MENTEN (Eigenbilzen, Véronique Boelen )
Christopher NEVEN (Lanaken)
Elvire NOELMANS (Hasselt)
Willem-Frederik SIMONS (Tongeren)
Sophie SPREUWERS (Kinrooi, Anita Janssen)
Lien STINKENS (Meeuwen-Gruitrode)
Laura TIMMERS (Heusden-Zolder)
Ruth UTEN (Berbroek)
Eva VAN SANDEN (Hamont-Achel)
Behaalde een Master na Masterdiploma in de Restauratieve tandheelkunde
met klinisch postgraduaat:
Laura CEYSSENS (Heusden-Zolder)
Behaalde de bijzondere beroepstitel in de Mond-, Kaak-, en Aangezichtschirurgie:
Joeri MEYNS (Lanaken)
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GEZOCHT
GEZOCHT::
Te huur
huur,, over te nemen
nemen,, alle optie's zijn bespreekbaar.
ts Geer
Voormalige tandartspraktijk tandar
tandarts
Geertt Dhaenens
Dhaenens,
Bampslaan 14 a, 3500 Hasselt.
Inlichtingen, mevrouw M.Dhaenens: 0496 256571
Belgische of buitenlandse tandarts gevraagd
voor groepspraktijk Cox in Stevoort.
Contact: 0475/782672
Collega tandarts voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
089/85.67.65 of 0494/44.14.90
Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.:089/85.67.65
Welke algemeen tandarts wil een 3-tal jaren samenwerken en nadien
praktijk overnemen aan zeer gunstige voorwaarden? Centrum Zolder-Limburg
Contacteer 0476 52 63 93 of robhouben@hotmail.com
Enthousiaste collega voor langdurige samenwerking in groepspraktijk in
Elen-Dilsen. Dagen en uren overeen te komen.
089/56.35.13. of anne007@scarlet.be
Contact: Leenders Annemie Tel.:089/56.35.13.
T andheelkundig Centrum ESTHEDENT
ALPL
US te Opglabbeek zoekt
ESTHEDENTALPL
ALPLUS
voor aanvulling van haar team :
·
een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie
Dagen en uren in overleg vrij te bepalen.
Verdere info op 089/857025 of info@esthedentalplus.be

Accreditering studieclub 16 juni 2011: Kleurbepaling
Omdat de accrediteringsgegevens op luik C van het evaluatiepapier niet duidelijk
leesbaar zijn volgen hier de juiste gegevens:
Erkenningsnummer: 22171
Deelgebied: 7
Accrediteringseenheden: 10
Uren: 1,50

* ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN voor ACTIVITEITEN KLTV
Centralisatie via de VVT-website of het nieuwe (sinds 2008) e-mailadres:
studieclub.kltv@skynet.be
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winterdijken. “ Papa, is het nog ver ? want ik ben nu toch wel moe aan het
worden”, hoorden we uit dezelfde kindermond klinken. Neen, ver was het niet
meer, want we zagen de kerktoren van Uikoven al liggen … en we hadden de
wind in de rug !
Het was een leuke wandeling, leuk gezelschap, iedereen keuvelde met iedereen.
En een goede gids, maar dat wisten we al langer. Dus meer moet dat eigenlijk niet
zijn ! Alleen de zon heeft het laten afweten, maar dat hebben we niet aan ons hart
laten komen.
Iets voor half vier waren we terug aan ons vertrekpunt en even later stonden we
op de MDL-beach waar ons het aperitief aangeboden werd en waar we konden
luisteren naar de verhalen van de fietsers. En vermoeide voetjes waren er ook al
niet meer, want dat enorme springkasteel deed blijkbaar wonderen … !
Een trouwe KLTV-wandelaar, Marcel Vanpol

Zaterdag 25 juni 2011

DAG V
AN 't SPYXKE
VAN
Om 13.00 uur komen mijn echtgenote en ik aan op de parking voor het oude MDL
te Uikhoven. Volgens de mail met de laatste instructies moesten we ten laatste
om 13.00 uur hier zijn. Oef, net op tijd dus … maar geen kat te bespeuren … !
“ Het was toch duidelijk hier dat we moesten zijn en niet aan de beach ? “, vroeg
ik nog eens aan mijn echtgenote. Die antwoordde bevestigend.
Enkele minuten later komen ook Jos en Marijke aangereden. Dus we staan toch
op de juiste plaats. Geleidelijk aan boden zich meer en meer wandelaars aan. Het
merendeel had blijkbaar de laatste mail niet gelezen of ontvangen en had zich
dus naar de beach begeven.
De wandelschoenen of de botttines werden aangetrokken en rond 13.15 uur
waren we met een dertigtal. Onder leiding van onze trouwe KLTV-gids, René
Thewissen, wandelden we onder een grijs wolkendek en met een stevige wind in
onze flank over een grof kiezelpad langs de Maas richting Herbricht. Of wat er
eigenlijk nog restte van het gehuchtje, want vele bewoners zijn hier weggetrokken
na de herhaaldelijke Maasoverstromingen. René gaf ons tijdens de wandeling
uitleg over hoe men de laatste jaren de Maas probeert te bedwingen met
grindkiezel. Ook dat men in België anders te werk gaat dan aan de overzijde van
de Maas – in Nederland dus – om de jaarlijkse overstromingen onder controle te
houden. En Roger die legde uiteraard menig sfeerbeeld vast op de gevoelige
digitale plaat.
In Herbricht stond gelukkig nog een café en een warme tas koffie of een fris
biertje werd door iedereen gewaardeerd. “ Papa, ik ben moegezeten, gaan we nog
niet terug ? “, hoorde ik één van de kleinsten aan zijn papa vragen. Onder een
druilerig wolkendek deze keer, werd over een ander pad de terugweg aangevat
en kregen we van René ook te horen wat men juist bedoelt met zomer- en
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Www.buienradar.be geeft om 12h30 aan dat de aanhoudende buien van de
voormiddag wegtrekken naar Duitsland, en de volgende drie uur zal het droog
blijven. De druipnatte fietstocht van twee jaar geleden in gedachte, besluit ik
toch mijn stalen ros in te laden om mee te gaan fietsen. Ronny stond te wachten
met de handen in het haar. Hij had met de ingeschreven fietsers ongeveer 15
groepen samengesteld om de zoektocht in goede banen te leiden. Uiteindelijk
kunnen maar 4 groepen gevormd worden, 15 moedige fietsers: het zag er niet
goed uit, maar hoop doet leven. Het blad met de opdrachten werd zo goed als
mogelijk tegen de nattigheid beschermd en we vertrokken met 10 minuten verschil
tussen de groepen aan onze fietstocht, door Uikhoven, via Oud Rekem naar het
nieuwe MDL labo, waar een sanitaire en revitailleringsstop was ingelast, koeken
en taarten, warme koffie en koude dranken a volonté. En via Boorsem kwamen we
toch weer kletsnat aan de beach aan. Onderweg hadden we tijdens de opgelegde
proeven met tandpasta naar een horizontale roos gegooid en van op de fiets
vliegende vogelpik geprobeerd naar een vertikale roos. De derde en laatste proef
aan de beach werd afgelast: Limbo op het natte zand??? maar goed! Afdrogen,
droge reserve kleren aantrekken en naar de receptie samen met de wandelaars!
Champagne ter gelegenheid van het 35 jaar bestaan van het Maaslands Dental
Labo. Als attracties dit jaar een Hollandse gladjanus als vingervlugge goochelaar
en cocktailmaker. Voor de kleinsten het traditionele springkasteel en de jaccuzi's,
kano's en jetski voor de groteren. Ondertussen is het opgehouden met regenen
en kunnen we onder de tent uitkomen, maar de zon moeten we blijven missen. De
EHBO crew blijft dit jaar gelukkig werkloos. Pechvogel van vorig jaar, Liesanne,
dochter van organisator Ronny Martens wordt dan maar opgeroepen om met
haar onschuldige hand de vele prijzen te trekken. Talloze massageballen en
EHBO-sets. Bloemen en flessen wijn voor Ronny, Hilde en Maurice en de
hoofdprijs was voor Roger Oosterbosch, een daguitstap naar Zeeland, met de
bus en daar fietsen. Opmerkelijk bij de prijsuitreiking: vele winnaars waren afwezig
(ook op het laatste moment afgezegd wegens te slecht weer), en hun prijs werd
opnieuw dan verloot onder de áánwezigen.
In totaal waren we toch nog met 88 man, die samen aanschoven voor de BBQ.
En voor het ijsje, met voor deze dag speciaal Mojito-ijs.
Onze voorzitter werd weer disc-jockey, en enkelen waagden toch een schuchter
danspasje. Ondertussen begon onze andere Jos, een stapel "Gouden Tanden"
(1986) te verdelen onder de aanwezige jonge leden.
Het bleef droog en met het kampvuur en de gasbranders bleven de aanwezigen
toch hangen tot het donker begon te worden.
Onze KLTV familiedag zat er weer op, spijtig van het weer. De volgende dag was
het weer hoogzomer. Ideaal om onze modderfietsen en -wagens met de
hogedrukreiniger weer toonbaar te maken.
Lieve H. Apollonia, zorg a.u.b. voor beter weer tijdens de editie van 2012, op 30
juni zal dat zijn, of vraag het aan uw collega, de H. Clara.
A.T.
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KLTV SKIREIS Krokus 2012
Net zoals dit jaar, gaat de KLTV onder leiding van collega Daphne
Hermans ook weer skiën tijdens de krokusvakantie van volgend jaar.
(zat.18/02/2012 - zon. 26/02/2012). Geïnteresserden kunnen nu reeds
de periode in hun agenda reserveren.
De volledige reisdetails (offerte) verschijnen in het volgende Spyxke.
Het wordt dezelfde organisatie (AXION-Team, de betere Ski- en
Snowboardvakantie) in hetzelfde hotel als vorig jaar, Caminetto ****
in Folgarida, Italië. Iedereen was daar zeer tevreden over. Daphne zal
ook opnieuw een cursus organiseren en sowieso ook een peer-review,
als er min. 8 tandartsen meegaan.(daphne.hermans@tandarts.be)

Vakantiekiekje ingezonden door collega René Thewissen

O’Connelstreet Dublin: in de drukste winkelstraat van Dublin-noord rent het
publiek gezwind de deur van een commerciële tandartspraktijk voorbij.
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MARINA’S HERBS.
‘t is weer voorbij die mooie zomer!!! Gedaan met de bloei van de kruiden langs
kanalen,beken en weilanden. Wandelen of fietsen langs het kanaal, brandnetels,
st-janskruid, en paardebloemen verzamelen, misschien lukt het nog net, dan
zou ik ze zeker in massa plukken!

't Spyxke:
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Moest iemand zaad vinden van St-Janskruid, dat zou hier welkom zijn, hier
bloeit wel een inlandse soort met 4 kroonblaadjes, maar niet de Hypericum
Perforatum, met 5 gele kroonblaren.

HYPERICUM PERFORATUM of St-JANSKRUID
De naam komt uit het Grieks: hyper en eikon, of boven het beeld. De bloemen
werden nl. boven religieuze beelden geplaatst op 24 juni om het kwaad weg te
houden. De magische kracht van het kruid werd toegeschreven aan de rode
kleur van de gekneusde gele bloemen (ogend als bloed).
Het is een bitter-zoet, koelend kruid. Het relaxeert de zenuwen, vermindert
ontsteking en versnelt heling. Wordt lokaal antiseptisch en analgetisch
gebruikt.
Medisch:
-Gebruikt bij lichte depressie, zenuwachtigheid, slaaploosheid, premenstrueel
syndroom, tintelingen in de extremiteiten, sciatica en fibrositis.
Contra-indicatie: patienten met zware depressie, patienten die medicatie
innemen: zoals orale contraceptie, warfarine, digoxin …... Aangeraden is het
kruid niet in te nemen zonder een arts en herboloog te raadplegen indien de
patient medische problemen heeft en/of medicatie inneemt. Maar als de patient
geen medische problemen heeft en geen medicatie inneemt, werkt St-Janskruid
erg goed als je er bv. doorzit bij een tegenslag in ‘t leven, een overlijden, bij
enerverende werksituaties of bij slaapproblemen veroorzaakt door
veranderingen in de leefomstandigheden. Een zelfgemaakte tinctuur staat hier
steeds klaar in de frigo. Opgepast, want het geeft fotosensibiliteit, dus best
niet innemen als de zon straalt!
-uitwendig wordt het kruid gebruikt bij brandwonden, kneuzingen, diepe
pijnlijke wonden met zenuw beschadiging, bij spierkramp en een tennis
elleboog.
In de tandheelkunde:
Masseeer dragende olie van St-Janskruid in op de wang voor een behandeling.
Dit vermindert zenuwpijn en helpt wondheling na extrakties.
Zelf dragende olie maken: verzamel de bloemen op een zonnige droge morgen.
Versnij ze en zet ze in een glazen bokaal of fles. Overgiet met organische
olijfolie tot alle bloemen ruim met olie bedekt zijn. Zet de pot in een bruine
papieren zak op een zonnige plaats voor minstens 2 weken, schudt dagelijks.
Na 2 weken verschijnt de bloedrode kleur, ziften, en klaar voor gebruik!
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SPECIAL OLYMPICS in Limburg
van donderdag 2 juni tot zaterdag 4 juni 2011
Hemelvaartdag ‘s morgens aan de Grenslandhallen. Een zee van
atleten en begeleiders zit al van het vroege zonnetje te genieten op
het voorpleintje. Maar dit is geen gewone zee, hier zijn de atleten
allemaal mensen met een bijzondere nood. Binnen is het een geloop
van belang . De plaatsen voor de verschillende onderzoeksgebieden
worden aangekleed en aangeduid. Wij zitten bij Special Smiles, een
onderzoek van de universiteiten en de werkgroep Tandheelkunde
voor mensen met bijzondere noden. Coördinator voor Special Smiles
Belgium is Prof. Luc Marks van de universiteit van Gent. Enthousiast
vertelt hij ons dat de doelstelling van Special Smiles is, dat alle
atleten van de Special Olympics Belgium een kans krijgen om een
mondonderzoek te ondergaan tijdens de Nationale spelen. Op die
manier worden ook het gehoor de ogen en de voeten gechekt. Met
een 20tal collegae worden we in een aparte ruimte gebrieft over de
onderzoeksmethoden en de resultaten. Blijkbaar hebben deze
resultaten in het verleden al geleid tot aanpassing van de Rizivterugbetalingen van sommige behandelingen. Naast het
mondonderzoek wordt er ook aandacht besteed aan het individueel
begeleiden van de atleten bij de mondhygiëne en wordt hen en hun
begeleiders op het belang van een gezonde mond gewezen. Aan de
slag dus! Verschillende atleten worden eerst door een groep collegae
gescreend en dan geeft een andere groep de individuele
poetsinstructie, natuurlijk krijgen ze nadien een tandenborstel en
tandpasta. Het is hartverwarmend om te zien hoe de atleten soms
wat schoorvoetend aanschuiven maar dan enthousiast tonen hoe ze
hun tanden poetsen en fier hun medailles laten bewonderen, een
dankbaarder patientenbestand kan je je niet dromen. Op de drie
dagen hebben een 50tal collegae meegeholpen om een goeie 700
atleten te controleren en allemaal waren ze blij om deel uit te maken
van een organisatie die niet enkel om prestaties draait. Prof. Luc
Marks was na die drie dagen ook zeer tevreden over de
samenwerking en zou zeer graag volgend jaar weer beroep doen op
de collegae van de KLTV. Aangezien de Special Olympics dan
doorgaan in Seraing mag dat voor onze Limburgse collegae geen
grens te ver zijn.
Uw verslaggever, Chris Kruijen.
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Apolloniabanket
ZA
TERD
A G 5 NO
VEMBER 2011
ZATERD
TERDA
NOVEMBER

Fonteinhof
Fonteinhof 1 - B-3840 Gotem-Borgloon
De voorzitter en de bestuursleden van de Koninklijke Limburgse
Tandartsen Vereniging nodigen alle leden met partner uit op hun
64ste banket. Wegens de sterk geäpprecieerde uitgave van vorig
jaar zal het banket weerom doorgaan in Fonteinhof in Borgloon,
het voormalig, prachtig gerestaureerde "kasteel van Gotem".
Zaterdag 5 november zal HEEL het complex weer van ons zijn.
In het kader van de 75-jaar-KLTV- viering hopen de voorzitter en
het bestuur van het jaarlijks Apolloniabanket opnieuw één van
hoogtepunten van het jaar maken.
Spreek daarom met jullie vrienden af en kruis de datum in jullie
agenda aan. Ondanks deze toplocatie en topcateraar zullen we de
prijzen weer “democratisch" houden.

