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

Pre-aankondiging simultane studieclub

1.    Auditorium: Professionele vergadering
"Wat brengt 2012 ons beroep?"

  o.l.v. Stefaan Hanson/Marc Seijnhaeve
Toegankelijk voor tandartsen

2. Het vernieuwd Hygiëneprotocol
door Prof. D. Declerck

Toegankelijk voor geïnteresseerde
tandartsen, partners en tandartsassistenten

Donderdag 26 januari 2012Donderdag 26 januari 2012Donderdag 26 januari 2012Donderdag 26 januari 2012Donderdag 26 januari 2012                    om 20u30om 20u30om 20u30om 20u30om 20u30

LimburghalLimburghalLimburghalLimburghalLimburghal
GenkGenkGenkGenkGenk

ACCREDITERIGEN AANGEVRAAGD DG1ACCREDITERIGEN AANGEVRAAGD DG1ACCREDITERIGEN AANGEVRAAGD DG1ACCREDITERIGEN AANGEVRAAGD DG1ACCREDITERIGEN AANGEVRAAGD DG1

 sponsoring: Macobe Kuraray Denta Cleanic Septodont

Hiernaast de aankondiging van de 5de "Dies Natalis"
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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
Hangar 58 Bokrijk

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)

Voorblad van 't Spyxke: "De Mechelse Heide" Mechelen a/d Maas

Op het schutblad met uw naam en adres

Stcl 26/01 NeenStcl 26/01 NeenStcl 26/01 NeenStcl 26/01 NeenStcl 26/01 Neen  = U bent  (nog) NIET ingeschreven

          HygHygHygHygHyg =  ingeschreven voor het Hygiëneprotocol
   ProfProfProfProfProf =  ingeschreven voor de Professionele Vergadering

Voor deze studieclub gelden de jaarinschrijvingen niet.
Iedereen dient dus individueel in te schrijven.
Zij die hun tandartsassistente/ medewerkende echtgenote
inschrijven voor de studieclub omtrent het hygiëneprotocol,
dienen  • 12,5 over te schrijven op de rekening van de KLTV
met vermelding v. d. naam v.d. persoon waarvoor ze inschrijven.
Inschrijvingen dienen te gebeuren voor 19/01/2011.

Beste collegae,

Natuurlijk wil deze regering besparen
in de grote slokop van de federale
begroting: de sociale zekerheid .  En wat
is blijkbaar gemakkelijker dan de
zorgverstrekkers te korten .  Zoals jullie
weten wordt het beleid naast de regering
(grote sponsor van de sociale zekerheid
via de belastingen) ook bepaald door
de patroons en de vakbonden. Nergens
vinden we op dit ogenblik bondgenoten
De patroons willen wel sociale vrede en
ev. meer geld voor hun arbeiders/bedienden zonder de sociale
zekerheidskas extra te spijzen;  de vakbonden betalen maar al te
graag het leger werklozen en het ambtenarenpensioen moet ook
gevrijwaard worden. De nieuwe regering had zich pas sterk
gemaakt dat aan de heilige indexkoe NIET geraakt werd of Mevr.
Onkelinx liet de (tand)artsen al tegen een halvering van de
indexmassa aankijken. Ja, het zijn juist deze verantwoorde
zorgverstrekkers, die het Belgisch gezondheidsstelsel op dit
ogenblik nog menselijk, toegankelijk, kwalitatief t.o.v. de prijs,
betaalbaar maken en steeds het hoogste vertrouwen van de
bevolking genieten.  Sinds 1964 (of even in 1979) heeft de sector
nooit de bevolking gejend met stakingen en pesterijen…voor hen
geldt  blijkbaar geen leeftijdsvergoeding, t i jdskrediet,
brugpensioen, 13de maand, bonus,  maaltijdcheques,
….automatische indexaanpassing en opslag….helaas zal Di Rupo
met zijn algemene maatregelen OOK ons treffen en krijgt ons
personeel  ook in onze sector meer dan 3% index . Ondanks de
slechte levensomstandigheden in vele gebieden op deze aardbol
zijn de woorden van crisis, sociaal bloedbad , koopkrachtverlies
en enkele jaren minder pensioen na 55 jaar, zeer relatief om
voortdurend het land op stelten te zetten . Het zijn echter dezelfde
personen, die niet willen hebben dat hun achterban “verarmd” ,
maar intussen andere groepen WEL  plichten opleggen.
Op dit ogenblik heeft de bevolking nog een ruime (kwalitatieve)
terugbetaling voor tandzorgen met een minimum budget. Door
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     GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:

° 23-10-2011
RENAAT
Zoontje van collegae JULIE DAEMS en STEPHAN JANS

JOS GOVEN
° 08-06-1941     + 06-12-2011

OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:
KLTV meldt

het onverwachte overlijden van collega

° 16-04-1932  +18-12-2011

An EYERMANAn EYERMANAn EYERMANAn EYERMANAn EYERMAN
Moeder  van collega LIEVE LINMANS