Drs.Alma Dozic en assistente
UDB voorzitter
Dirk Mennen.
Zijn toespraak staat
op onze website
(www.vvt.be)

Enkele van de aanwezige Limburgse techniekers

En voor de jonge collegae, spreek met elkaar af en schrijf samen in.
Knoop aan met de collegiale KLTV traditie.
Het menu en de kostprijs zal in het volgende Spyxke verschijnen.
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WACHTDIENST

september 2011

Centraal Oproepnummer

K
ONINKLIJKE LIMBURGSE
KONINKLIJKE
TTAND
AND
AR
TSENVERENIGING
ANDAR
ARTSENVERENIGING

0903/39.969

Lijst wachtdienst
oktober 2011

Zaterdag 01/10/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 02/10/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Oben K.
Koning Albertplein 14
3970 Leopoldsburg
011/343431
Lemmens J.
Breeersteenweg 233
3640 Kinrooi
089/702571
Grosemans T.
Diestersteenweg 187b1
3510 Kermt-Hasselt
011/253263
Kelchtermans M. Nachtegalenstraat 14
3530 Houthalen
089/385151
Govaerts M.
Hazelereik 18
3700 Tongeren
012/236675
Mignon L.
Schepen de Jonghstr.29 3800 St.Truiden
011/682533
Vermeulen L.
Diesterstraat 54
3980 Tessenderlo
013/664737
Zaterdag 08/10/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 09/10/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Nijs K.
Kaulillerweg 1c
3950 Bocholt
089/472806
Vanende K.
Weertersteenweg 136
3640 Kinrooi
089/702600
Journee M.
Kroonwinningstraat 27
3500 Hasselt
011/284604
Meyers L.
Lijsterbesstraat 4
3600 Genk
089/382653
Hertenweg L.
Munsterbilzenstraat 11
3740 Munsterbilzen-Bilzen 089/414461
Morren R.
Tegelrijstraat 210
3850 Nieuwerkerken
011/582818
Verspreet M.
Tessenderlose steenweg 85 3583 Paal-Beringen
011/420651
Zaterdag 15/10/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 16/10/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Papy K.
Karrestraat 81
3920 Lommel
011/545956
Stassen E.
Hoogbaan 209
3650 Dilsen
089/754067
Merchiers A.
Kliniekstraat 9
3500 Hasselt
011/273699
Leroux J.
E.Van Dorenlaan 28
3600 Genk
089/380128
Jans A.
Piepelpoel 17
3700 Tongeren
012/238068
Neven I.
Kleindekkenstraat 8
3800 Zepperen-St.Truiden 011/689965
Vlaminck G.
Heerbaan 178
3582 Koersel-Beringen
011/423978
Zaterdag 22/10/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 23/10/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Safaipour H.
Kapelstraat 6
3960 Hamont-Achel
011/531710
Vanhoof K.
Rode Kruislaan 51
3960 Bree
089/464561
Kuznetsov K.
Volksstraat 71
3590 Diepenbeek
011/757815
Gregoor H.
Rootenstraat 17 b17
3600 Genk
089/358173
Jorissen I.
Pliniuswal 24
3700 Tongeren
012/230794
Nysten L.
Wildebamp 14
3800 St.Truiden
011/683632
Volders F.
Kerkstraat 9
3580 Beverlo-Beringen
011/424082

Wachtdienst Or
tho : 070 / 222088 - PParo
aro : 070 / 222125
Ortho
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sept. 2001 -dec. 2005
Blauwe kleur en mondspiegel
september
Redacteur André Timmerman
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Zaterdag 29/10/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 30/10/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Siodlak R.
Diestersteenweg 23
3970 Leopoldsburg
011/402203
Vandebeek A.
Gruitroderlaan 13
3680 Opoeteren-Maaseik 089/865454
L'Hermignaux J.
Helbeekplein 6 bus 2
3500 Hasselt
011/227749
Mievis I.
Bretheistraat 125b2
3600 Genk
089/352382
Kelleneers M.
De Bormanlaan 22
3730 Hoeselt
089/492831
Oudebrouckx G.
Tulpenlaan 2
3830 Wellen
012/742183
Wilms H.
Engsbergseweg 154
3980 Tessenderlo
013/334193
WACHTDIENST ORTHODONTIE
Weekend 1 en 2 okt., 9 tot 18 uur
Weekend 8 en 9 okt., 9 tot 18 uur
Weekend 15 en 16 okt., 9 tot 18 uur
Weekend 22 en 23 okt., 9 tot 18 uur
Weekend 29 en 30 okt., 9 tot 18 uur

oktober 2011

Desmedt Bieke
089/564457
Hansen Marie-Christine 0479/209545
Callebert Katrien
0476/940814
Vanderstraeten Olga
0475/586064
Alewaters Marielle
011/740242

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE
Weekend 1 en 2 okt., 9 tot 18 uur
Weekend 8 en 9 okt., 9 tot 18 uur
Weekend 15 en 16 okt., 9 tot 18 uur
Weekend 22 en 23 okt., 9 tot 18 uur
Weekend 29 en 30 okt., 9 tot 18 uur

070 / 222088

oktober 2011

070 / 222125

Vanderfaille Annelou
Van Enis Francis
Wijgaerts Ingrid
Boschmans Geert
Gijbels Frieda

Vanaf jan. 2006 : KLEUR
Eerst Vuurwerk voor het 70 jaar jubileum
Daarna ieder jaar een nieuwe foto met een beeld uit de Limburgse natuur
Redacteur André Tmmerman

2007

2008

2009

TE KOOP:
Wegens digitalisatie:
automatische ontwikkelaar Dürr Dental XR 24-II met donkere kamer Dürr Dental
DL 26 inclusief voorraad producten en 2 dozen pano's
Contact via tel. 011/ 31.65.88

TE KOOP:
Het Tandheelkundig Jaar, de volledige verzameling van 1980 tot en met 2008,
29 boeken. Prijs overeen te komen.
Contact via tel. 011/ 72.47.07 na 19 u.
Genezen van Sjögren?
ELISABETH VAN DE DRIE-EENHEID HEILIG DANKZIJ WONDER IN ONS LAND?
Het Franse aartsbisdom Dijon is het proces gestart voor de heiligverklaring van de zalige
Elisabeth van de Drie-eenheid (1870-1906). Het proces wordt geopend dankzij een wonder
dat in ons land plaatsvond. De Franstalige Marie-Paul Stevens, lerares van de school van de
broeders Maristen in Malmedy, kreeg vanaf mei 1997 steeds meer moeite met articuleren en
kreeg gelijktijdig een speekseldysfunctie. Het immuunsysteem van haar lichaam raakte daarna
steeds sterker aangetast door het Sjögrensyndroom. Na enkele mislukte behandelingen ging
zij regelmatig bidden tot de zalige Elisabeth van de Drie-eenheid in de Carmel van Flavignerot.
Op 2 april 2002 genas zij onverklaarbaar, na een gebed in de kapel van de Carmel. Artsen
staan voor een raadsel.
Uit Kerknet
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Nummer 1 (1986)
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titelloos
Redacteur Luc Bien

1987, in het bruin,
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Redacteur
Patrick
Dirickx (tot dec.1991)

1988-1994,
voor het eerst met
de naam 't Spyxke
Redacteuren Patrick Dirickx
en Eric Hendrickx (jan. 1992
tot juni 1994)

Donderdag 27 oktober 2011

om 20u30

Praktische toepassingen van
actuele hygiënerichtlijnen
Mevr. Nicole SCHELSTRAETE
Jesse Ziekenhuis Hasselt
Campus Salvator

ACCR. AANGEVRAAGD DG 1

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

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
bij Serge Wils vóór donderdag 20 oktober 2011
(Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)

* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be

Sep. 1994 - dec. 2000
met ondertitel "het maandblad
van en voor de (Limburgse)
tandarts"
Met het logo tgv het zestigjarig
bestaan. In dec. 1996 beide logo's
Redacteur Paul Delwiche
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* via telefoon: 0494/751719 ((NIEUW
NIEUW NUMMER
NUMMER))
(enkel antwoordapparaat of sms)
* via fax: 011/27.27.76
* via website: www
.tandarts.be
www.tandarts.be
(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)
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Donderdag 27 oktober 2011
Omgaan met het nieuwe hygiëneprotocol
N. Schelstraete
SALVATOR HASSELT
Zaterdag 5 november 2011
Apolloniabanket
Fonteinhof Borgloon
Donderdag 24 november 2011
Het ideale CBCT toestel
Ruben Pauwels

Op het schutblad met uw naam en adres
Stcl:Ja/Nee = U bent al dan niet ingeschreven
voor de volgende studieclub

Voorblad van 't Spyxke: "Holsteenbron" (Teut) Zonhoven
Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be
Secretariaat K.L.T.V.:
Gele Bergstraat 6 3583 Paal tel: 011/ 42.34.00
Lidgeld K.L.T.V.: 50 Euro
Bankrelatie: Bank J.Van Breda & Co 645-1192115-20
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
www.tandarts.be (voor tandartsen/studieclubs/Limburg KLTV)
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Geachte collegae,
Het nieuw hygiëneprotocol schrikt
momenteel veel collegae af voor niet
uitvoerbare
handelingen,
grote
investeringen en overheden die met
plezier praktijken (zouden) willen
sluiten. Gelukkig zal het zo’n vaart niet
lopen en de opstellers (Mevr.
Schelstraete
is
er
één
van)
benadrukken dat we vooral de risico’s
moeten afwegen en ons beroep is daar
gevoeliger voor dan bv. een restaurant, waar de vorken en
borden NIET gesteriliseerd moeten worden. Niet alleen lopen
er meer en meer patiënten rond met een verminderde weerstand,
ook het eigen risico en dat van ons personeel mag niet zomaar
onderschat worden. Een zeer “gevoelig” punt is dat we in onze
praktijkruimte voortdurend airosols produceren door de airrotor
en de scaler…die ook voor de volgende patiënt gevolgen zou
kunnen hebben. Een deel eenvoudige maatregelen kan ons al
helpen en moeten soms een jarenlang opgebouwd stramien in
een nieuw protocol gieten, zodat we DIE zwakke schakel
(eenvoudig) kunnen kortsluiten.
Gelukkig voor de dagelijkse tandheelkunde werken we in nietkritische en semi-kritische omstandigheden en zijn de
hygiënemaatregelen met weinig extra middelen toch best goed
uit te voeren. Het hygiëneprotocol wil vooral de ECHT VUILE
praktijken een spiegel voorhouden, zodat men op die manier
geen mensen meer kan en mag verzorgen. Voor de rest bevat
het inzichten en het “waarom” van sommige maatregelen. Wie
zich niet waagt aan “kritische” behandelingen (plaatsen van
implantaten, chirurgische extracties, apexresecties, diepe paroingrepen…) moet al een fel verouderde praktijk hebben om
met zware onkosten geconfronteerd te worden. Het gevoeligst
blijven de hand- en hoekstukken, die inwendig niet “steriel”
naar de volgende patiënt kunnen. Hier zal zeker een investering
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moeten gebeuren, waar we ook op de overheid rekenen (RIZIV)
die er ook alle belang bij heeft dat meer dan 60 % van de
tandartsen de afgesproken tarieven kunnen blijven hanteren.
Ook het beroep zal er over waken dat er geen heksenjacht op
de collegae zal ontstaan door wie ook!!! Verder neemt VVT en
KLTV de draad van de dienstverlening opnieuw op en menig lid
weet intussen dat dit geen dode letter is. Onze aandacht zal nog
meer versterkt worden naar de werkomstandigheden binnen ons
beroep en het levenscomfort. Collegiale solidariteit, ook tussen
jonge en oudere collegae moeten we blijven stimuleren en kansen
geven door onze bijeenkomsten, zodat er samenwerkingen
kunnen ontstaan. Op die manier kan men met vreugde in het
beroep blijven (blijkbaar zijn we internationaal de kampioen in
zelfmoorden !!!) , ook al maken sommige (assertieve) patiënten
het ons best lastig. Weet dat je in ons beroep en in onze
vereniging NIET alleen staat, ook als je probleem individueel
lijkt. Ook al is er niet voor alles een oplossing, vaak reikt een
andere invalshoek oplossingen aan, die de situatie al kan
ontmijnen en niet meer verder doet escaleren. Spreek je collegae
(in de buurt) meer aan, spreek wat af voor de vervanging tijdens
je verlof, ga eens een hapje eten met de ega’s….kom eens samen
naar ons Apolloniabanket….
Tenslotte wens ik de nieuwe Limburgse collegae een
voorspoedige start, wetende dat alle behandelingen niet altijd
even succesvol zullen zijn. Ontmoet elkaar bij onze
bijeenkomsten, KLTV (samen met ons aller VVT) zorgt voor een
mooi kader, waarbij we vanaf volgend jaar ook meer cursussen
naar onze provincie willen brengen, zodat de Limburgse tandarts
zijn tijd niet verliest in de files rond de grootsteden.

Jos Hoffbauer
Voorzitter KLTV

Personalia

Woord vv.d.
.d. V
oor
zitter
Voor
oorzitter
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OVERLIJDEN:
° 19-03-1919 + 25-09-2011

Mathieu BRINGMANS
Vader van collega BEA BRINGMANS

GEBOORTE:
° 29-07-2011
LOUIS
Zootje van collega JULIE BERTRAND en Thomas Claeys
Kleinzoontje van collega MARIE-CHRISTINE HANSEN
° 14-09-2011
ZARA
Dochtertje van collega SZILVIA SIMON en Viktor Koren

HUWELIJK:
Op 02-07-2011 stapten
collega SOFIE VANHEUSDEN en Tom De Troyer
in het huwelijksbootje.
Tom is de zoon van collegae GUIDO DE TROYER en
MARLEEN VANDYCK
De KLTV wenst het jonge bruidspaar
proficiat en alle geluk.
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S tudieclub donderdag

27 okt. 2011 om 20h30

Praktische toepassingen van actuele
hygiënerichtlijnen

Spreker: Mevr. Nicole Schelstraete

ACCREDITERING
AANGEVRAAGD
DG 1

oktober 2011

OPGELET!! STUDIECLUB GAAT DOOR IN DE AULA VAN
HET JESSA ZIEKENHUISCAMPUS SALVATOR IN HASSELT
Naar de grote parking rijden, ticket nemen en dan de pijlen volgen naar het
auditorium. Alleen NIET de ingang van het ziekenhuis zelf nemen. Nadien krijg
je een extra ticket om gratis de parking weer uit te kunnen rijden.

Korte inhoud:
Preventiemaatregelen nemen binnen de gezondheidszorg een belangrijke
positie in: hygiënemaatregelen zijn daar een aspect van.
Om de risico's tot besmetting te beperken in een tandartsenpraktijk zijn
er richtlijnen afgevaardigd die zowel de patiënt, practicus als personeel
dienen te vrijwaren van infecties.
Deze richtlijnen werden getoetst aan de praktijk, zowel naar efficiëntie
als naar zingeving.
Volgende aspecten worden belicht:
standaardvoorzorgen
handontsmetting versus handen wassen
oppervlaktecontaminatie
desinfectie en/of sterilisatie
biofilm in de waterleidingen

Bondig curriculum vitae spreker
Gegradueerde verpleegkundige: juni 1971 Prov. Inst. voor Verpleegkunde – Gent
1971 – 1977: gegradueerde verpleegkundige afdeling
Algemene Heelkunde Prof.Derom
1978: 3 maand opleiding in universitaire kliniek Tandheelkunde (Leuven)
1979 tot nu: hoofdverpleegkundige Kliniek voor Tand-, Mond- en Kaakziekten.
Lid werkgroep Ministerie van Volksgezondheid:
Hygiëne en steriliteit in de tandheelkunde.(2000 – 2011)
Permanente Vorming tandartsen: cursus:
Hygiëne en steriliteit in de tandheelkunde”
Praktijkbeheer:onderhoud van tandheelkundig instrumentarium
Hoorcollege Hygiëne en steriliteit in 2de bachelor tandheelkunde
Onderhoud instrumentarium in 6de jaar Algemeen Tandarts
Opleiding Tandartsassistente (vanaf 2006): hoorcolleges en practica in verband met
hygiëne en steriliteit, veiligheid en praktijkbeheer (assistentie aan de stoel,
instrumentariumbeheer, four-handed dentistry, enz)
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Professionele aankondigingen
1. Belangrijke data 2012-2013

09/02/2012 H. Apollonia : viering jubilarissen en feestreceptie (met
optreden) ter afsluiting van 75 KLTV .
18-26/02/2012 KLTV Wintercursus Dolomieten met Prof L. Marks
(accreditering aangevraagd en peer-review): contact via collega
Daphne Hermans: tijdig inschrijven !!!
08/09/2012 Viering 25 jaar VVT in Gent
01/12/2012 Wintermeeting in Genk
23-25/5/2013 7de VVT-congres Casino Oostende
21/09/2013 Najaarssymposium VVT

CC Hasselt

07/12/2013 Wintermeeting in Genk

2. WACHTDIENST A.T. Limburg 2012
Vanaf begin november verzenden we de nieuwe lijsten per zone naar
alle tandartsen , die actief ingeschreven zijn op de wachtdienst (dwz
niet naar de vrijgestelden, maar wel ook naar hen die geen wachtdienst
toegewezen kregen, omdat in hun zone meer tandartsen dan
wachtdienstdata zijn).
Vanaf volgend jaar worden jaarlijks 2 tot 4 brugdagen door het RIZIV
aanvaard voor de wachtdienst dwz enkel de aangewezen collega in
elke zone mag dan de specifieke wachtdienstnomenclatuur gebruiken
op die dag, de andere collegae NIET. Iedereen heeft het recht om te
werken, maar kan verplichting van de continüiteit van de zorgen OOK
delegeren naar de wachtdienst die dag (tss. 9h en 18h). Voor 2012
zijn er VIER brugdagen voorzien : vrijdag 18 mei, vrijdag 2 november,
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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maandag 24 december en maandag 31 december 2012.
We herhalen nogmaals dat de provinciale verdeling gebeurt via onze
zeven zones, maar patiënten moeten niet noodzakelijk uit JULLIE
zone doorgestuurd worden door Offitel. Volgend jaar zal er ook een
betere werkverdeling gebeuren als één zone teveel oproepen krijgt.
Offitel heeft hiervan het overzicht en coördineert dit (met ons
toezicht). Het is NIET gebruikelijk dat elke individuele tandarts tijdens
de wachtdienst hierover in discussie gaat met Offitel !!!
Door de verlofperiodes vooraf in te brengen, proberen we het
wisselen al wat te beperken, maar dit is steeds mogelijk nadien. Kijk
eerst naar de jaarlijst van jou zone via www.vvt.be en dan via links
op het scherm naar “mijn wachtdienst”. Spreek met een collega een
weekend of feestdag af en stuur LIEFST een mail naar de provinciale
wachtdienstcoördinator (jos.hoffbauer@tandarts.be), die de wisseling
in het computerprogramma doorvoert. In principe kan men tot één
uur voor het begin van de wachtdienst “wisselen”, maar
organisatorisch is dat niet altijd nog haalbaar !!!

't Spyxke:
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zeker tijdig een seintje naar de voorzitter (Zutendaal) of collega Jos
Henckens (Lanaken).
Het spreekt vanzelf dat we ieder jaar een aangename verrassing
achter de hand houden…..maak er bij tijdens dit lustrumjaar eens
werk van !!!

4. WEBSITE KLTV
Sinds we de domeinnaam KLTV hebben kunnen verwerven , staan
er OOK regelmatig documenten en foto’s op de www.kltv.be pagina.
Het meeste nieuws en de inschrijvingen blijft behouden op de
www.vvt.be site (studieclub Limburg) en ons dierbaar SPYXKE.

Lees ook steeds het begeleidend schrijven bij zending van de nieuwe
lijst 2012 : wachtdienst is een ernstige zaak, behandel de patiënten
van de collegae als je eigen patiënten. Tracht een (opgelegde)
weekwacht te vermijden door steeds iedere dag je EIGEN patiënten
urgent op te vangen en afspraken met collegae te maken tijdens
“langere” verlofperiodes.

3. SPECIAAL APOLLONIABANKET 75 jaar KLTV
In dit Spyxke vinden jullie de uitnodiging en het menu van deze
feestelijke avond op zaterdag 5 november. Naast een prachtig kader
en culinair hoogtepunt , willen we ook een gezellig onderonsje maken
samen met jullie vrienden en echtgenoten. Een manier om andere
collegae te ontmoeten. We voorzien daarnaast optredens, loting van
aanwezigheidsprijzen en muziek voor een dansje tot in de ochtenduren.
Wil je met een groepje komen en een tafel voorbehouden, geef dan
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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"Souriez blanc", in La Rochelle (Charente-Maritime)
Vakantiekiekje ingezonden door collega Roger Oosterbosch
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Mijn weg leidde naar
Santiago de Compostela
Sedert enkele jaren dacht ik, zo een
fietstocht door Frankrijk en Spanje zie ik
wel zitten. Het landschap, de stadjes, de
dorpen alles op een andere manier
ontdekken dan met de auto.
Na een kleine receptie ben ik zondag 22
mei mijn fietstocht naar Santiago de
Compostela gestart. Enkele sympathisanten vergezelden mij, de ene fietste al
wat verder mee dan de andere. De eerste avond overnachtte ik in de abdij van
Val-Dieu, een goed begin. De volgende dagen ging de rit doorheen onze
Ardennen met de abdij van Orval. Langs kleine verkeersarme wegen fiets ik
door de franse Ardennen naar Troyes,
een stad met veel typische
vakwerkhuizen. Nu begin ik het ritme
gewoon te worden: tijdig een hotel
zoeken en op tijd opstaan. Na Vezelay
begint de pelgrimsroute meer
zichtbaar te worden, de SintJacobsschelp
en
de
pelgrimshotelletjes. Voorbij Nevers
overnacht ik voor het eerst in een
refugio. Daar kwam ‘s avonds ook een
fietser uit Lommel aan.
Mijn eerste week zit erop, ik heb ongeveer een 700 km afgelegd.
Nu maar verder naar het zuiden en zo
goed mogelijk de kaart volgen. Toch
fiets ik elke dag enkele kilometers
verkeerd en van een platte band ben
ik ook niet gespaard gebleven. In
Frankrijk gaat de tocht langs kleine
dorpjes maar ook toeristische
trekpleisters zoals Rocamadour, een
stadje tegen de rotsen gebouwd. Het is
aangenaam weer, ik geniet van de
prachtige natuur, en dat maakt het vele
klimmen goed.
Omdat ik op pelgrimstocht ben, heb ik
ook een ommetje langs Lourdes gemaakt. Daar heb ik een rustdag genomen,
dit wil zeggen niet gefietst maar veel gewandeld, de kaarsjesprocessie gevolgd.
Opvallend hoeveel mensen van overal ter wereld hieraan deelnemen.
Na Lourdes lonkt Spanje maar eerst nog de Pyreneen overwinnen.
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Over Col de Somport, 1640 m hoog,
bereik ik Spanje. Van nu af moet ik
nog een 1000 km afleggen.
Na Puenta de la Reina kom ik al meer
pelgrims tegen, vooral wandelaars.
Het is Pinksteren en dan is het feest in
Spanje. Die dag was ik in Los Arcos
waar ‘s avonds een stierenstratenloop

plaatsvond. ‘s Anderendaags kwam
ik de stempelmadam uit Man Bijt
Hond tegen.
Grote steden met prachtige
kathedralen zoals Burgos, stad van
El Cid, Leon en Astorga met het
paleis van Gaudi liggen op de weg.
Dan komen de bergen er weer aan.
Eerst de Cruz de Ferro, 1500 meter,
waar we
een meegebrachte steen, symbool voor onze zorgen,
achterlaten. De volgende dag is het de beurt aan de
Cebreiro, 1300 meter, maar veel steiler dan de
vorige.
Het einddoel Compostela komt in zicht en op
maandag 20 juni na 2778,50 km arriveer ik aan de
kathedraal.
Met mijn stempelboekje ga ik de Compostela
afhalen, het diploma van de pelgrim.
In de kathedraal moet ik normaal mijn hoofd wrijven
tegen het beeld
van
Jacobus.
Maar daar staat
nu een omheining
rond. Het beroemde wierookvat heb ik ook
niet zien zwieren, dat wordt alleen bij
speciale gelegenheden gedaan.
Met de bus hebben we nog Fisterra bezocht,
het einde van de aarde aan de Spaanse
westkust.
De volgende dag zijn we met het vliegtuig
huiswaarts gekeerd om op tijd te zijn voor de Dag van het Spyxke.
Dirk Smeyers
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Apolloniabanket
ZA
TERD
A G 5 NO
VEMBER 2011
ZATERD
TERDA
NOVEMBER

Fonteinhof
Fonteinhof 1 - B-3840 Gotem-Borgloon
De voorzitter en de bestuursleden van de Koninklijke Limburgse
Tandartsen Vereniging nodigen alle leden met partner uit op hun
64ste banket. Wegens de sterk geäpprecieerde uitgave van vorig
jaar zal het banket weerom doorgaan in Fonteinhof in Borgloon,
het voormalig, prachtig gerestaureerde "kasteel van Gotem".
Zaterdag 5 november zal HEEL het complex weer van ons zijn.
In het kader van de 75-jaar-KLTV- viering hopen de voorzitter en
het bestuur van het jaarlijks Apolloniabanket opnieuw één van
hoogtepunten van het jaar maken.
Spreek daarom met jullie vrienden af en kruis de datum in jullie
agenda aan. Ondanks deze toplocatie en topcateraar zullen we de
prijzen weer “democratisch" houden.
En voor de jonge collegae, spreek met elkaar af en schrijf samen in.
Knoop aan met de collegiale KLTV traditie.
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Apolloniabanket

Verwelkomingsreceptie met
4 luxe hapjes
$$$
Krabsalade Christian / Gekonfijte tomaat
Buffelmozarella
$$$
Zeetong / gevulde messnede
Savooikool / Jus van strandkrab
$$$
Hertenfilet met herfstvruchten
Selder, witloof, paddestoelen,veenbessen,
verloren brood
$$$
Dessert "Carpe Diem"
$$$
Champagne van het huis
witte en rode Franse kasteelgebottelde wijnen
Koffie en thee

Receptie vanaf 19H30
Aan tafel om 20H30 stipt
Kostprijs per persoon : 75,00 EUR te
storten op de KLTV rekening:
Bank J.VanBreda 645-1192115-20
VÓÓR 31 OKTOBER
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9 tot 12 jaar:
13 tot 16 jaar:
Volwassenen:
Wandelaar:
65+:
Single:

Skiën met de KLTV
AXION-TEAM
DE BETERE SKI- & SNOWBOARDVAKANTIE
Offerte voor de organisatie van de skireis Krokus 2012
Skigebied:

Folgarida Italië
143 Km pistes (aaneengesloten) (van 1300 tot 2550 m)
+ 180km (verplaatsing met de bus)

Hotel:

Caminetto**** (www.mediatourist.it)
Hotel Caminetto**** is een luxueus 4*hotel gelegen op
100m van de lift in Folgarida. Dit hotel behoort tot de
meest luxueuze hotels van ons hele aanbod.
De prima ligging wordt hier gecombineerd met een
charmante bediening, prima keuken en schitterende
kamers. Het uitzicht op de bergen vanuit de wellness is
magisch. Na het skiën kan je terecht in de mooie wellness
of de gezellige bar. Hier wordt veel aandacht besteed aan
eten. Gianni, de baas van het hotel werkt al jaren samen
met Belgen.Hier word je als klant echt in de watten gelegd!

Afstand:
Periode:

Hasselt – Folgarida : 950 km
za 18/2 – zo 26/2/2012 (Krokusvakantie)

Inbegrepen:

* Vervoer met de bus in First Class****
* Hotel Caminetto**** 7 dagen op basis van half pension.
* Skipas 7 dagen Superskirama
* Ontbijt bij aankomst in Italië
* Avondeten voor vertrek naar België
* Animatie voor kids tussen 16u en 18u
* Reisbegeleiding door Axion Ski
* Alle taksen, fooien en BTW

Prijzen:

op basis van 40 betalende deelnemers op de bus
Kinderen: (bij 2 betalende volwassenen op de kamer)
0 tot 3 jaar:
• 225,00
4 jaar:
• 525,00
5 tot 6 jaar:
• 535,00
7 tot 8 jaar:
• 655,00
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• 835,00
• 899,00
• 1110,00
• 860,00
• 1050,00
+• 175,00

Extra’s:

* Ski- en snowboardmateriaal
* Skihelm: (in Italië verplicht t.e.m. 14 jaar): + • 8,00
* Reisongevallen- bagageverzekering = • 25,00 per pers.
* Annulatieverzekering: •12,00 p.p of • 30,00 per familie,
enkel indien de reisongevallen en bagageverzekering ook
geboekt wordt.
* Skiles gedurende 6 dagen, 3 u in de voormiddag voor kids
vanaf 6 jaar en volwassenen = • 100,00/ week
* Snowboardles gedurende 6 dagen, 3 u in de voormiddag
voor kids vanaf 6 jaar en volwassenen, vanaf 6 personen
van hetzelfde niveau = • 120,00/ week
* Skibegeleiding van 14 – 16u voor kinderen tot 12 jaar
(indien skiles wordt er ook skibegeleiding gegeven)
* Kinderopvang: • 125,00 per kind per week vanaf 4 kids
jonger dan 5 jaar

Bestelbon :

beschikbaar bij touroperator AXIONskiteam lic cat. A 5653
Verantw. Sofie Welkenhuysen
Axion Ski Sport Sport BVBA
St.Trudoplein 14 3530 Houthalen-Helchteren
Tel 011/393042 www.axionskiteam.com
e-mail : info@axionskiteam.com
Fortis : 001-5277737-37
IBAN : BE35 0015 2775 3737 – BIC : GEBABEBB

CURSUS:

De cursus wordt door Prof. Luk Marks gegeven,
2 sessies van 3 uur
de prijs is 120,00 euro (mits 10 deelnemende tandartsen)

PEER-REVIEW: Er wordt een dubbele peer-review georganiseerd.
Hiervoor moeten we met minstens 8 deelnemende tandartsen zijn
Concreet kunt U terecht bij tandarts Daphne Hermans
(daphne.hermans@tandarts.be) of op de website van studieclub Limburg binnen
www.tandarts.be.

K oninklijke Limburgse TTandartsenV
andartsenV
ereniging
andartsenVereniging
-19-

't Spyxke:

't Spyxke: oktober 2011

oktober 2011

PROJECT GUALI
In het Spyxke van oktober 2010 werd een oproep gedaan voor extractiemateriaal.
Sedert enkele jaren steunt Rotary Diest een jonge pediater, Dr. Lien Meyns, die
zich na haar studie’s gevestigd heeft op de plaats waar zij een deel van haar
stage doorbracht : in de bergachtige grensstreek tussen de Dominicaanse
Republiek en Haïti.
Zij richtte er een project op: Guali (Kind in ’t Haïtiaans), waarbij zij
basisgeneeskunde biedt aan de arme bevolking, natuurlijk vooral aan de
kinderen. Voor meer informatie over dit project kunt u naar de website: www.
guali.be
De problemen zijn er groot: vooral gevolgen van ondervoeding, en
onwetendheid op gebied van gezondheid.
Tijdens haar laatste bezoek verzuchtte zij dat ze enorme tandproblemen ziet,
met name tandabcessen, die zij enkel kan behandelen met antibiotica.
Daarop hebben wij ons geëngageerd om volgend jaar ter plaatse te gaan om
gedurende enkele weken zoveel mogelijk tandzorgen toe te dienen. Deze zullen
zich in eerste instantie moeten beperken tot extractie’s, daar er in verschillende
dorpen zelfs geen electriciteit is.
Om zo vlot mogelijk te kunnen werken, hebben wij meerdere extractiesets nodig.

Ziehier het verslag:
Tijdens een bezoek aan België in 2010, vroeg Dr.Lien Meyns ons om bij haar, in
de afgelegen bergdorpen in de Dom. Rep. en Haïti, dringende tandheelkundige
zorgen te komen uitvoeren.
Wij kennen Dr.Meyns en haar project www.guali.be reeds langer, daar zij reeds
meerdere jaren door Rotary Diest gesteund wordt voor haar project van mobiele
raadpleging. Het gaat hier om hulp aan,vooral, kinderen die anders nauwelijks of
geen toegang hebben tot medische, laat staan tandheelkundige, zorgen.
Camile en ik beslisten om op die vraag in te gaan. Wij verzamelden eerst materiaal
via het Spyxke deden we een oproep voor extractiemateriaal, en we waren zeer
blij dat meerdere collega's ons hun niet meer gebruikte, maar nog perfect goede
tangen gaven.
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Het KLTV gaf ons geld voor preventiemateriaal: instructiemodel + tandenborstels,
omdat preventie hier uiteraard van het allergrootste belang is.
Einde juni reisden wij af. Het is een lange reis, en eenmaal weg van de kusten
houden de wegen op, evenals
waterleiding en electriciteit. De 2
eerste dagen waren we in Cruz de
Cabrera, een verzamelpunt in de
bergen, waar we in een open
ruimte, zonder ramen, een
tandartskabinet ingericht hadden.

Het is verbazend wat je kan doen met veel
goede wil en veel creativiteit.
Het team van guali ontving ons hartelijk,
en had gezorgd voor een goede
organisatie. Achterop onze pick-up
vervoerden wij een 50 jaar oude tandartsstoel,
die in ligpositie gefixeerd was. Eenmaal mbv.
cementblokken verhoogd, was die goed te
gebruiken. Je moest er de patiënten wel in- en
uithelpen. Injectienaalden en -carpules werden
geschonken door Septodont. Op het laatste
moment leende Lisa Mansfield ons nog een
Quicksleeper, die we konden gebruiken dankzij

een kleine generator, die ook
steeds meereisde op de pick-up.
Om te steriliseren hadden we een
gasfornuis met gasfles mee, en
twee hogedrukpannen.
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Onze chauffeur had hiervoor twee kunstwerkjes van mandjes gemaakt. Hij en de
boekhoudster, Alissia, waren na een korte opleiding heel de dag druk bezig met
afwassen en koken.
Het kabinet werd ter plaatse
ingericht onder golfplaten of
strodaken. Het was vaak een
probleem om tafels te vinden
om het materiaal
op te leggen, daar men in de
Dom. Rep. geen tafelcultuur
heeft : wij namen rijst en bonen
mee, die ter plekke door een
huismoeder bereid werden.
Speciaal voor ons zorgde
Dr.Lien dat er ook elke dag
groenten bij waren.
De Dominikanen zelf eten veel te eenzijdig.
Een van de projecten van Guali is het leren aanleggen van een groententuintje.
De moeder geeft iedereen een bord en een lepel, en ieder zoekt zich ergens een
plek om zijn bord leeg te eten. Er is dus niet noodzakelijk een tafel in elk huis.
Voor vertaling en assistentie zorgden Dr.Lien, Dr.César en natuurlijk Joselito,
chauffeur en manusje-van-alles. Ons Spaans is er ook met sprongen op vooruit
gegaan.
Wij hadden het materiaal verdeeld. Een
eerste kist werd 2 maanden eerder
verzonden. Dat is niet zo evident als
het klinkt, en kostte enkele dagen werk
en nog veel geld aan guali eer zij het
eindelijk kregen.
Zelf zouden we nog 2 valiezen als extra
bagage
meenemen.
Speciaal
aangevraagd en extra betaald aan de
luchtvaartmaatschappij.
Die twee valiezen bleken niet
meegekomen met ons vliegtuig, en zijn
uiteindelijk enkele weken later pas opgedoken, nadat onze periode erop zat !
Gelukkig maar dat we niet alles hiermee hadden willen sturen, of er was niets van
ons project in huis gekomen.
Daar het preventiemateriaal in de tweede valies zat, hebben we dit niet kunnen
gebruiken, maar Dr.Lien besliste dit op te nemen in haar regelmatige consultatie's.
Af en toe stokte ons tempo, omdat de nodige tangen of elevatoren nog in de
sterilisatiepot zaten !
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GEZOCHT
GEZOCHT::
Regio Maaskant: toppraktijk zowel qua uitrusting, sfeer en omzet, zoekt
nog altijd gemot.medewerkers.Ook stagiairs event.welkom.
Verdienste buiten elke concurrentie
Contact: 089/762815 R. Toklowicz
Te huur
nemen,, alle optie's zijn bespreekbaar.
huur,, over te nemen
ts Geer
Voormalige tandartspraktijk tandar
tandarts
Geertt Dhaenens
Dhaenens,
Bampslaan 14 a, 3500 Hasselt.
Inlichtingen, mevrouw M.Dhaenens: 0496 256571
Belgische of buitenlandse tandarts gevraagd
voor groepspraktijk Cox in Stevoort.
Contact: 0475/782672
Collega tandarts voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.:089/85.67.65
089/85.67.65 of 0494/44.14.90
Welke algemeen tandarts wil een 3-tal jaren samenwerken en nadien
praktijk overnemen aan zeer gunstige voorwaarden? Centrum Zolder-Limburg
Contacteer 0476 52 63 93 of robhouben@hotmail.com
Enthousiaste collega voor langdurige samenwerking in groepspraktijk in
Elen-Dilsen. Dagen en uren overeen te komen.
089/56.35.13. of anne007@scarlet.be
Contact: Leenders Annemie Tel.:089/56.35.13.
T andheelkundig Centrum ESTHEDENT
ALPL
US te Opglabbeek zoekt
ESTHEDENTALPL
ALPLUS
voor aanvulling van haar team :
·
een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie
Dagen en uren in overleg vrij te bepalen.
Verdere info op 089/857025 of info@esthedentalplus.be

* ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN voor ACTIVITEITEN KLTV
Centralisatie via de VVT-website of het nieuwe (sinds 2008) e-mailadres:
studieclub.kltv@skynet.be
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De mooie polo's van het Limburgs preventieteam hebben we dus ook niet kunnen
dragen. Maar die blijven goed voor een volgende keer...
De patiënten waren zeer blij dat ze geholpen werden, en stonden ons 's morgens
in grote getale op te wachten.
Tot onze verrassing bleken de meesten, uitgezonderd de allerarmste Haïtianen,
wel te poetsen. Vaak wel met gewone zeep of afwas-produkt.. Eenmaal gecarieerd
kan dit enkel verergeren tot de tand absoluut verloren is. Het was een intense
periode, maar we zijn blij dat we vele mensen, die soms reeds lange tijd pijn en
abcessen hadden, hebben kunnen helpen.
Maar vaak was het zeer frustrerend voor ons dat we geen conserverende zorgen
konden toedienen. We denken nu aan mogelijkheden voor later, misschien met
een mobiel kabinet .?..
Door de grote afstanden over zeer slechte 'wegen', en het grote aantal patienten,
maakten wij lange dagen. Maar dat was het zeker waard, wanneer je de blijdschap
van de mensen zag.
We zijn zeer blij dat we dankzij de hulp van onze vrienden, collega's en sponsors,
dit mochten doen. Zonder hun steun en hulp was niet mogelijk geweest.
Daarom willen we nog eens expliciet bedanken :
Rotary Diest, Innerwheel Diest , Septodont, Ms.Lisa Mansfield van Quick-sleeper,
De Limburgse Tandartsvereniging (KLTV), Bert Lemmens voor MSD, De collega's
die materiaal geschonken hebben,Dr Liezelot Paulissen van AZ Diest,
Dr Koen Magerman van Jesse ZH Hasselt, Het team van Guali, en alle vrienden
die ons gesteund hebben en geholpen met praktische zaken.
Zonder jullie hadden we dit niet gekund.
We hopen dat we weer op jullie hulp mogen rekenen bij een evt. volgende missie
van ons, of collega's van ons.
Hartelijk bedankt, en vele groeten,
De Ceulaer Camile, Vanderstraeten Olga, Ellinghaus Katja.
Verslag: Vanderstraeten Olga
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WACHTDIENST
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Centraal Oproepnummer

K
ONINKLIJKE LIMBURGSE
KONINKLIJKE
TTAND
AND
AR
TSENVERENIGING
ANDAR
ARTSENVERENIGING

0903/39.969

Lijst wachtdienst
november

2011

Allerheiligen dinsdag 01/11/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Snoeks R.
St.Trudostraat 32
3990 Peer-Wijchmaal
011/632963
Ordies P.
Brugstraat 3bus1
3620 Smeermaas-Lanaken089/717716
Lemmens R.
Toekomststraat 28a
3500 Hasselt
011/222497
Leroux A.
Koerweg 90
3600 Genk
089/303848
Kellens D.
Winterstraat 19
3740 Bilzen
089/491411
Ilsbrouckx K.
Kerkstraat 78
3850 Nieuwerkerken
011/688308
Meulemans L.
Kerkstraat 17
3980 Tessenderlo
013/667071
Zaterdag 05/11/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 06/11/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Vandeput N.
Astridlaan 8
3900 Overpelt
011/643572
Linssen P.
Veldstraat 57
3640 Kessenich-Kinrooi 089/567580
Lenssen I.
Kunstlaan 8
3500 Hasselt
011/223032
Goddeeris F.
Kapelhof 2
3520 Zonhoven
011/814626
Koopmans C.
Verbindingsstraat 8
3740 Waltwilder-Bilzen 089/491970
Ouwerx A.
Bornstraat 35
3806 Velm-St.Truiden
011/680238
Aras M.C.
Driesstraat 18
3583 Paal-Beringen
011/425103
Wapenstilstand vrijdag 11/11/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Van Eldere J.
Fabriekstraat 32
3910 Neerpelt
011/640059
Monsieur J.
Heirstraat 466
3630 Maasmechelen
089/761550
Cox L.
Hasseltse Dreef 103
3512 Stevoort-Hasselt 011/314830
Germis T.
D'Ierdstraat 3
3600 Genk
089/363920
Asselman I.
Maastrichtersteenweg 218 3700 Tongeren
012/231112
Delveau A.
Hasseltsesteenweg 418 3800 St.Truiden
011/596985
Bekkers C.
Pater Carremansstr.22b2 3583 Paal-Beringen
0498299073
Zaterdag 12/11/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 13/11/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Vaneylen M.
Salvatorstraat 117
3930 Hamont
011/447109
Neyens S.
Toleikstraat 36
3960 Bree
089/472281
Lukasse E.
Volderslaan 17
3500 Hasselt
011/275818
Ghijsens A.
Tulpenstraat 154
3530 Houthalen
089/385319
Leva P.
Albertwal 21
3700 Tongeren
012/232124
Renckens R.
Ed.Dompasstraat 35
3570 Alken
011/314149
Hooghe M.
Oudestraat 19
3540 Herk-de-Stad
013/555413