° 08-11-1929  +26-12-2011

Thoke VERMEULENThoke VERMEULENThoke VERMEULENThoke VERMEULENThoke VERMEULEN
Moeder  van collega RINA JANSSEN

de (meer dan met de gezondheidsindex) stijgende kosten van onze
producten/energie en diensten komen  de tweejarenakkoorden
verder in gedrang. Er moet dan ook voldoende overleg met de
basis komen, wil het Verbond zich nog achter een nieuw akkoord
plaatsen eind 2012. Wanneer van heel de bevolking offers zouden
gevraagd worden bij de index om onze welvaart te vrijwaren,
verwachten we niet dat anderen dat via de straat “solidair” willen
ombuigen tot  “iedereen, behalve wij” !!!  Uit de enquête vind ik
positieve signalen tot actiebereidheid. Deze problematiek moet
zeker nu de plethora in Limburgs steeds minder speelt, open
discussies kunnen brengen op vergaderingen en peer reviews.
Het Verbond heeft mede door de steun van haar leden de
halvering van de index in de tijd kunnen milderen door
constructief de (correcte) cijfers te doen spreken. Nochtans  bij
de andere beroepsvertegenwoordigers (de nieuwe incluis) zag
ik geen voorstellen of opbouw naar de toekomst.
Zoals aangekondigd krijgen jullie dit werkjaar  waar voor uw
(verhoogd) lidgeld.  Naast onze studieclubs /peerreviews en de
winterstudiedag hebben we i.s.m.  met NIVVT enkele studiedagen
gepland in het centrum van de provincie,  daarnaast bekijken
we ook de interesse voor actuele fiscale onderwerpen.  Het
spreekt vanzelf dat we de volgend jaren deze weg alleen maar
kunnen blijven bewandelen als er gezonde interesse is van onze
leden.
Ondanks de crisissfeer zal er “werk” in onze sector blijven, maar
er hoort steeds “loon naar werk” ,  anders brokkelt  het
vertrouwen en de zekerheid die de bevolking in de
gezondheidswerkers heeft zienderogen af.  Nogmaals een mooi
werkjaar gewenst met interessante uitdagingen.

Jos Hoffbauer  vz KLTV
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SSSSStudieclub donderdag  26 jan. 2012 om 20h30tudieclub donderdag  26 jan. 2012 om 20h30tudieclub donderdag  26 jan. 2012 om 20h30tudieclub donderdag  26 jan. 2012 om 20h30tudieclub donderdag  26 jan. 2012 om 20h30

Simultane studieclub
ACCREDITERING   AANGEVRAAGD DG 1LIMBURGHAL GENK

1. Professionele Vergadering  in het Auditorium :
Wat brengt 2012 ons beroep ?

Sprekers:   Stefaan Hanson/ Marc Seijnhaeve

Enkel toegankelijk voor tandartsen

2. Het  vernieuwde Hygiëneprotocol in de Feestzaal:
Ook  de Belgische tandarts  kan (mag) niet achterblijven in Europa!!

Spreker:  Prof. Dominique DECLERCK

Korte inhoud:
In het voorbije decennium is de aandacht voor hygiëne en preventie van
overdracht van infecties bij het uitvoeren van tandheelkundige zorgen
sterk toegenomen. Dit was vooral een gevolg van het opduiken van het
Humaan Immunodeficiëntievirus. Nochtans is het infectieu.ze risico veel
ruimer. In deze voordracht wordt dieper ingegaan op de voornaamste
infectieuze risico’s in de tandheelkundige praktijk, de mogelijkheid om
overdracht te voorkomen en om besmette instrumenten en materialen te
ontsmetten. Daarbij zal in het bijzonder de aandacht gaan naar die risico’s
van het hepatitis C virus en tuberculose bacillen, het belang van een
goede handhygiëne, aanvaarbare technieken voor instrumentensterilisatie
en de practische wijze daarbij, de problematiek van hand- en
hoekstukken, preventie en risico’s van prikaccidenten...

Toegankelijk voor geïnteresseerde tandartsen, partners,
meewerkende echtgenoten en tandartsenassistenten.
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Inschrijven voor deze beide activiteiten via de website (ook voor partners
en tandartsassistenten) : VOOR 19 JANUARI 2012

LET WEL OP!
voor deze studieclub gelden de jaarinschrijvingen niet en iedereen dient
dus individueel in te schrijven!