Wachtdienst Or
tho : 070 / 222088 - PParo
aro : 070 / 222125
Ortho
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Blauwe kleur en mondspiegel
oktober
Redacteur André Timmerman
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Zaterdag 19/11/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 20/11/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Van Herck I.
Luikersteenweg 273
3920 Lommel
011/645138
Ruttens L.
Hepperstraat 25
3580 Maaseik
089/567304
Maris J.
Crutzenstraat 90
3511 Kuringen-Hasselt
011/251013
Gladys H.
Rozenkranslaan 65
3600 Genk
089/354145
Maurissen M.
Boomstraat 33
3798 's Gravenvoeren
043/810894
Oudebrouckx L.
Tulpenlaan 2
3830 Wellen
012/742183
Carlens N.
Genebosstraat 109
3560 Lummen
011/571338
Zaterdag 26/11/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 27/11/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Vanhoorebeeck B. Stationsstraat 106
3920 Lommel
011/551472
Van Gansewinkel M. Bocholterkiezel 62
3960 Bree
089/461378
Market M.
Royerheidestraat 83
3590 Diepenbeek
011/321445
Donners E.
Weg naar Opoeteren 60b1 3660 Opglabbeek
089/857025
Meesen L.
Lindestraat 191
3620 Veldwezelt-Lanaken 089/716141
Somers M.
Geelstraat 53
3800 Brustem-St.Truiden 011/681571
Carlier P.
Van der Hoeydonckstr.2 3560 Lummen
013/522504

Vanaf jan. 2006 : KLEUR
Eerst Vuurwerk voor het 70 jaar jubileum
Daarna ieder jaar een nieuwe foto met een beeld uit de Limburgse natuur
Redacteur André Tmmerman

2007

WACHTDIENST ORTHODONTIE
Allerheiligen 1 nov., 9 tot 18 uur
Weekend 5 en 6 nov., 9 tot 18 uur
Wapenstilstand 11 nov., 9 tot 18 uur
Weekend 12 en 13 nov., 9 tot 18 uur
Weekend 19 en 20 nov., 9 tot 18 uur
Weekend 26 en 27 nov., 9 tot 18 uur

november 2011

2008

2009

070 / 222088

Vandeput Lucien
0498/120589
Schrijnemakers Karel 0475/724848
Vanhemelen Martine
089/857025
Mesotten Katrien
0476/209241
Alewaters Marielle
011/740242
Piret Jean-Luc
011/672620

2010
WACHTDIENST PARODONTOLOGIE
Allerheiligen 1 nov., 9 tot 18 uur
Weekend 5 en 6 nov., 9 tot 18 uur
Wapenstilstand 11 nov., 9 tot 18 uur
Weekend 12 en 13 nov., 9 tot 18 uur
Weekend 19 en 20 nov., 9 tot 18 uur
Weekend 26 en 27 nov., 9 tot 18 uur

november 2011

070 / 222125

Soers Catherine
Thevissen Eric
Van den Eynde Els
Vanderfaille Annelou
Van Enis Francis
Wijgaerts Ingrid
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Koninklijk
Koninklijkee Limburgse
Tandartsen VVereniging
ereniging

25 jaar 't Spyxke
Een overzicht
van de covers

Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
26° jaargang, nummer9 : november 2011

1936-2011

S

't pyxke
Nummer 1 (1986)
in het blauw, LTV
titelloos
Redacteur Luc Bien

1987, in het bruin,
Koninklijke LTV
Redacteur
Patrick
Dirickx (tot dec.1991)

Donderdag 24 november 2011

om 20u30

Het ideale CBCT toestel
1988-1994,
voor het eerst met
de naam 't Spyxke
Redacteuren Patrick Dirickx
en Eric Hendrickx (jan. 1992
tot juni 1994)

Dhr. Ruben PAUWELS
Limburghal
Genk

ACCR. AANGEVRAAGD DG 3

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

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
bij Serge Wils vóór donderdag 17 november 2011
(Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)

* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be

Sep. 1994 - dec. 2000
met ondertitel "het maandblad
van en voor de (Limburgse)
tandarts"
Met het logo tgv het zestigjarig
bestaan. In dec. 1996 beide logo's
Redacteur Paul Delwiche
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* via telefoon: 0494/751719 ((NIEUW
NIEUW NUMMER
NUMMER))
(enkel antwoordapparaat of sms)
* via website: www
.tandarts.be
www.tandarts.be
(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)
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Donderdag 24 november 2011
Het ideale CBCT toestel
Ruben Pauwels
Donderdag 26 januari 2012
Professionele vergadering
en parallel
Het Hygiëneprotocol (Prof. D. Declerck)
ook voor tandartsassistentes
Donderdag 9 februari 2012
H. Apollonia : viering jubilarissen en feestreceptie (met optreden)
ter afsluiting van 75 KLTV

Op het schutblad met uw naam en adres
Stcl:Ja/Nee = U bent al dan niet ingeschreven
voor de volgende studieclub

Voorblad van 't Spyxke: "Holsteenbron" (Teut) Zonhoven
Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be
Secretariaat K.L.T.V.:
Gele Bergstraat 6 3583 Paal tel: 011/ 42.34.00
Lidgeld K.L.T.V.: 50 Euro
Bankrelatie: Bank J.Van Breda & Co 645-1192115-20
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
www.tandarts.be (voor tandartsen/studieclubs/Limburg KLTV)
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Beste collegae,
Niet elke onderhandeling is steeds volledig
succesvol , maar het is niet bemoedigend dat
je na constructieve vergaderingen, vergezeld
van wat fileleed, op het einde weinig of geen
resultaat boekt. Het is niet de eerste keer dat
de eindverantwoordelijken (de financiers van
de sociale zekerheid: Belgische staat/
patroons en vakbonden) mooie voorstellen
van tafel vegen. Ondanks het feit dat ook dit
jaar onze sector het toegewezen budget niet
zal overschrijden, kunnen we niet op dezelfde
stimuli rekenen als de geneesheren. Het is
veel betekend dat men van vakbondsmensen
moet horen dat men steun bij de aanwerving van een eerste hulpkracht, in
het beroep houden van oudere collegae en verbeteren van de hygiëne in de
tandartspraktijk maar moet “financieren “ door de toegekende index te
gebruiken. Geen vakbond zal aanvaarden dat men CAO’s afsluit zonder
loonsverhoging of extra legale voordelen ZONDER de “heilige” index ,
welke de koopkracht moet behouden. Blijkbaar kan men met
zorgverstrekkers deze piste wel bewandelen en vindt men het
vanzelfsprekend dat men ons blijft opsluiten in akkoorden van twee jaar.
Natuurlijk is de (Belgische) politiek niet verantwoordelijk dat de
wereldeconomie vertraagt en groeinormen moeten teruggeschroefd worden
en hierdoor besparingen verder verscherpt worden. Maar hoe ga je nog
verantwoordelijksbesef verkrijgen van je belastingbetaler als je van de
graaicultuur een instituut hebt gemaakt met bonussen , promoties en
afscheidspremies voor wie uitblonk in normenloosheid. Kan diezelfde
overheid van ieder van ons bijkomende regeltjes, zelfbetalende extra
controles, tijdelijke vergunningen en bijkomende papiertjes blijven eisen ,
als er geen wederzijds vertrouwen kan opgebouwd worden. We moeten als
beroep stilaan de vraag stellen of we aan het einde zijn gekomen van het
overlegmodel, waarbij iedereen tevreden was met een eerbaar compromis.
Als men tussendoor de spelregels voortdurend en éénzijdig wijzigt , dan zal
de sector moeten reageren, willen we niet de speelbal worden van blinde
besparingen . Wat baat het om de beste leerling van de klas te zijn, als je
hiervoor achteraf alleen maar afgestraft voor wordt. De politiek van het
Verbond moet zich in deze moeilijke budgettaire periode, strijdvaardig
opstellen en de overheid plus de financiers van de ziekteverzekering moeten
weten wat ze aan ons hebben en of hun aanbod de bevolking nog kan
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gerieven met kwaliteitsvolle tandheelkunde.
Ook al moeten we op dit ogenblik niet over een nieuw akkoord
onderhandelen, deze periode en de accenten van de nieuwe regering
voor het behoud van het overleg (met de vertegenwoordigers van de
patiënten : de ziekenfondsen)¨zullen van groot belang zijn voor de
vertrouwensrelatie met overheden en de wil tot verdere dialoog in de
toekomst.
Tenslotte moeten, naast stimuli, ook openingen geschapen worden voor
daadwerkelijke opleiding van hulpkrachten in onze sector, liefst op korte
termijn. Pas dan zal ook het beroep terug attractief worden voor jonge
mensen en zal de leeftijdspiramide van de Belgische tandarts naar links
opschuiven. Laten we de overheid niet de kans geven om ons mooi beroep
om zeep te helpen of moeten we ons toch neerleggen met het fenomeen
van “rondtrekkende Roemeense tandartsen” , die na zes maanden
“boren” onze RIZIV-controleurs te slim af zijn en dan in andere Europese
landen het goed weer gaan verkondigen ….

Personalia

Jos Hoffbauer

OVERLIJDEN:

S tudieclub donderdag

november 2011

24 nov
nov.. 2011 om 20h30

Het ideale CBCT toestel
Limburghal
Genk

Spreker: Dhr. Ruben PAUWELS

ACCREDITERING
AANGEVRAAGD
DG 3

Korte inhoud:
Cone beam CT (CBCT) is een beeldvormingsmodaliteit met een brede
waaier aan toepassingen binnen de tandheelkunde. Het voordeel van
CBCT is dat drie-dimensionale beelden aan een hoge resolutie
gegenereerd kunnen worden met een relatief lage stralingsdosis. In de
praktijk is het gebruik van CBCT nog steeds suboptimaal in veel aspecten,
en de basisprincipes van dosisbeperking en justificatie worden niet altijd
gerespecteerd.
Deze lezing bespreekt verschillende strategieën voor optimisatie van
CBCT in de tandheelkundige praktijk. Er wordt een overzicht gegeven
van de verschillende aspecten van suboptimaal gebruik van CBCT door
beperkingen van het toestel of door fouten van de operator. Alle factoren
die patiëntdosis en beeldkwaliteit bepalen worden overlopen, leidend naar
een theoretische reflectie over het ideale CBCT toestel en het gebruik
ervan.

° 17-04-1912 + 04-10-2011

Jef PIERAETS

Vader van collega ANDRE PIERAETS
Schoonvader van collega ANNIK PACQUE

GEBOORTE:
° 26-09-2011
JOSEFIEN
Dochtertje van collega KATRIEN JANS en Peter Vandeput
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Bondig curriculum vitae spreker

Ruben Pauwels promoveerde als licentiaat Biomedische Wetenschappen aan de
K.U.Leuven in 2007. Vervolgens volgde hij de Master of Medical Imaging (Oral
option) en startte hij zijn doctoraatsproject in januari 2008. Tijdens zijn doctoraat
was hij een van de onderzoekers binnen het Euratom project ‘SEDENTEXCT’
(www.sedentexct.eu).
Hij heeft 5 jaar onderzoekservaring met dentale CBCT toestellen. In het begin lag
zijn focus op de diagnostische beeldkwaliteit en de evaluatie van metaalartefacten
in kaakmodellen. Voor zijn doctoraatproject heeft hij uitgebreide
stralingsdosimetrie-experimenten uitgevoerd op een groot aantal CBCT toestellen.
Ook heeft hij mee geholpen aan de ontwikkeling van een testobject voor
kwaliteitscontrole in CBCT door middel van evaluatie van technische parameters
voor beeldkwaliteit (bv. Spatiale en contrast-resolutie, ruis, uniformiteit, …).
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Professionele aankondigingen
1. Bij CP december zit het jaarlijks volmachtformulier voor de Algemene
Vergadering van 30 januari 2012. Zoals steeds proberen we als kleinste
provincie, maar als grootste VVT-studieclub hier een prominente rol te
spelen en zo de belangen van de Limburgse collegae te behartigen. Daarom
graag uw steun door dit formulier (volledig ingevuld) naar ons ( Marc
Seijnhaeve, Serge Wils of Jos Hoffbauer) op te sturen of naar het Verbond .
Dank bij voorbaat voor jullie steun.
2. Het vernieuwd Hygiëneprotocol krijgt veel aandacht van de Limburgse
tandarts en we willen ook dat iedereen de juiste inschatting voor de eigen
praktijk kan maken. Helaas konden we op donderdag 27 oktober een 40-tal
collegae niet toelaten, ondanks de 260 plaatsen in de zaal. Om die reden
hebben we Prof. D. Declerck (één van de auteurs van dit protocol)
aangesproken om de belangrijkste punten opnieuw uit de doeken te doen,
parallel met onze professionele vergadering van donderdag 26 januari 2012.
Omdat ook heel wat tandartsassistenten met deze problematiek te maken
hebben, laten we hen (mits een kleine bijdrage in de onkosten) ook toe op
deze avond. Via onze website (vvt.be/studieclub Limburg) kan op de knop
“agenda” hun naam ingeven voor deze activiteit. Ook zijn er plannen om
tijdens onze jaarlijkse preventiedag (wintermeeting) een parallelle activiteit
te voorzien voor Limburgse tandartsassistenten.
3. Wie meer wil weten over het hygiëneprotocol en de 4 bijlagen, die Mevr.
Schelstaete ons bezorgde, vindt alles op onze studieclub website onder
“protocollen”.

4. Wie nog een plaatsje zoekt op onze ski-cursus met Prof. Marks (UGent),
informeert
best
eerst
bij
collega
Daphne
Hermans.
Daphne.hermans@tandarts.be
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5. Volgende wintermeeting in 2012 : zaterdag 1 december 2012 / Werken op
Implantaten met oog voor een degelijke voorselectie, complicaties,
herstelmogelijkheden in de mond en juridische implicaties : een verhelderd
verhaal voor algemeen tandartsen. We hebben beroep kunnen doen op drie
eminente en ervaren Nederlandse sprekers :
Prof . Geené, Prof. Raghoebar en Prof. Meijer.
Verder nieuws de volgende maanden.
6. Omdat wij tandartsen ook een preventieve taak kunnen hebben in het
voorkomen en herkennen van één van de snel oprukkende beschavingsziekte
nl. diabetes mellitus type 2 , zijn we voorbereidingen aan het treffen om een
gezamenlijke actie te ontwikkelen met de Limburgse Huisartsen, Apothekers
en Kiné’s. We krijgen hierbij de steun van Vlaams Minister Jo Vandeurzen
en de Limburgse FVIB afdeling binnen UNIZO-Limburg. We komen hier
later op terug als we concrete toezeggingen hebben gekregen.
7. We danken de sponsors van de studieclub 27 oktober : Macobe, Labo-WV
en Kuraray . Tevens willen we MKA-Jessa van harte danken voor het gebruik
van hun mooie locatie voor deze studieavond.

Voor de vroege vogels:
Het KL
TV
-lidgeld voor 2012 kkan
an vanaf nu al gestor
KLTV
TV-lidgeld
gestortt
worden.Om organisatorische redenen (studieclubs)
wordt aangeraden over te schrijven vóór half januari.
Het KL
TV
-lidgeld wordt na 8 jaar status quo
KLTV
TV-lidgeld
op 75,00 Euro gebracht. (zie blz.15)
Overschrijving via de Bank van Breda:
op rekeningnummer: 645-1192115-20
Swift/BIC: JVBA BE22
IBAN: BE28-6451-1921-1520
met vermelding "Lidgeld 2012"
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Voor de eerste keer heeft de computer de lijsten samengesteld voor de
wachtdienstbeurt van 2012. Nadat de PGC de vrijstellingen op 21 oktober had
goedgekeurd, konden de lijsten snel samengesteld worden, rekeninghoudend
met wie het langst GEEN wachtdienst gedaan heeft en de ingegeven
vakantiedagen 2012. Iedereen heeft zo een datum toegewezen gekregen, sommigen
twee en in de zone 3,4 en 7 was er voor in totaal 13 collegae GEEN datum .
Doordat de lijsten NU uitgewerkt zijn, kunnen er GEEN vakantiedagen 2012 meer
ingeven worden. Voor 2013 kan dat opnieuw vanaf augustus 2012 tot midden
oktober. Het systeem van vakantiedagen heeft goed gewerkt , enkelen zijn wel
erg veel op verlof en de hoofdvogel was van 1 januari tot 31 december niet op
post….hier heeft de coördinator manueel moeten ingrijpen.
Volgend jaar voorziet het RIZIV in de weekend-tarief terugbetaling telkens voor
de zeven mensen van wacht op VIER brugdagen nl vrijdag 18 mei, vrijdag 2
november, maandag 24 december en maandag 31 december. Aangezien vier
brugdagen al een uitzonderlijk getal is, kon de vijfde brugdag (nl maandag 30
april) NIET weerhouden worden in deze nieuwe regeling. Iedereen mag natuurlijk
werken op deze brugdagen (normaal tarief), maar kan op deze manier de
continuïteit van de zorgen overdragen op de georganiseerde wachtdienst.
Onze wachtdienst functioneert goed en we ondervinden weinig moeilijkheden .
Klachten van patiënten worden helaas wel talrijker en de coördinator moet vaak
“zalven” om verder onheil te vermijden. Vaak stelt de patiënt de zaak verkeerd
voor of gebruikt de wachtdienst als een gemakkelijk toegang naar tandzorgen,
maar regelmatig zijn de klachten terecht en we komen hier in een volgend artikel
zeker op terug. We mogen nog altijd niet vergeten dat we (in tegenstelling tot
heel wat andere zorgverleners) een interessante regeling kunnen aanbieden, vaak
met een beurtrol éénmaal per jaar, zonder avond of nachtdiensten. Bovendien
moeten we bereikbaar zijn, zodat we de patiënt op een aanvaardbaar tijdstip
kunnen ontvangen. Dit laat toe dat, als alle GSM-verkeer mogelijk is, je niet
verplicht bent om van 9 tot 18h langs je stoel te kamperen.
Voor de orthodonisten en parodontologen wil hier nog eens herhalen dat PGC
Limburg vrede neemt dat ze via hun uniek nummer door patiënten te contacteren
zijn en dat de Limburgse tandarts hen daarnaast op hun GSM nummer kan
contacteren tss. 9 en 18h (zie Spyxke). Deze nummers zijn vaak privé-GSM
nummer: gebruik ze alleen tijdens de wachtdienst aub.
In de loop van de maand november zullen jullie via het Verbond nog een papierenversie
krijgen van de nieuwe wachtdienstregeling 2012 met informatie en verslagformulieren.

K oninklijke Limburgse TTandartsenV
andartsenV
ereniging
andartsenVereniging
-11-

't Spyxke:

't Spyxke: november 2011

9 tot 12 jaar:
13 tot 16 jaar:
Volwassenen:
Wandelaar:
65+:
Single:

Skiën met de KLTV
AXION-TEAM
DE BETERE SKI- & SNOWBOARDVAKANTIE
Offerte voor de organisatie van de skireis Krokus 2012
Skigebied:

Folgarida Italië
143 Km pistes (aaneengesloten) (van 1300 tot 2550 m)
+ 180km (verplaatsing met de bus)

Hotel:

Caminetto**** (www.mediatourist.it)
Hotel Caminetto**** is een luxueus 4*hotel gelegen op
100m van de lift in Folgarida. Dit hotel behoort tot de
meest luxueuze hotels van ons hele aanbod.
De prima ligging wordt hier gecombineerd met een
charmante bediening, prima keuken en schitterende
kamers. Het uitzicht op de bergen vanuit de wellness is
magisch. Na het skiën kan je terecht in de mooie wellness
of de gezellige bar. Hier wordt veel aandacht besteed aan
eten. Gianni, de baas van het hotel werkt al jaren samen
met Belgen.Hier word je als klant echt in de watten gelegd!

Afstand:
Periode:

Hasselt – Folgarida : 950 km
za 18/2 – zo 26/2/2012 (Krokusvakantie)

Inbegrepen:

* Vervoer met de bus in First Class****
* Hotel Caminetto**** 7 dagen op basis van half pension.
* Skipas 7 dagen Superskirama
* Ontbijt bij aankomst in Italië
* Avondeten voor vertrek naar België
* Animatie voor kids tussen 16u en 18u
* Reisbegeleiding door Axion Ski
* Alle taksen, fooien en BTW

Prijzen:

op basis van 40 betalende deelnemers op de bus
Kinderen: (bij 2 betalende volwassenen op de kamer)
0 tot 3 jaar:
€ 225,00
4 jaar:
€ 525,00
5 tot 6 jaar:
€ 535,00
7 tot 8 jaar:
€ 655,00
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Extra’s:

Korting:
·

Bestelbon :

november 2011
€ 835,00
€ 899,00
€ 1110,00
€ 860,00
€ 1050,00
+€ 175,00

* Ski- en snowboardmateriaal
* Skihelm: (in Italië verplicht t.e.m. 14 jaar): + € 8,00
* Reisongevallen- bagageverzekering = € 25,00 per pers.
* Annulatieverzekering: €12,00 p.p of € 30,00 per familie,
enkel indien de reisongevallen en bagageverzekering ook
geboekt wordt.
* Skiles gedurende 6 dagen, 3 u in de voormiddag voor kids
vanaf 6 jaar en volwassenen = € 100,00/ week
* Snowboardles gedurende 6 dagen, 3 u in de voormiddag
voor kids vanaf 6 jaar en volwassenen, vanaf 6 personen
van hetzelfde niveau = € 120,00/ week
* Skibegeleiding van 14 – 16u voor kinderen tot 12 jaar
(indien skiles wordt er ook skibegeleiding gegeven)
* Kinderopvang: € 125,00 per kind per week vanaf 4 kids
jonger dan 5 jaar
Eigen wagen: - € 100,00 per persoon De volledige korting wordt in
mindering gebracht indien de BUS VOLZET is. Indien de bus niet
volzet is zal er een korting verrekend worden a rato van de
busbezetting. De verrekening gebeurt pas bij saldofactuur.
beschikbaar bij touroperator AXIONskiteam lic cat. A 5653
Verantw. Sofie Welkenhuysen
Axion Ski Sport Sport BVBA
St.Trudoplein 14 3530 Houthalen-Helchteren
Tel 011/393042 www.axionskiteam.com
e-mail : info@axionskiteam.com
Fortis : 001-5277737-37
IBAN : BE35 0015 2775 3737 – BIC : GEBABEBB

PEER-REVIEW: Er wordt een dubbele peer-review georganiseerd.
Hiervoor moeten we met minstens 8 deelnemende tandartsen zijn
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CURSUS:

De cursus wordt door Prof. Luk Marks gegeven,
De inhoud : mondzorg bij personen met een beperking,
gebruik van sedatie in de tandartspraktijk, agenesie en de
angstige patient . 2 sessies van 3 uur
De prijs is 120,00 euro (mits 10 deelnemende tandartsen)

Concreet kunt U terecht bij tandarts Daphne Hermans
(daphne.hermans@tandarts.be) of op de website van studieclub Limburg binnen
www.tandarts.be.

HOE BOEKEN
1) Ga naar de website www.axionskiteam.com
2) Selecteer onder “PROGRAMMA” de optie “groepsreizen”
3) U komt dan op de log-inpagina voor de groepsreizen
4) Geef de volgende code in;
DH1112055
5) U wordt nu rechtstreeks doorverwezen naar de boekingspagina voor
jullie reis met de prijzen conform jullie groepsreis.
6) Volg de gevraagde stappen op het online boekingsformulier
OPMERKING
·
Naast ieder prijsveld staat meer info Hieronder vind je alle informatie
aangaande deze prijs.
·
Bij stap 2 van de onlineboeking “Boeking Stap 2: lijst van deelnemers”
wordt gevraagd naar je skiniveau:
·
Enkel invullen indien je les neemt
·
Indien je skiles neemt ook de toeslag voor les aanvinken
·
Bij stap 3 van de onlineboeking “Boeking Stap 3: Overzicht van uw
online boeking” moet u onderaan een keuze maken voor 2
opstapplaatsen, zoniet zal het programma niet verder gaan. Axion werkt
met vaste opstapplaatsen. Voor meer info kan U terecht op onze website.
http://www.axionskiteam.com/nl/algemene-info/transport/
·
Voor vragen of info mag U ons steeds contacteren 011/39.30.42.
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KLTV-LIDGELD 2012
Uw studieclub heeft na de viering van het feestelijk 75 ste jaar nog voldoende
ambitie om de volgende jaren verder te groeien en nieuwe uitdagingen aan te
gaan. Natuurlijk hebben we steun van het Verbond voor heel wat activiteiten
zoals nascholing, peer-review en wachtdienst. Vooral de administratie en de
secretariaatsservice is niet onbelangrijk als men iets voor grote groepen wil
uitvoeren.
Toch zitten we als grote studieclub vooral voor onze maandelijkse studieclubs
gevangen in eens keurslijf, waarbij weinig rekening gehouden wordt met de
grotere locaties die we moeten afhuren en vooral de catering, die voor zo’n
groep niet volledig door sponsors kan gedekt worden. Omdat we steeds meer
collegae op onze studieclubavonden zien, willen we naast moduleerbare zalen,
ook de ontvangst en de catering op niveau verzorgen. Niet iedereen komt hiervoor
naar de vergadering, maar voor een grote meerderheid is een maandelijks babbeltje
met de collegae, voor of na de vergadering, van toegevoegde waarde. Voor
volgend jaar willen we ook enkele workshops (kleinere groepen) programmeren
onder regie van het NIVVT.
Naast onze studieclubs willen we ook ons maandblad (uniek in Vlaanderen) blijven
gestalte geven, met actueel nieuws, reportages en kleurenfoto’s. Ook hier willen
we regelmatig wat extra aanbieden en moeten enkele bladzijden meer de KLTVfinanciën niet in moeilijkheden brengen. Verder willen we op socio-cultureel vlak
regelmatig voor wat “spreekwoordelijk” vuurwerk zorgen, zodat partners ook
eens mee kunnen genieten van de gezellige sfeer in onze vereniging.
Om dit alles in veilige banen te leiden, heeft het bestuur beslist om na 8 jaar het
lidgeld te verhogen naar 75 euro. Neen, geen kater van onze feestviering of
verkeerde beleggingen bij Dexia of bonussen van de Bestuurders, maar een
veilig beleid naar de toekomst, waarbij we minder afhankelijk willen zijn van ieder
die ons sponsorgeld of subsidies zou kunnen toestoppen. Op die manier kunnen
we ongedwongen verder groeien met hopelijk de hulp van meer en meer jongere
collegae in ons KLTV Bestuur. Eind 2012 zijn er opnieuw bestuursverkiezingen
en ook de Voorzitter is dan einde mandaat, misschien
toch een prikkel om mee de kar te helpen trekken en
nieuwe accenten te leggen.
Ondanks de crisissfeer en regeringen, die ons weer willen
aanpakken, gaan we deze pijnlijke lidgeldtand snel
doorspoelen tot voordeel van de zeer talrijke leden in
onze studieclub.
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Actief 50 Beurs Limburghal 15-16 oktober 2011
Net als vorig jaar werden we door de organisatie van deze beurs aangezocht om
een informatief stukje te brengen rond tandproblemen bij 50 plussers.
Onze aandacht gaat dan vooral naar het behouden van tanden en de zorg hiervoor
(parodontologie) en welke middelen de tandheelkunde heeft als we de houvast
van een prothese niet meer kunnen garanderen (implantologie).
Zowel op zaterdag als op zondag werd voor een geinteresseerd publiek gedurende
45 minuten een verhelderde powerpoint voorgesteld. We mochten hiervoor
dankbaar beroep doen op parodontoloog Eric Thevissen (Hasselt), Dr. S. Politis
(Genk) en Dr. Y. Spaey (Overpelt).
Verder was onze trouwe sponsor Maaslands Dental Labo aanwezig om het talrijk
opgekomen publiek (11.000 aanwezigen op drie beursdagen) onafhankelijke uitleg
te verschaffen over alle mogelijkheden, die de tandheelkunde qua prothetiek
momenteel te bieden heeft. De opstelling van MDL bij dit gebeuren was zeer
constructief voor het beroep, zonder patiënten naar de eigen winkel te lokken, in
tegenstelling tot de firma Arte Denta (Maasmechelen), die onaangekondigd
mensen op de straat langs de Limburghal aanklampten met kortingsbons !!!
Uit gespreken met beursgangers kwamen tot enkele constanten naar voren :
- Zoals bij het VRT programma VOLT i.v.m. orthodontieprijzen, liggen de
prijzen van prothetische voorzieningen nog al ver uit elkaar als patiênten
bij verschillende collegae voor eenzelfde oplossing informeren. De
kostenberekening moeten we toch eens aanpakken zonder dat we ons
aan prijsafspraken schuldig maken.
- Nazorg en zeker als er problemen opduiken bij de prothese/
implantaatwerk is een pijnpunt. Nog wat patiënten worden zomaar
weggestuurd….de studiedag volgend jaar december zal hier zeker nuttig
kunnen zijn.
- Durf doorsturen naar een bevriend collega als je niet goed thuis zijt in
sommige constructies. Het is zeker geen schande, maar ondoordacht
serieuze fouten maken is dit wel en kan juridisch pijnlijke implicaties
hebben.
- Verkeerde beetopnames zijn de oorzaak van veel probleemgevallen
achteraf. Een praktische studienamiddag in de provincie komt er volgend
jaar aan !!!
- Informed Consent en een goed gesprek vooraf kan VEEL leed vermijden
ook al is de gemiddelde Limburgse patiënt vergevensgezind, toch wordt
de patiënt steeds mondiger en niet alle internetsites zijn zomaar
toepasbaar op de eigen situatie. Informatie over de juiste kostprijs, ook
al kan je niet alles in het begin inschatten is toch een MUST. Verder heb
ik regelmatig mensen gehoord , die niet wisten hoe ze hun mooie “dure”

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
-16-

-

't Spyxke: november 2011
structuur moesten poetsen en onderhouden. Nazorg is ook een
elementaire schakel als je “good pratice” wil verdedigen als iets fout
dreigt te lopen.
Betrek je tandtechnicus meer in het overleg en opteer voor een extra
PAS als je twijfels hebt en wees kritisch op het werk wat je aflevert.
Een positieve noot: veel patiënten zijn zeer tevreden van de
tandheelkundige zorgen in onze provincie en dragen hun tandarts op
handen ( “ we zitten bij ene goeie”….)
Uw reporter ter plaatse J. Hoffbauer
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Het Bankgeheim

2011

Het verbod om bij een fiscale controle van de bank zelf informatie in te winnen
met het oog om klanten te belasten blijft behouden, maar de bank kan in bepaalde
situaties en rekening houdend met de opgelegde procedure, als derde gevraagd
worden om financiële inlichtingen te verschaffen van een klant.
Van zodra er aanwijzingen zijn dat een belastingplichtige belastingen ontdoken
heeft, mag de fiscus bij banken inlichtingen gaan vragen over die
belastingplichtige. De fiscus mag zich nu ook tot de bank richten als hij zich
voorneemt om een aanslag te vestigen op basis van tekenen en indiciën.
Om over te gaan tot een vraag om inlichtingen bij de bank, moet een wel bepaalde
procedure gevolgd worden.
De vraag aan de bank moet toegelaten worden door een ambtenaar die minstens
de graad van directeur heeft. Hij zal de machtiging pas verlenen, na onderzoek
van het concrete dossier. De vraagsteller zelf moet minimum de graad van
inspecteur hebben.
Om dit onderzoek te vereenvoudigen, wordt er een centraal aanspreekpunt
opgericht bij de Nationale Bank van België. Deze databank zal alle
rekeningnummers en de namen van hun titularissen omvatten. Enkel de directeur
zal deze databank kunnen raadplegen.
Vooraleer de vraag aan de financiële instelling te kunnen stellen, moet de fiscus
eerst de informatie bij de belastingplichtige zelf vragen en hem wijzen op een
mogelijke aanschrijving aan de bank indien hij ofwel weigert te antwoorden,
ofwel informatie verborgen houdt.
Enkel wanneer deze schriftelijke procedure bij de belastingplichtige een verdere
toepassing van de indiciaire procedure uitwijst of één of meerdere aanwijzingen
van belastingontduiking vastgesteld wordt, kan de fiscus verdergaan.Een
voorbeeld van aanwijzing van belastingontduiking is het niet aangeven van een
bankrekening in het buitenland.
Om de vraag effectief aan de bank te kunnen stellen is bovendien vereist dat de
belastingplichtige zijn medewerking heeft geweigerd, ofwel gegevens verborgen
houdt (met de bedoeling belasting te ontduiken).
De financiële instellingen zullen informatie doorgeven zoals cijfers, bedragen
van verrichtingen, saldi van rekeningen en attesten die zij afgeleverd hebben.
Maar door het verkrijgen van deze informatie, kan bvb. vastgesteld worden dat
de belastingplichtige bij verschillende banken spaarrekeningen geopend heeft
waarvoor hij telkens de maximale vrijstelling van roerende voorheffing op
interesten heeft verkregen, terwijl dit slechts mogelijk is voor maximaal € 1.770.
Het saldo dat dit maximum overtreft moet spontaan aangegeven worden in de
aangifte in de personenbelasting. Dit kan leiden tot een wijziging van de aangifte
met soms onaangename gevolgen.
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Bij betwisting over het onderzoek bij de banken door de belastingplichtige, moet
hij de gerechtelijke procedure volgen om het onderzoek te doen stoppen.
Besluit: Het bankgeheim is wel nog niet dood maar het wordt wel in belangrijke
mate afgebouwd.
Deze nieuwe regeling is van toepassing vanaf 01.07.2011. Let wel op het volgende:
het kan nog betrekking hebben op periodes die fiscaal niet verjaard zijn d.w.z. tot
en met inkomstenjaar 2004.
Elke belastingplichtige heeft er alle belang bij om zijn volledige medewerking te
verlenen indien hij een vraag om inlichtingen krijgt.

GEZOCHT
GEZOCHT::

Bron: Wet van 14.04.2011 houdende diverse bepalingen – B.S. van 06.05.2011.
2011-10-06
J.M.H

Te huur
huur,, over te nemen
nemen,, alle optie's zijn bespreekbaar.
ts Geer
Voormalige tandartspraktijk tandar
tandarts
Geertt Dhaenens
Dhaenens,
Bampslaan 14 a, 3500 Hasselt.
Inlichtingen, mevrouw M.Dhaenens: 0496 256571

De 4 Limburgse
deelnemers aan de
4-daagse NiVVT
studiereis naar Nice
13 tot 16 oktober

Tandar
tspraktijk Stijven werft aan: collega voor algemene
andartspraktijk
tandheelkunde. Full of parttime, goede verloning, fijne praktijk en collega’s.
Alles is te bespreken.
Contact: 089/819860 of lambert.stijven@tandarts.be’
Regio Maaskant: toppraktijk zowel qua uitrusting, sfeer en omzet, zoekt
nog altijd gemot.medewerkers.Ook stagiairs event.welkom.
Verdienste buiten elke concurrentie
Contact: 089/762815 R. Toklowicz

Belgische of buitenlandse tandarts gevraagd
voor groepspraktijk Cox in Stevoort.
Contact: 0475/782672
Collega tandarts voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.:089/85.67.65
089/85.67.65 of 0494/44.14.90
Welke algemeen tandarts wil een 3-tal jaren samenwerken en nadien
praktijk overnemen aan zeer gunstige voorwaarden? Centrum Zolder-Limburg
Contacteer 0476 52 63 93 of robhouben@hotmail.com
Enthousiaste collega voor langdurige samenwerking in groepspraktijk in
Elen-Dilsen. Dagen en uren overeen te komen.
089/56.35.13. of anne007@scarlet.be
Contact: Leenders Annemie Tel.:089/56.35.13.
T andheelkundig Centrum ESTHEDENT
ALPL
US te Opglabbeek zoekt
ESTHEDENTALPL
ALPLUS
voor aanvulling van haar team :
·
een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie
Dagen en uren in overleg vrij te bepalen.
Verdere info op 089/857025 of info@esthedentalplus.be

De "tandenzak", ingezonden door collega Chris VandenBossche
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Centralisatie via de VVT-website of het nieuwe (sinds 2008) e-mailadres:
studieclub.kltv@skynet.be
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MARINA’S HERBS.

De zomer is nu ook hier voorbij, en vanaf nu komen de aangenamere
temperaturen van 25 graden overdag en 15 graden ‘s nachts. Eindelijk kunnen
ramen en deuren open! Maar aangezien het bloed in ons lichaam zich aanpast
aan de temperatuur waar men verblijft, hebben de mensen hier dunner bloed,
en voelen de wintertemperaturen hier koud aan! Vandaar dat ik een “work
shop” geef i.v.m. het gebruik van keukenkruiden als medische remedie.
Kleine winterkwaaltjes mijden of verhelpen met de kruiden die bij velen voor
’t keukenraam staan is handig en misschien kan dit jullie ook wel interesseren?
Laat me de meest gebruikte keukenkruiden nemen: peterselie, basilicum, en
look. Een volgende keer zou ik thyme, salie en rosemarijn kunnen in ‘t daglicht
stellen.
Peterselie:
Medisch worden zowel de zaden als het kruid (het blad) gebruikt.
-het zaad: het zaad pletten met bv. een deegrol, en ½ theelepel /250ml koud
water /15 minuten laten trekken.
*Dit theetje 3xdaags drinken werkt heilzaam bij:
Oedeem, ondersteunen bij obesitas, preventief voor nierstenen, bij arthritis- en
rheumasymptomen, bij hypertensie, prostatitis en cellulitis.
Bij dys- en amenorrhea, bij anorexia, indigestie, gasvorming, hik-ups, krampen,
hoesten, bronchitis en astma. (een voordeel van kruiden, is dat ze bv. bij de ene
persoon ondersteunend werken voor anorexia, en bij een andere persoon
ondersteunend voor obesitas! Elk kruid heeft zijn eigenschappen, maar werkt
daarom niet bij iedereen op dezelfde manier. Dat is het mooie aan alternatieve
geneeskunde, je moet eerst de patient in zijn totaliteit leren kennen voor je een
remedie kan aanraden!)
*uitwendig kan je deze thee toepassen bij schimmelinfecties op de huid,
haaruitval en haarroos, op geboortevlekken en op muggenbeten.
-het kruid
*Een thee van: 2-4 gr/150ml kokend wate/ 10’/3xdaags:
Ter preventie van osteoporose, bij anemie, slechte adem, preventie van arthritis
en dysmenorrheal, en bij oedeem.
* uitwendig op insektbeten, voor conjunctivitis, oorpijn, voor halitose
(essentiele olie in water en gorgelen),bij neuralgiën in de mond.
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Look:
Look kan je makkelijker medisch gebruiken, je moet enkel een minimum van 3
teentjes look/3x daags innemen. Je kan ook een tinctuur van look maken,
3xdaags een koffielepel innemen, afdrinken met een glas water, na 10 minuten
is de geur weg! (of je knabbelt wat peterselie!)
*look werkt heilzaam bij hypercholesterolemie, milde hypertensie, hartzwakte,
zwak immuunsysteem, ter preventie van artherosclerose, schimmelinfecties en
candidase, het werkt antiseptisch, als een antioxidant, bij koorts, als detox, bij
maagproblemen, constipatie, arthritis ,winderigheid, paradontose, wormen en
is leveraansterkend.
Preventief voor maagkanker, borst- en prostaatkanker.
*uitwendig kan een afkooksel gebruikt worden voor schimmelinfecties en
vaginitis. Wratten kunnen bedekt worden met geplette look en een pleister
erop, dit enkele nachten herhalen tot de wrat verweekt. Bij tandpijn verse
look knabbelen en thv de pijnlijke tand houden. Een teentje open snijden en
op het voorhoofd en de slapen wrijven bij hoofdpijn, een druppel lookolie met
essentiele lavendeloilie om ‘t uur in het oor druppen bij oorpijn.
Basilicum:
100gr verse blaren/ 500ml water/ 10minuten laten koken geeft een fris
gorgeldrankje.
1 handvol vers blad/ 1liter rode wijn/ 5 dagen laten staan werkt als een
digestief: 1 glas na de maaltijd.
Een thee met 30- 45 gr droog blad/ 1liter kokend water/ 10 minuten laten
trekken.
*basilicum werkt heilzaam bij devolgende symptomen: indigestie, gastritis,
anorexia, diarree, misselijkheid en braken, constipatie en dysmenorrhee.
Bij de volgende symptomen tgv. stress: insomnia, hoofdpijn, migraine en een
opgejaagd gevoel.
Bij verkoudheid, sinusitis, hoesten, oorpijn, koorts, rheumatitis en hypertensie.
*uitwendig wordt het toegepast bij insektbeten, eczema, zona, droge huid,
aften, en bij faryngitis.
Ik hoop dat jullie wat hebben aan deze keuken-kruiden-tips,
Marina
masimilon@gmail.com

K oninklijke Limburgse TTandartsenV
andartsenV
ereniging
andartsenVereniging
-23-

't Spyxke:

't Spyxke: november 2011

WACHTDIENST

november 2011

Centraal Oproepnummer

K
ONINKLIJKE LIMBURGSE
KONINKLIJKE
TTAND
AND
AR
TSENVERENIGING
ANDAR
ARTSENVERENIGING

0903/39.969

Lijst wachtdienst
december

2011

Zaterdag 03/12/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 04/12/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Van Hout H.
Lepelstraat 88
3920 Lommel
011/542358
Kerkhofs T.
Opitterkiezel 221
3960 Opitter-Bree
089/866044
Martens R.
Kempenstraat 102
3590 Diepenbeek
011/351068
Deferm C.
Boxbergstraat 62
3600 Genk
089/351565
Pellaers H.
St.-Truidersteenweg 443 3700 Piringen-Tongeren 012/234718
Van Genechten
L. Reigerlaan 5
3570 Alken
011/723536
Castelijns M.
Kanaalstraat 27
3945 Ham
013/666416
Zaterdag 10/12/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 11/12/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Van Moll L.
Nieuwe Markt 16
3900 Overpelt
011/642902
Reekmans K.
Nieuwstadstraat 5b1
3960 Bree
089/704410
Kruijen C.
Marktplein 38
3590 Diepenbeek
011/321383
De Meulenaere L. Wiekstraat 146
3600 Genk
089/363129
Pellaers L.
Venstraat 16
3700 Vreren-Tongeren
012/236118
Guttermann M.
Tiensesteenweg 61
3800 St.Truiden
011/688263
Cleeren J.
Paalsesteenweg 325
3583 Paal-Beringen
011/725362
Zaterdag 17/12/2011 : 9 tot 18 uur en Zondag 18/12/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Van Ransbeeck
E. Kanaalstraat 65
3920 Lommel
011/393781
Swinnen R.
Sint Pietersstraat 145
3630 Maasmechelen
089/792062
Micholt F.
Kliniekstraat 9
3500 Hasselt
011/272248
De Ceuster J.
Grote Baan 197
3530 Houthalen
011/604410
Poesen F.
Koekoekstraat 2
3740 Munsterbilzen
089/413505
Souverijns F.
Kroonstraat 6 bus c
3840 Borgloon
012/741072
Cleuren K.
Tessenderlosestwg 85
3583 Paal-Beringen
011/420651
Zaterdag 24/12/2011 : 9 tot 18 uur en Kertsmis 12/12/2011 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Vermeulen J.
Mortel 22
3930 Achel
011/644992
Sleypen D.
Grotestraat 46
3631 Boorsem-Maas.
89/765574
Nols E.
St.Lambrechtsherkstr.102 3500 St.Lam.Herk-Hasselt 011/312585
Daniels P.
Torenlaan 20
3600 Genk
089/385237
3740 Beverst-Bilzen
089/413815
Timmermans L.
St.Gertrudisplein 2a
Vanhollebeke E.
Bosveldstraat 1
3870 Heers
011/484029
Danckaert M.
Meulenven 26
3945 Kwaadmechelen
013/290290

Wachtdienst Or
tho : 070 / 222088 - PParo
aro : 070 / 222125
Ortho
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Zaterdag 31/12/2011 : 9 tot 18 uur en Nieuwjaar 01/01/2012 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Vervecken R.
P.Breugellaan 25
3990 Kl.Brogel-Peer
011/610096
Spreuwers S.
Smeetsstraat 1
3640 Kinrooi
089/701424
Kuznetsova E.
Volksstraat 71
3590 Diepenbeek
011/757815
Collard J-L.
Vennestraat 156
3600 Genk
089/303008
Ysewijn A.M.
Brugstraat 41b2
3740 Bilzen
089/868693
Vandormael Y.
Velmerlaan 57
3806 Velm-St.Truiden
011/685524
Colsoul J.
Gen.Dewittestraat 24
3545 Halen
013/442910

Even nog een verduidelijking van de orthowachtdienst:
De orthodontist zelf, is van wacht van 10h tot 12h en voor de patiënten
bereikbaar via het 070 nummer. De hier in de lijst vermeldde
wachtdiensturen van 9h tot 18h zijn bedoeld voor de algemeen tandarts
die van wacht is en met een orthoprobleem geconfronteerd wordt. Hij
kan dan de orthodontist van wacht raadplegen via het vermeldde privé
telefoonnummer van de orthodontist. Gelieve dit nummer alleen dan en
om die reden te gebruiken en NIET DOOR TE GEVEN aan patiënten
of aan derden.
WACHTDIENST ORTHODONTIE
Weekend 3 en 4 dec., 9 tot 18 uur
Weekend 10 en 11 dec., 9 tot 18 uur
Weekend 17 en 18 dec., 9 tot 18 uur
Weekend 24 en 25 dec., 9 tot 18 uur
Weekend 31dec. en 1 jan., 9 tot 18 uur

december 2011

Vanaf jan. 2006 : KLEUR
Eerst Vuurwerk voor het 70 jaar jubileum
Daarna ieder jaar een nieuwe foto met een beeld uit de Limburgse natuur
Redacteur André Tmmerman

2007

2008

2009

070 / 222088

Proost Ann
Schrijnemakers Tine
Janssen Rina
Vandevenne Rika
Daems Julie

0496230430
0473889193
0495262458
0495528108
0496512475

2010
WACHTDIENST PARODONTOLOGIE
Weekend 3en 4 dec., 9 tot 18 uur
Weekend 10 en 11 dec., 9 tot 18 uur
Weekend 17 en 18 dec., 9 tot 18 uur
Weekend 24 en 25 dec., 9 tot 18 uur
Weekend 31 dec. en 1 jan., 9 tot 18 uur

december 2011

070 / 222125

Boschmans Geert
Gijbels Frieda
Soers Cathérine
Thevissen Eric
Van den Eynde Els
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25 jaar 't Spyxke
Een overzicht
van de covers

Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
26° jaargang, nummer10 : december 2011

S

1936-2011

't pyxke
Nummer 1 (1986)
in het blauw, LTV
titelloos
Redacteur Luc Bien

1987, in het bruin,
Koninklijke LTV
Redacteur
Patrick
Dirickx (tot dec.1991)

Donderdag 26 januari 2012

om 20u30

Pre-aankondiging simultane studieclub
1.
1988-1994,
voor het eerst met
de naam 't Spyxke
Redacteuren Patrick Dirickx
en Eric Hendrickx (jan. 1992
tot juni 1994)

Auditorium: Professionele studieclub
"Wat brengt 2012 ons beroep?"
o.l.v. Stefaan Hanson/Marc Seijnhaeve en
Jos Hoffbauer
Toegankelijk voor tandartsen

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

2.

Sep. 1994 - dec. 2000
met ondertitel "het maandblad
van en voor de (Limburgse)
tandarts"
Met het logo tgv het zestigjarig
bestaan. In dec. 1996 beide logo's
Redacteur Paul Delwiche
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Het vernieuwd Hygiëneprotocol
door Prof. D. Declerck
Toegankelijk voor geïnteresseerde
tandartsen, partners en tandartsassistenten
Limburghal
Genk

ACCREDITERIGEN
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Donderdag 26 januari 2012
Professionele vergadering
en parallel
Het Hygiëneprotocol (Prof. D. Declerck)
ook voor partners en tandartsassistentes
Donderdag 9 februari 2012
H. Apollonia : viering jubilarissen en feestreceptie (met optreden)
ter afsluiting van 75 KLTV

KL
TV - LIDGELD 2012
KLTV
-lidgeld voor volgend jaar kkan
an vanaf nu gestor
Het KL
TV
KLTV
TV-lidgeld
gestortt worden
worden..
Om organisatorische redenen (studieclubs) wordt aangeraden
over te schrijven vóór half januari.
Eén jaar KL
TV lid worden (of blijven)
KLTV
kost 75,00 Euro
Overschrijving via de Bank van Breda:
op rekeningnummer: 645-1192115-20

Voorblad van 't Spyxke: "Holsteenbron" (Teut) Zonhoven
Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be
Secretariaat K.L.T.V.:
Gele Bergstraat 6 3583 Paal tel: 011/ 42.34.00
Lidgeld K.L.T.V.: 75 Euro
Bankrelatie: Bank J.Van Breda & Co 645-1192115-20
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
www.tandarts.be (voor tandartsen/studieclubs/Limburg KLTV)
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Beste collegae,
Onze hoofdredacteur meldt mij een luxe
probleem, want hij heeft deze maand meer
tekst dan plaats in deze editie van uw
maandblad, ondanks het feit dat we geen
studieclubactiviteit kunnen aankondigen.
Natuurlijk zitten we nog in de laatste fase van
ons jubileumjaar rond 75 jaar KLTV en willen
we de oud-KLTVvoorzitters vanaf onze
“Koninklijke” vermelding in 1986 nog even
aan het woord laten.
Te midden van de crisissfeer, waarbij in een
land zonder regering het buitenland en
Europa meer en meer het beleid begint op te dringen, was onze 75 jaar
viering een groot succes. Jullie kwamen massaal naar de maandelijkse
studieclubavonden, H. Apollonia werd op 9 februari gepast gevierd, op 19
mei werd in Genk letterlijk en spreekwoordelijk “vuurwerk” gepresenteerd
en het jaarlijks banket mocht weer de belangstelling van weleer ondervinden.
Vanzelfsprekend willen we op deze ingeslagen weg verdergaan voor zover
de clubkas deze “uitspattingen “ kan blijven volgen. Toch zou het spijtig zijn
dat we weer vijf of tien jaar zouden moeten wachten om weer een
“feestprogramma” te presenteren. Het bestuur zal ook in 2012 een mooi
geheel samenstellen, zodat de Limburgse tandarts ook kort bij huis zijn gading
kan vinden op wetenschappelijk en professioneel vlak. Zo willen we volgend
jaar ook enkele studiedagen (halve dag) organiseren voor kleinere groepen
aan aantrekkelijke prijzen zonder het file-leed te moeten ondervinden. Ook
willen we jullie tandartsassistenten de nieuwe ontwikkelingen in het beroep
aanbieden en hopen we op steun van iedereen die hen in dienst heeft. Op de
eerste studieclub van 2012 zullen ze op een parallelle lezing het vernieuwd
hygiëneprotocol gecommentarieerd krijgen door Prof. D. Declerck, ook voor
onze jaarlijkse wintermeeting op 1 december willen we bij genoeg animo
voor hen iets aparts uitwerken.
In dit laatste nummer van dit jubileumjaar wil ik toch even terugblikken op
een verdienstelijke werking, waarbij ons helaas ook drie relatief jonge
collegae ontvallen zijn. Op onze nieuwjaarsreceptie in CC Hasselt(9/2)
werden naast het jaarprogramma en onze jubilarissen ook de Limburgse
ortho’s, paro’s en MKA’s in de kijker gezet. Jullie mochten onze speciale
KLTV-Schorpion schuimwijn proeven en GILI activeerde ons zesde zintuig.
Onze eerste wetenschappelijke cursus te midden van de Italiaanse Dolomieten
werd een feit. Limburg stuurde intussen haar zonen en dochters uit naar
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Nepal, Haïti en met de fiets naar Compostela. Onze jaarlijkse peer-reviews
zijn een certitude, waarbij het nuttige aan het aangename gekoppeld kan
worden. Dankzij 45 Limburgse vrijwilligers werden de Special Olympics in
Hasselt ook op tandheelkundig vlak een succes. Onze sponsors waren in
hun nopjes door de hoge opkomst op 19 mei in Genk…het avondfeestje had
wel nog wat langer dan het vuurwerkmoment mogen duren !!! Enkele weken
later mochten we samen met de Limburgse tandtechnici kennis maken met
ons nieuw studieclublokaal Hangar 58 (vanaf februari 2012). Tot onze spijt
was het mooie weer opgebruikt tijdens onze jaarlijkse Dag van het Spyxke.
Het waren gelukkig geen Pukkelpoptoestanden, maar Ronny en Maurice
gaan er alles aandoen om in 2012 het zonnetje erbij te vragen. Intussen
verzorgt onze oud-voorzitster, Marina Similon, vanuit de States enkele
mooie “kruidenartikels” in dit blad. Op professioneel vlak voelen we zelfs
zonder regering de greep van de overheid op ons beroep met meer en meer
reglementitis. De pers had regelmatig gespreksstof over ons
manpowerprobleem in sommige streken van de provincie. Hoewel een
spoedige oplossing zich opdringt, houdt net nu de overheid de subsidiekraan
dicht. Met de ongunstige leeftijdspiramide van de Limburgse tandarts, moet
de bevolking zich de volgende tien jaar op ergste (pulpitis)leed
voorbereiden. Het beroep zal er alles aandoen om deze negatieve spiraal
om te buigen en hopelijk moeten we H. Apollonia ook niet gaan aanroepen
voor de hopeloze gevallen !!!
Mag ik U namens mijn Bestuur toch prettige kerstdagen toewensen en ik
hoop U in 2012 als KLTV/VVT-lid te mogen begroeten op onze diverse
activiteiten.
Jos Hoffbauer

Personalia

Woord vv.d.
.d. V
oor
zitter
Voor
oorzitter
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OVERLIJDEN:

KLTV meldt
met grote verslagenheid
het overlijden van collega

Renilde SWINNEN
° 20-10-1956

+ 09-11-2011

Tandarts
Echtgenote van collega Bert Vandeboel

GEBOORTE:
° 30-10-2011
AMBER
Kleindochtertje van collega CATHY WEYTJENS en
LUC DEDENE
° 08-11-2011
BENOÎT
Zoontje van collega KATRIEN MESOTTEN en Bernard
Moerenhout
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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26 jan. 2012 om 20h30

Simultane studieclub
LIMBURGHAL GENK

ACCREDITERINGEN AANGEVRAAGD

1. Professionele Avond in het Auditorium :

Wat brengt 2012 ons beroep ?
Sprekers: Stefaan Hanson/ Marc Seijnhaeve en Jos Hoffbauer
Enkel toegankelijk voor tandartsen

2. Het vernieuwde Hygiëneprotocol :
Ook de Belgische tandarts kan (mag) niet achterblijven in Europa!!
Spreker: Prof . D. Declerck (mede-auteur van het protocol en voorzitter
werkgroep Infectiepreventie Tandheelkundigen Hoge Gezondheidsraad
Volksgezondheid)
Toegankelijk voor geïnteresseerde tandartsen, partners,
meewerkende echtgenoten en tandartsenassistenten.
Deze activiteit zal op hetzelfde ogenblik doorgaan in de Feestzaal van
de Limburghal.
Beide activiteiten worden geaccrediteerd voor tandartsen. Partners en
assistenten betalen (al of niet op naam van de tandarts) een kleine bijdrage
in de kosten.
Inschrijven voor deze beide activiteiten via de website (ook voor partners
en tandartsassistenten) : zorg dat jullie niet te laat beslissen !!!!
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Professionele aankondigingen
1. De nieuwe samenstelling van de Dento-Mut (RIZIV) kleurt wat meer
“Limburgs”: naast Marc Seijnhaeve en Jos Hoffbauer komen er twee
“jonge “ krachten bij: Christophe Jacobs en Olivia Putman.
We wensen de collegae in deze moeilijke materie veel succes en hopen
dat “jonge” collegae ook hun weg vinden binnen KLTV (bestuur, peerreview, Spyxke, preventie naar jeugd/ouderen/gehandicapten….).
Toch nog aanmerken dat niemand zich “te oud” mag voelen om een
handje te helpen.
2. Dit decembernummer (en ook het januarinummer) gaat naar alle
Limburgse tandartsen. We hopen dat onze werking van de voorbije
jaren jullie aanspreekt. Als KLTV-lid blijf je dit blad (10x per jaar)
ontvangen en heb je toegang tot onze socio-culturele activiteiten
(nieuwjaarreceptie/ dag van het Spyxke/ banket….).
Om het wetenschappelijk en professioneel programma onbeperkt te
volgen, moet je wel VVT/KLTV lid zijn.
Naast het aanbod van 7 studieclubavond, peer-reviewsessies in uw
regio en een georganiseerde wachtdienst, voorzien we ook ieder jaar
een studiedag (min 30 AE) op de eerste zaterdag van december. Ook
staat er voor de tweede maal een wintercursus in Italië voor de deur
tijdens de Krokusvakantie. Voor volgend jaar gaan we tevens het
cursusaanbod (1/2 dag) uitbreiden met workshops rond
endoapparatuur(Bergmans), beetregistratie(Nolens), Socrates gesprek
(Vanbelle), werking van mondstukjes bij sporters (D.Hermans),
valkuilen in de implantologie (Van Breda) en fiscale onderwerpen. In
het volgend Spyxke krijgen jullie meer concrete informatie over het
plaatselijk aanbod i.s.m. met NIVVT.
3. KLTV wil ook wat doen aan de verdere opleiding van uw
tandartsassistente. Breng haar daarom al mee naar onze
studieclubavond van januari. Ook voor de studiedag van 1 december
2012 hebben we plannen om voor hen een apart programma uit te
werken.
4. In 2012 viert het Verbond het lustrum van 25 jaar. Het grote feest
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gaat door op zaterdag 8 september in Gent. Het bestuur onderzoekt
nog hoe we met een ruime Limburgse delegatie kunnen aanwezig
zijn en of we er ’n apart “Limburgs dagprogramma” bijvoegen !!!
Tijdens onze Apolloniaviering op 9 februari kan elke aanwezige al
proeven van het speciaal gebrouwd VVT-bier met de naam “Qroon”
Het zal ook uit een speciaal glas kunnen gedronken worden.
5. Het Bestuur heeft de beslissing genomen om vanaf februari de
studieclubavonden in Hangar 58 (Domein Bokrijk) te laten doorgaan.
Jullie vinden hier op onze website al de nodige gegevens m.b.t. tot de
bereikbaarheid. Zie ook www.hangar58.be
6. We danken de leden die hun volmacht verleenden voor de Algemeen
vergadering van het Verbond op 30/1/2012. Wie er nog niet aan
gedacht heeft, kan ons nog altijd plezieren: uw vertegenwoordigers
Marc Seijnhaeve, Serge Wils, Jos Hoffbauer, Chris Kruijen en Ronny
Martens. Het (blanco) volmachtformulier is ook van de website te
downloaden.

7. Hou steeds onze website in het oog, waar we actuele zaken posten
op onze “Flash”. Nogmaals dank aan onze attente webmaster: collega
Marc Ruijpers.
8.

Hoewel er geen druk of dreiging op het beroep gezet wordt op de
onmiddellijke uitvoering van het hygiëneprotocol en inspecties door
Volksgezondheid, is er toch een check-list beschikbaar die door hen
gebruikt kunnen worden. Zoals U weet is het beroep voor een
gefaseerde uitvoering waarbij rekening zou gehouden worden met
middelen die de Overheid ter beschikking stelt om naar een optimale
situatie te komen in België. KLTV onderzoekt de mogelijkheid om
VOOR de vergadering (tss. 18h en 19h45) van 26 januari een kleine
tentoonstelling te organiseren met deskundige uitleg over de werking,
onderhoud en noodzaak van diverse maatregelen en toestellen. De
bewuste “ check-list” vindt U op onze web-pagina (studieclub Limburg
onder vvt.be) en dan zoeken onder “protocollen” als bijlage 4
“individueel hygiëneprotocol”.
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Apolloniabanket
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Met hooggespannen verwachtingen reden wij weerom hoopvol naar
die parel in Haspengouw: het Fonteinhof. Verleden jaar was het
een schot in de roos, dit moest weerom lukken!
Ditmaal was het een zachte, droge herfstavond met prachtige
herfstkleuren die oplichtten wanneer wij de met fakkels verlichte
oprijlaan binnenreden. Fonteinhof doemde uitnodigend op aan
het einde van de dreef. Banketgangers werden welkom geheten en
naar de receptie doorverwezen. En het waren er dit jaar meer dan
honderd! Niet verwonderlijk dat, dankzij de sprankelende
champagne en de heerlijke hapjes, de sfeer er onmiddellijk in zat.
Groepjes vonden zich en konden de laatste nieuwtjes uitwisselen.
Gezien er nog heel wat op het programma stond, was een uurtje aperitieven snel
voorbij. Met enkele stevige gongslagen wist de voorzitter iedereen toch vlot
naar de prachtig versierde zaal te loodsen. Kleurrijke ballonnen en slingers
eerden onze 75-jarige KLTV. In zijn welkomswoordje dankte Jos alle aanwezigen
en vooral onze “ jeugdige “ tafel! Het feestrijke jaar werd nog eens overlopen en,
zoals het past, werd er duchtig geklonken op de jarige. Als attractie voor de
avond was er gekozen voor een combinatie van tafelgoochelen en hypnose.
Benieuwd wat dit zou geven.
Het eerste gerecht zette al onmiddellijk de trend van de avond. Hier ging er
gastronomisch worden genoten.
Ondertussen werden er al enkele staaltjes geleverd door de performer hoe men
een publiek kan misleiden. Alhoewel sommige zelfzeker waren en bij hoog en laag
beweerden: dat pakt bij mij niet!
Goocheltrucjes werden ogenschijnlijk zo makkelijk uitgevoerd, maar waren oh zo
kunstig. Vingervlugheid en opmerkzaamheid zouden toch eigenschappen dienen
te zijn voor de tandarts, maar de goochelaars waren ons steeds te snel af.
Een overheerlijke zeetong kwam als tweede gerecht en was weerom een schot in
de roos. Verdienstelijke leden werden door onze voorzitter in de “ pralientjes “
gezet. Zonder medewerking zou onze vereniging nooit de 75 jaar hebben gehaald.
Onze “ nestor “ Jos Martens, welke op één na, door een ongeluk, alle banketten
meemaakte sinds 1951, straalde ook nu weer zijn tevredenheid uit en ook volgend
jaar verwachten wij hem weer.
Hertenfilet middenin het jachtseizoen in het statige Fonteinhof was een must als
hoofdgerecht. Een schitterende Chateau Villemaurine deed zijn quotatie als grand
cru alle eer aan en maakte dit gerecht af. Carpe Diem heeft weerom zijn ster
verdiend.
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En dan de lang verwachte hoofdact na de vele kleine plaagstootjes: hypnose.
Naast de dames Elke, Olga en Rina mocht ik meedoen. Snel werd ik echter opzij
gezet, of ik had het niet goed begrepen of de dames waren zoveel inschikkelijker?
Kwade tongen vroegen achteraf of ik niet genoeg betaald was. Feit is dat onze
dames een schitterend schouwspel brachten. Talent in overvloed zoals ze een
formule -1 auto bestuurden of met elkaar de moeilijkste klassieke stukken brachten
op viool, fluit of drum! En Elke deed nog de moeilijkste stunt door plankstijf op
2 stutten te liggen! Gespeeld spel? Helemaal niet, wanneer zij later hun acties
zagen, welke gefilmd waren, bleken zij zelf verstomd te staan van hun talent.
Soms ongelofelijk maar zeker een geslaagd optreden!
Het dessert volgde en, alhoewel het reeds middernacht voorbij was, vulde de
dansvloer zich tot de vroege uurtjes. Alle calorietjes werden hiermee
weggesprongen. Tussendoor duchtig weggespoeld met veel geestrijk nat!
24 deelnemers hadden het voorrecht om te blijven slapen in het Fonteinhof zelf.
Onderling werd er nog gezinspeeld op de welluidende namen van de kamers. Wie
sliep het liefst in de “ toegankelijkheid “ of verbleef toch maar in de “tuinkamer “
omdat “ de nostalgie “ hoopte op “ de opbrengst”om “de doorgang” te
verwezenlijken.
Deze groep mocht ’s morgens aanschuiven aan het ontbijtbuffet waar glimlachend
en tevreden de avond van tevoren werd becommentarieerd. Hier en daar waren
kleine oogjes en een beetje haarpijn, tekens van toch wel een fysieke zware
festiviteit, maar het had toch zo deugd gedaan!
Alle aanwezigen schreven zich reeds terug in voor volgende editie 2012. Alle
KLTV- leden nodigen wij nu reeds uit om dit feest ook eens te komen meemaken,
succes gegarandeerd.
Proficiat aan onze 75-jarige KLTV!
Uw verslaggever Jos Henckens
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Aan tafel

Receptie

Huldiging stille medewerkers, winnaars Bongobonnen.
Zelfs het wc-papier was aangepast
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Hypnose act en dansfeest
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Woordje van de
Ex-KL
TV
-voor
zitters
Ex-KLTV
TV-voor
-voorzitters
Opgesmukt met foto's uit het rijke KLTV archief
van de hoogtepunten van de laatste 25 jaar.

De toen voorzitters en ex-voorzitters anno 1997 en 2011
(incl. wijlen Paul Berben en ex-miss België Virginie Claes)

Pralinen
als bedankje
en afscheid
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Tijdens de feestelijkheden naar aanleiding van ons 50 jarig bestaan gaf de
gastspreker Dhr. Bob Stouthuysen reeds aan dat er een nieuw Mond-en
Tandbeleid moest komen.Een nieuw beleid dat een volledig geïntegreerd monden tandbeleid zou moeten worden. De lezer zal oordelen of deze wijze woorden
intussen gerealiseerd zijn...
De wildgroei van weleer is wel tot stilstand gebracht. Stilaan zijn ook in
Limburg de groepspraktijken opgestart. Vooral zijn de verschillende disciplines
vertegenwoordigd en kan de Limburgse bevolking beroep doen op de meest
diverse mond-en tandzorg.
Wat in de toekomst wel in het oog moet gehouden worden zijn de
kwaliteitsnormen. Is dit niet uit ethische overweging dan zal dit zeker noodzaak
worden door druk, niet enkel vanwege de patienten zelf, dan wel vanwege de
meest onmogelijke drukkingsgroepen.
Onze KLTV onderscheidt zich ook nu nog op deze vlakken. Zij is ook nu nog
vertegenwoordigd op alle niveau’s; hetgeen noodzakelijk is voor een vereniging
die zich zelf respecteert. Dit heb ik steeds gepredikt tijdens mijn voorzitterschap.
Hopelijk zullen niet alleen de huidige bestuursleden dit verder zetten maar
hopen wij dat ook de jongere collega’s maar vooral ook de nieuwkomers deze
verantwoordelijkheid zullen opnemen. In het belang van de bevolking en
uiteraard ook uit eigen belang.
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De 50 jaar en “Koninklijke” zijn moeiteloos overgegaan in het 75-jarig jubileum.
Wie zal eraan twijfelen dat het er na 25 jaar niet nog beter zal uitzien!!!
Diegenen die de sluitingsplechtigheden konden volgen in 1986 zullen zich
herinneren dat er steeds op tijd moet gevierd worden (Scholteshof). Ik ben er
zeker van dat de Limburgse tandartsen dit nog lang niet verleerd hebben.
Ad multos annos.
Dr. H.J.Lenssen
KLTV-Voorzitter 1984-1989

Banketten 1987 en 1989

Hoe was het met de KLTV in de periode 1989-1992 ?
Trouw aan zijn stichtingsleuze: “Elkaar steunen, niet bestrijden” blijft een
vast team van bestuursleden de kar trekken. Regelmatige
bestuursvergaderingen in de Piccadily te Hasselt verliepen nog al eens
geanimeerd maar steeds constructief. Jaarlijks trok een delegatie naar de
algemene VVT vergadering te Brussel
De organisatie van de studieclubs (locatie Koetshuis t.e.m. 1992) kreeg
structuur. Zo werd bvb. de zoektocht naar geschikte sprekers en sponsors een
vaste opdracht. Het ledenblad ’t Spyxke – het uithangbord van de KLTVwerd geleid door een maandelijkse redactieraad (‘ten huize van’). Het boekje
groeide uit tot een trommel met weetjes en personalia over ‘des Limburgs
tandartsenwereld’. Afwisselend staat professionele beroeps info naast
wetenschap geagendeerd. Krijgen een plaats:oa. enquêtes, zoekertjes en
cartoons. Verslagen werden handgeschreven of met slechts een typemachine
en fax aangeleverd. In mei 1990 is dit door de PC met tekstverwerker afgelost.
Soms verscheen er een foto in zwart-wit (eerste in 1989). Het Kruiswoordraadsel
(nr.10 in januari 1989) had zijn trouwe puzzellaars. Prijzen voor de winnaar
werden alleen tijdens de studieclub uitgereikt. Wachtdienstlijsten werden apart
met de post verstuurd (vanaf 1992 in ’t Spyxke afgedrukt). Uitnodiging en
aankondigen van Limepar, van het voetbaltoernooi van Limburgse medici,
van het jaarlijks, traditioneel Apollonia- banket met partners (wisselende
locaties, maar steeds in Limburg : Lummen, Bocholt, Houthalen, Melveren) dat
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stand hield bij lekkerbekken en ambiancezoekers.
En het Schoolpreventieproject: in 1989 startte de 3° preventie campagne MSTKLTV-PMS
Wat waren nieuwe initiatieven?
Er werd gezorgd voor meer variatie in de sprekersonderwerpen,
tandheelkundige afwisselend met professionele items zoals nomenclatuur, RIZIV,
fiscus, pensioenvorming, enz.
Op socio-cultureel vlak werd jaarlijks vanaf 11/01/1990 tijdens de
nieuwjaarsreceptie (locatie: Gemeentekrediet, KBC, Abdijhoeve) een
jubilarissenviering voor 15-25-35 jaar diploma, (met een gedenkpenning of
tinnen schotel) opgestart. Een nieuw sportief initiatief was in 1990 de 1°
Limburgse “dental karting cup” op de Horensberg te Genk.
De eerste editie (1990) van de fotolijst “Limburgse tandartsen” verschijnt als
fotoboek.
De eerste lustrumviering (vijf jaar preventie) in 1990 had plaats in het LUC,
met een studiedag voor medewerkers van het preventieproject MST-KLTV-PMS
en van dan af gingen de preventieavonden door ieder jaar begin december in
het LUC (nu UHa).
In 1991 organiseert de KLTV cursussen in computerinitiatie, uitstappen zoals
kastelentocht, kruidenwandeling, bloesemroute, diamantbeurs, dagreis
Amsterdam (Van Gogh jaar 1990) Leuven (CERA gebouw), Groepsreizen naar
Egypte (‘90), Mexico (‘91) Ile de France (‘92),
Wat is te verwachten in het huidig decennium ?
De oud-voorzitter blijft optimist. De vereniging kan de vergrijzing niet stoppen
en zal met jonge medewerkers (mannen en vrouwen) aan te trekken de nodige
dynamiek in de studieclubs brengen, al zijn die mensen soms moeilijk om vinden.
Samenwerking in onderling vertrouwen blijft belangrijk. Nieuwe uitdagingen
zullen aandacht moeten blijven krijgen zoals oa. de overheidsbemoeienissen,
de vormen van praktijkvoering, de hulpkrachten, nieuwe technieken,
vervrouwelijking van het beroep, enz. Studieclubs blijven de unieke
intercollegiale ontmoetingsplaats waar in een gezellige sfeer, naast de klassieke
vriendenpraat tevens de beroepskwesties deel uitmaken van de gesprekken.
As, 15.11.2011 Roger Oosterbosch, KLTV-voorzitter 1989-1992

Het KLTV-bed voor de MS kliniek Overpelt

De EHBO cursussen
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Limburgse medewerkers 6deVVT congres Hasselt 2010

Dag van het Spyxke
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Nieuwjaarsrecepties met de "5" diplomajaren

75 jaar KLTV
Oud-voorzitters een woordje laten schrijven over de 75-jarige (K)LTVgeschiedenis klinkt een beetje naar mémoires, beleefd door de éminences grises!
Al geven wij het niet graag toe, zelf beleefde ik toch al de helft van de rijke
geschiedenis. Dankzij onze pioniers werd de vereniging stilaan uitgebouwd
tot een goed functionerend geheel, waar vriendschap het magische cement
blijft. Onze vereniging blijft onder de vleugels van het VVT uniek als grootste
en enige in de provincie. Voeg daarbij onze gekende gastvrijheid en
Bourgondische feestelijkheden en het kan niet anders dat wij doorgroeien
naar de 100! Hieraan ons steentje te hebben bijgedragen, geeft voldoening en
fierheid om KLTV-lid te zijn! Voor de toekomst hopen wij op inbreng van de
“jongere” collega’s, zoals wij destijds onze “oudere” bestuurders bijsprongen.
Het monument KLTV zal aldus een blijvende herinnering blijven van
vriendschap, collegialiteit en verbroedering!
Jos Henckens, KLTV- voorzitter 1992-1997
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Terugblik 1997-2001.
Als jonge en schuchtere tandarts volgde ik de LTV studieclubs in de Piccadilly
in Hasselt. Dan verhuisden de vergaderingen naar Bokrijk, en daar rekruteerde
Mark Engelbos mij om actief bestuurslid te worden. Ik erin, Mark ging eruit!
Maar Chris Kruijen nam me onder zijn vleugels, en enkele jaren waren we
samen verantwoordelijk voor de studieclubs. Na 8 jaar verantwoordelijke voor
de studieclubs en hun sponsoring, mocht ik als eerste vrouwelijke voorzitter de
hamer overnemen van Jos Henckens in 1997. Eerst op kousen voetjes, maar
dankzij de steun van elk bestuurslid , vond ik al snel mijn weg. Het waren de 4
mooiste jaren in mijn actief leven in de studieclub. Ik mocht nu delegeren,
kwam ik meer in contact met andere beroepsgroepen, en werd gevraagd de
KLTV te vertegenwoordigen . Dankzij de jaren als studieclub verantwoordelijke
werd mijn wereldje al veel groter, de jaren als voorzitter waren de kers op de
taart. De vriendschappen die zich onder sommige bestuursleden ontwikkelden
zijn van blijvende aard en duurzaam, en daar ben ik dankbaar voor.
De samenwerking in het KLTV bestuur maakt menig andere studieclub jaloers,
en terecht! Het werk dat elk bestuurslid verricht om interessante studieclubs
aan te bieden, lezingen en festiviteiten te organiseren, is tijdslopend, op
vrijwilligers basis, en echt onbetaalbaar. Daarom hoop ik dat elke Limburgse
tandarts het KLTV bestuur ten volle apprecieert, en dat jongere tandartsen de
uitdaging om toe te treden tot het bestuur zullen aangaan. Het is een ervaring
op zich, menig collega geniet ervan en het geeft je voldoening en
zelfvertrouwen.
Een vereniging zoals de KLTV is uniek en moet blijven bestaan, maar heeft ten
gepaste tijde jong bloed nodig!
Ik wens jullie alle succes voor de toekomst, of…. doe gewoon verder zoals
jullie doen,
Marina Similon., KLTV-voorzitter 1997-2000

Hands-on cursussen,
bv De Kloet en Van Pelt
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80 jaar
Jos M.
&
Paul
Fossion

Voetbalmatch
BRT-KLTV
26-10-1991

KARTING

Fotoboek, redacteuren Spyxke
en webmaster

2006

1997
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In 2001 maakten we gebruik van de invoering van de euro om het lidgeld
aanzienlijk bij te passen na jarenlange stagnatie. Dit gaf ons meer armslag om
verzorgde vergaderingen aan te bieden zonder afhankelijk te worden van
sponsoring. De zoektocht naar een geschikte vergaderlocatie is toen ingezet
om er na een omzwerving doorheen het centrum van de provincie nog niet
helemaal uit te zijn. Mijn ambtstermijn van 2001 tot 2004 had zijn hoogtepunten
maar werd ook wat belast met het verlies van heel wat vrienden collegae.
Vooreerst stierf op 5 februari 2002 Claire Smolders, collega en echtgenote
van onze huidige voorzitter Jos Hoffbauer. In de zomer van 2002 op 18 augustus
verloren we oudbestuurslid Betty Cuppers en in het najaar op 23 september
oudvoorzitter René Bollen. Onze nestor en stichtend lid van de vereniging
Edgard Tits stierf op 17 december 2003 op 90-jarige leeftijd. De vereniging
leefde echter verder en zit aan een gezonde 75 jaar. En zoals het er nu uitziet
gaan we steevast naar de 100! Ik hoop dat ik het nog mag meemaken.
Chris Kruijen KLTV-voorzitter 2000-2004

Ik heb voor mijn jubileumwoordje als ex-KLTV-voorzitter heel lang nagedacht
vooraleer iets op te schrijven en heb dan maar gekozen voor hetgeen, volgens
mij, mijn 2x2 jaar voorzitterschap getekend heeft.
Mijn voorzitterschap van de KLTV was voor mij de bekroning van een jarenlange
inzet voor mijn Limburgse collegae; ik beschouwde het als een eer om zo mijn
beroepsactiviteit te beëindigen.
De belangrijke punten heb ik hiervan onthouden:
1. De financiële en boekhoudkundige situatie van onze KLTV werd aangepast
aan de technologische ontwikkeling waardoor onze collegae via internet
vlugger konden inschrijven en betalen; voor deze omwenteling konden wij
steunen op de kunde van een gedreven collega die een overzichtelijke
electronische boekhouding aanmaakt. Niet te vergeten terloops onze vroegere
penningmeester te danken voor bewezen diensten waarvoor hij bij zijn 80jaar
even in de bloemen werd gezet.
2. De voorbereiding en de viering van 70 jaar KLTV; hier hebben alle
bestuursleden zich enorm voor ingezet; het resultaat was dan ook schitterend.
Ook van buiten onze provincie zijn ze met velen naar het verre Limburg gekomen
om met ons bij te scholen en te vieren;
3. De ondersteuning van ons aller droom om opnieuw het 4-jaarlijks VVTcongres naar Limburg te brengen. Dit heeft veel moeite gekost en enorm inzet
van mijn opvolger maar wij hebben het gehaald en niemand vermoedde toen
dat het één van de grootste successen ging worden in ons bestaan en deze van
VVT.
Jean-Marie Herremans, KLTV-voorzitter 2004-2008
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VVT congressen CCHasselt
1997 en 2010

65j KLTV Alden Biezen

Alden Biezen 1996: 60j KLTV

Samen met de bus naar de
Voorjaarsvergadering in Gent
4 Limburgse professoren
Een alternatieve catering
LUC (UH) feb 2005

Professionele vergadering 1998,
startjaar Accreditering

De KLTV spirit!

Najaarsvergadering Antwerpen sep.1995
met KLTV-promotiestand voor VVT congres in CCHasselt 1997
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LUC 1990: huldiging preventiemedewerkers
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Limburgers op het VVT
congres 2005 Oostende
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Hier volgt de lijst met de jubilarissen
op de Apollonia-Happening
op donderdag 9 februari 2012.
(5, 15, 25, 35 en 45 jaar diploma).
Hou die avond nu al vrij.

1967 (45 jaar)
ALBRECHTS Roland, CLAESSENS José,
OCHELEN Jean-Paul,VANDEUR Piet
1977 (35 jaar)
BRILLOUET Huguette, BRINGMANS Beatrys, CONINX Marie-Jose,
CREEMERS Marie-Jeanne, CUSTERS Jos, HANSEN Marie-Christine,
LEYS Christiane, MICHOLT Frank, RAMAEKERS Roland, TEUWEN Lieve,
TIJSKENS Leon, VAN ENDE Marc, VANDEN DRIES Martine,
VANDERSANDEN Jaak, VERHEYEN Erik, WILLEMS Johan

Bestuursvergadering
1997

1987 (25 jaar)
ACHTEN Frieda, BEUTELS Marina, COEKAERTS Rigo, DE CLERCK Hilde,
GODELAINE Christiaan, KOOPMANS Carine, MARTENS Ronald,
PELLAERS Huguette, PEUMANS Marleen, PHILIPPE Myriam,
RISKIN Marleen, SEIJNHAEVE Marc, VAN ERUM Ria,VAN MIERLO Lucienne
VANBESELAERE Maria, VANDERFAEILLIE Ann, VANDERSMISSEN Bryan,
VANHOOREBEECK Bruno
1997 (15jaar)
BAILLIEN Lydia, CARLENS Noor, GOIJENS Jan, HAUGLUSTAINE Katrien,
HENCKENS Ellen, HENDRICKX Frederic, HOUBEN Franky, LEUNEN An,
MORREN Joeri, NEVEN Jan, QUAETHOVEN Marleen, ROSIAS Sibylle,
VAN GENECHTEN Petra, VAN HEMELEN Anik, VENKEN Ann, WILMS Hilde

75j KLTV
schuimwijn

2007 (5jaar)
CEYSSENS Laura, DE TROYER Katrien, GODDEERIS Fréderic,
KUZNETSOV Konstantin, OUDEBROUCKX Lode, SPREUWERS Stephanie,
VAN EIJGEN Jan, VANHEUSDEN Sofie.

Peer Review
moderatoren 2001
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MONDSTUK !?!
Wat is dat toch in de kranten,die “mondstukken “van topsporters?
Enkele weken geleden stond er een groot artikel in de Standaard en het Nieuwsblad
over topsporters, zoals Kim Clijsters, Ronaldo, Kevin Borlée met een mondstuk.
Die mondstukken verschillen veel van onze opbeetplaten. Er wordt niet alleen
hoogte toegevoegd, de positie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak
wordt ook aangepast, al dan niet symmetrisch. Zo een splint wordt ook altijd in
de onderkaak gedragen.
Al onze tanden zijn eigenlijk kleine neurocaptoren, ze geven informatie door aan
onze hersenen. Hoe sta ik? Van het moment dat er foute informatie doorgegeven
wordt, vb een prematuur contact, geen contact , een kruisbeet, dan wordt er
andere informatie doorgegeven, we staan niet meer zoals we ideaal zouden moeten
staan, de schouder gaat hangen, een knikje in de knie, ....Bovendien hangt onze
onderkaak vast aan de bovenkaak met 2 gewrichtjes. Het is het enige gewricht in
ons lichaam met deze dynamiek. Een veranderde positie van de ene kant, geeft
automatish ook een verandering aan de andere kant, er onstaat een dysbalans in
het systeem.
Ons lichaam is een expert in het compenseren, we nemen een andere houding
aan, we vermijden bepaalde bewegingen. Maar op een gegeven moment, kan je
niet meer compenseren en dan komen de klachten.
De meest typische klachten zijn : hoofdpijn,
voornamelijk op het einde van de nacht en ’s
morgens, regelmatig wakker worden,altijd een slecht
hoofdkussen hebben,niet goed uitgeslapen zijn,
nekpijn ter hoogte van C2-C3, een klikkend
kaakgewricht.
De splint verandert de positie van de onderkaak
ten opzichte van de bovenkaak.We streven naar
een zo symmetrisch mogelijke positie. Dit zorgt voor
minder spanning in het kaakgewricht en de
omliggende weefsels en structuren. De ideale positie
wordt door middel van spiertesten en orthopedische
testen , zonder en met splint , bepaald .
Deze foto vat het allemaal samen.
De verkeerde beet brengt de kaak uit evenwicht en daardoor
verandert de positie van de wervelkolom, de heup.De
patient krijgt klachten, kwetsuren.
Foto Michel CLauzade

Als de dysbalans weg is, zie je meteen veranderingen. De patient staat
symmetrischer, beweegt symmetrischer. Het risico op kwetsuren daalt. De klachten
verminderen.
Bijdrage door Daphne Hermans
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GEZOCHT
GEZOCHT::
Tandar
tspraktijk Stijven werft aan: collega voor algemene
andartspraktijk
tandheelkunde. Full of parttime, goede verloning, fijne praktijk en collega’s.
Alles is te bespreken.
Contact: 089/819860 of lambert.stijven@tandarts.be’
Regio Maaskant: toppraktijk zowel qua uitrusting, sfeer en omzet, zoekt
nog altijd gemot.medewerkers.Ook stagiairs event.welkom.
Verdienste buiten elke concurrentie
Contact: 089/762815 R. Toklowicz
Te huur
huur,, over te nemen
nemen,, alle optie's zijn bespreekbaar.
ts Geer
Voormalige tandartspraktijk tandar
tandarts
Geertt Dhaenens
Dhaenens,
Bampslaan 14 a, 3500 Hasselt.
Inlichtingen, mevrouw M.Dhaenens: 0496 256571
Belgische of buitenlandse tandarts gevraagd
voor groepspraktijk Cox in Stevoort.
Contact: 0475/782672
Collega tandarts voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.:089/85.67.65
089/85.67.65 of 0494/44.14.90
Welke algemeen tandarts wil een 3-tal jaren samenwerken en nadien
praktijk overnemen aan zeer gunstige voorwaarden? Centrum Zolder-Limburg
Contacteer 0476 52 63 93 of robhouben@hotmail.com
Enthousiaste collega voor langdurige samenwerking in groepspraktijk in
Elen-Dilsen. Dagen en uren overeen te komen.
089/56.35.13. of anne007@scarlet.be
Contact: Leenders Annemie Tel.:089/56.35.13.
T andheelkundig Centrum ESTHEDENT
ALPL
US te Opglabbeek zoekt
ESTHEDENTALPL
ALPLUS
voor aanvulling van haar team :
·
een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie
Dagen en uren in overleg vrij te bepalen.
Verdere info op 089/857025 of info@esthedentalplus.be

* ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN voor ACTIVITEITEN KLTV
Centralisatie via de VVT-website of het nieuwe (sinds 2008) e-mailadres:
studieclub.kltv@skynet.be
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MARINA’S HERBS.
In het vorige Spyxke vertelde ik jullie over de medische mogelijke toepassingen
van peterslie, basilicum en look. Vandaag wil ik dit hoofdstuk afsluiten met
jullie meer te vertellen over salie, thyme en rosemarijn. Aangezien we voor de
feestdagen staan, kan ik jullie mischien ook een hint geven om jullie cabinet te
versieren en de ruimte te vullen met heerlijke aromas. Salie, rosemarijn en
thijm kunnen samen geplant worden in een mooie kerstcontainer. Je kan ook
een potpourri maken van de 3 kruiden, als je ze vers samen op een bord legt,
komen de aromas naar boven tijdens het drogen.
Salie, het kruid, met zilver-groene blaren en diep purpere bloemen zou elk
tandersen kabinet eender wanneer kunnen opfleuren. Samen met rosemarijn
en thyme krijg je een heerlijk kerstaroma!
Salie:
Medicinal gebruiken we de blaren voor de bloei, en de bloemen.
-inwendig:
*Een infuus van 4-6 gram kruid/ 250 ml water/ 3xdaags.
Ter preventie van verkoudheden, griep, stomatitis, aften, gingivitis, en diarree.
Bij anorexia, indigestie, slechte leverfunctie, maagkrampen, en winderigheid.
Voor diarree bij babies.
Bij hormonal onevenwicht, gebrek aan libido.
Patienten met de ziekte van Parkinson en die last hebben van teveel speeksel
produktie.
Bij zenuwachtigheid, depressie, anemia en hypertensie.
Bij virale infecties met koorts.
*100 gram blaren/ 1 liter witte wijn, liefst organische wijn/ 8-14 dagen laten
trekken/ 1 glas voor het slapen gaan.
Dit bij menopausaal nachtelijk zweten.
-uitwendig:
*2,5 gram vers kruid, of 5 gram geëxtraheerd kruid / 250 ml water.
Als gorgeldrank bij: stomatitis, aften, gingivitis en halitosis.
Als vaginaal spoelmiddel.
*gekneusde blaren op kneuzingen, zweren, insectbeten, eczema en acne.
Thijm:
Medisch worden het liefst de bloemtoppen gebruikt, maar het blad werkt ook.
-inwendig:
*2 koffielepels kruid/ 250ml kokend water/ 5 minuten laten trekken/ 2-3xdaags.
Voor problem thv de ademhalingswegen: van virale en bacteriële aard,
alsook voor fungus infecties. Bij griep.
Bij anorexia, indigestie, intestinale krampen en winderigheid.
Voor diarree bij kinderen.
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Bij een zwak immuunsysteem, slecht concentratie vermogen, depressie,
hoofdpijn, migraine.
Oedeem, halitosis, en wormen.
-uitwendig:
*50-60 gram kruid/ 1 liter kokend water/ 20 minuten laten intrekken.
Voor snijwonden, desinfectie van de huid bij schimmelinfecties (samen met aloë
vera) en zweren.
Voor jeukende huidaandoeningen zoals psoriasis.
Als voetbad bij voetschimmel infecties.
Houdt insecten weg.
*3gram kruid/ 10ml kokend water/ 20 minuten laten trekken: gorgelen.
Voor stomatitis, gingivitis, tandpijn, halitosis, sinusitis en bronchitis.
Rosemarijn:
Dit kruid is één van mijn favorieten! In de tuin groeit het mooi als alleenstaand
kruid, of als geurend hegje. Uiteraard is het niet te missen in een kruidentuin of
aan het keukenraam. Het houdt van volle zon en weinig water (net zoals de
thyme en de salie). Wat je wel zult tegenkomen bij rosemarijn, is dat de plant op
haar mooist staat, en ineens afsterft. Gemiddeld heeft rosemarijn een leefduur
van 5 jaar, dus als je een mooie struik in de tuin hebt staan, snoei tijdig enkele
takjes, steek ze in goeie grond, houdt vochtig tot het entje wortels krijgt, zo
blijf je mooie en geurende planten behouden!
-inwendig:
*4-6gram kruid/ 1liter kokend water/ 20 minuten laten trekken/ drinken in 34 keer gespreid over 1 dag.
Voor koude handen en voeten, hypotensie, slechte lever functie, hoofdpijn en
migraine. Bij anorexia, indigestie, maagkrampen. Voor arthritis symptomen,
arthrose en oedeem.
*5 takjes kruid van 12cm/ 1 liter witte wijn/ laat 2-4 weken mascereren/ 1 glas
na ‘t avondeten.
Als energiebooster, bij slecht geheugen en slecht zicht.
-uitwendig:
*50gram kruid/ 1 liter kokend water/ 30 minuten wachten/ ziften en het vocht
toevoegen aan uw bad.
Bij slechte bloedcirculatie, neuralgia, arthritis, spierpijnen en kneuzingen.
Ook als haarlotion te gebruiken.
*verbrandt droge takjes: om de lucht te zuiveren.
Het valt op te merken, dat de meeste “keuken kruiden” helpen bij de vertering
en een hulpmiddel zijn voor anorexia patienten.
Langs deze weg wens ik jullie allemaal een voorspoedig en kruidig 2012!
Marina.
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WACHTDIENST
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Centraal Oproepnummer

K
ONINKLIJKE LIMBURGSE
KONINKLIJKE
TTAND
AND
AR
TSENVERENIGING
ANDAR
ARTSENVERENIGING

0903/39.969

Lijst wachtdienst
januari 2012

Nieuwjaar 01/01/2012 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Vervecken R.
P.Breugellaan 25
3990 Kl.Brogel-Peer
011/610096
Spreuwers S.
Smeetsstraat 1
3640 Kinrooi
089/701424
Kuznetsova E.
Volksstraat 71
3590 Diepenbeek
011/757815
Collard J-L.
Vennestraat 156
3600 Genk
089/303008
Ysewijn A.M.
Brugstraat 41b2
3740 Bilzen
089/868693
Vandormael Y.
Velmerlaan 57
3806 Velm-St.Truiden
011/685524
Colsoul J.
Gen.Dewittestraat 24
3545 Halen
013/442910
Zaterdag 07/01/2012 : 9 tot 18 uur en Zondag 08/01/2012 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Willems S.
Karrestraat 81
3920 Lommel
011/545956
Buysse J.
Herderstraat 78
3630 Maasmechelen
089/762815
Knoors N.
Luikersteenweg 232
3500 Hasselt
011/284545
Van Sanden E.
Wiekstraat 146
3600 Genk
089/362129
Brouwers K.
Dr Goffinstraat 9
3798 Voeren
04/3810251
Vannitsen M.
Tongersesteenweg 10
3800 St.Truiden
011/686802
Driesmans H.
Paalsesteenweg 325
3583 Paal-Beringen
011/725362
Zaterdag 14/01/2012 : 9 tot 18 uur en Zondag 15/01/2012 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Stinkens L.
Karrestraat 81
3900 Lommel
011/545956
Spreuwers So.
Smeetsstraat 1
3640 Kinrooi
089/701424
Nulens O.
St.Truidersteenweg 369 3500 Hasselt
0479/488798
Lodewijks A.
Weg naar Opoeteren 60/1 3660 Opglabbeek
089/857025
Lueg H.
Kasteelstraat 26
3770 Riemst
012/393591
Velkeneers N.
Kasteelstraat 23b
3840 Hoepertingen-Borgl 012/741776
Carlier K.
Dr.Vandehoeydonckstr.2 3560 Lummen
013/522504
Zaterdag 21/01/2012 : 9 tot 18 uur en Zondag 22/01/2012 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Peeters M.
Ringlaan 146
3900 Overpelt
011/661820
Vanherle B.
Europaplein 11
3620 Lanaken
089/714351
Peeters R.
Diestersteenweg 360
3510 Kermt-Hasselt
011/255090
Van Eijgen J.
Vennestraat 156
3600 Genk
089/303008
Vranken V.
Maastrichtersteenweg 218 3700 Tongeren
012/231122
3570 Alken
011/591109
Wauters J.
Steenweg 345a
Bruyninx L.
Genenbosstraat 109
3560 Lummen
011/571338

Wachtdienst Or
tho : 070 / 222088 - PParo
aro : 070 / 222125
Ortho
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sept. 2001 -dec. 2005
Blauwe kleur en mondspiegel
december
Redacteur André Timmerman
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Zaterdag 28/01/2012 : 9 tot 18 uur en Zondag 29/01/2012 : 9 tot 18 uur
——————————————————————————————————
Winters C.
Schansstraat 21
3990 Kleine Brogel
011/824247
Teuwen L.
Weertersteenweg 136
3640 Kinrooi
089/702600
Peters J.M.
Hogebergstraat 53
3500 Hasselt
011/311758
Bien L.
Jaarbeurslaan 21 b32
3600 Genk
0479/564000
Menten F.
Dorpsstraat 56
3740 Bilzen
089/414804
Willekens M.
O.L.Vrouwstraat 119
3570 Alken
011/316370
Timmers L.
Koolmijnlaan 409
3550 Heusden-Zolder
011/573903

WACHTDIENST ORTHODONTIE
Nieuwjaar 1 jan., 9 tot 18 uur
Weekend 7 en 8 jan., 9 tot 18 uur
Weekend 14 en 15 jan., 9 tot 18 uur
Weekend 21 en 22 jan., 9 tot 18 uur
Weekend 28 en 29 jan., 9 tot 18 uur

januari 2012
Daems Julie
Janssen Rina
Bensch Linda
Nelles Anne-Marie
Berben Cornelia

070 / 222088
0496512475
0495262458
0498827316
0476411830
0487292585

Vanaf jan. 2006 : KLEUR
Eerst Vuurwerk voor het 70 jaar jubileum
Daarna ieder jaar een nieuwe foto met een beeld uit de Limburgse natuur
Redacteur André Tmmerman

2007
WACHTDIENST PARODONTOLOGIE
Nieuwjaar 1 jan., 9 tot 18 uur
Weekend 7 en 8 jan., 9 tot 18 uur
Weekend 14 en 15 jan., 9 tot 18 uur
Weekend 21 en 22 jan., 9 tot 18 uur
Weekend 28 en 29 jan., 9 tot 18 uur

januari 2012

2008

2009

070 / 222125

Van den Eynde Els
Vanderfaille Annelou
Van Enis Francis
Wijgaerts Ingrid
Bollen Curd

2010

Het bestuur van de Koninklijke Limburgse
Tandar tsenvereniging en de redactie van
't Spyxke wensen U en uw familie prettige
eindejaarsfeesten en een voorspoedig
2012 in goede gezondheid
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