* via website: * via website: * via website: * via website: * via website: wwwwwwwwwwwwwww.tandarts.be.tandarts.be.tandarts.be.tandarts.be.tandarts.be
(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)

* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be
* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719

(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)
(Ingeschrevenen die op het laatst belet zijn: afmelden!)(Ingeschrevenen die op het laatst belet zijn: afmelden!)(Ingeschrevenen die op het laatst belet zijn: afmelden!)(Ingeschrevenen die op het laatst belet zijn: afmelden!)(Ingeschrevenen die op het laatst belet zijn: afmelden!)

Zij die hun tandartsassistente/ medewerkende echtgenote inschrijven
voor de studieclub omtrent het hygiëneprotocol, dienen • 12,50 over te
schrijven op de rekening van de KLTV met vermelding van de naam
van de persoon waarvoor ze inschrijven.

Overschrijving via de Bank van Breda:Overschrijving via de Bank van Breda:Overschrijving via de Bank van Breda:Overschrijving via de Bank van Breda:Overschrijving via de Bank van Breda:

op rekeningnummer: 645-1192115-20op rekeningnummer: 645-1192115-20op rekeningnummer: 645-1192115-20op rekeningnummer: 645-1192115-20op rekeningnummer: 645-1192115-20

Bondig curriculum vitae sprekers
Prof. D. Declerck
1984: licenciaat in de THK aan KUL
1985 -1989: aspirant van Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
1989: doctor in de tandheelkunde aan KUL
1990: certificaat in Biostatistiek en Epidemiologie aan KUL
1994:Docent en 1998 hoofddocent aan KUL dienst preventieve en
kindertandheelkunde
Hygiëne en preventie van infectie-overdracht vormen bijzondere
interessepunten.
Mede-auteur van het protocol en voorzitter werkgroep Infectiepreventie
Tandheelkundigen Hoge Gezondheidsraad Volksgezondheid.
Marc Seijnhaeve
Licentiaat in de THK (1987) VUB
Praktijk Algemeen Tandarts te Alken
Voorzitter van de Technisch Tandheelkundige Raad (TTR)
Plaatsvervangend Lid Verzekeringscomité RIZIV
Lid comité Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle(DGEC) RIZIV
Lid Raad van Bestuur VVT
Lid Dagelijks Bestuur VVT
Lid van de Provinciale Raad KLTV
Secretaris Commissie Gezondheidsbeleid VVT
Stefaan Hanson
1973: tandarts LTH-VUB.
Sinds 1974 privaat praktisch tandarts.
1974-1979: assistent VUB dienst prothese.
1976-1979: plaatsvervangend docent ergonomie VUB.
1982-1986: voorzitter VWT.
1987-1993: voorzitter Verbond der Vlaamse Tandartsen.
1988-1993: beheersraadlid FDI.
Sinds 1994 uitvoerende directeur VVT.
Sinds 1995 lid EU Expert Group Amalgam en Export ISO.
Sinds 1989 lid EU raadgevend Comité voor opleiding tandheelkunde.

Hebt u uw KLTV-lidgeld voor 2012 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 26 januari 2012.
Zoniet zal u extra moeten betalen voor de studieclub.

Nota van de penningmeester:
Bij de betaling steeds de naam van de betrokkene vermelden en niet alleen de
naam van de bvba of de naam van de rekening.
Het is soms een onmogelijk puzzelwerk om namen of adressen terug te vinden
van wie nu zijn lidgeld heeft betaald.

ACCREDITERING 2011:
Wie al klaar is met zijn lijst van geaccrediteerde cursussen kan  zijn
individueel aanwezigheidsblad voor 2011 al opsturen naar het RIZIV
De verzending dient   verplicht aangetekend te gebeuren. Optioneel met
"bericht van ontvangst" (voor alle zekerheid).
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hulp en als aanmoediging voor de barmhartige samaritaan ? Wat zijn de
meest voorkomende fouten met cumuls ? Wat mag samen in één zittijd

 wat zeker niet ? Brugdagen in 2012 : wie mag welke nomenclatuur die
dag gebruiken ?

-20u.30- 22.00 Studieclubactiviteit 2 :  feestzaal Limburghal / Prof . D. Declerck
over het vernieuwde hygiëneprotocol: de spreker is mede-auteur van het protocol
en voorzitter van de werkgroep Infectiepreventie Tandheelkundigen Hoge

Gezondheidsraad Volksgezondheid.
Deze avond is speciaal bedoeld voor iedereen die verdere informatie over dit

onderwerp nuttig vindt , de studieclub in oktober miste en speciaal voor alle
tandartassistenten en partners voor wie dit dagelijkse realiteit is.  Afhankelijk

van de interesse , zal KLTV in de toekomst nog activiteiten voor
tandartsassistenten inrichten !!!

·Waarom was een herziening van het protocol nodig ?
·Wat moet zeker als “standaard en essentieel” beschouwd worden ?
Controle ?

·Werkkledij en het onderhoud van de werkposten
·Juiste indeling omtrent reinigen en ontsmetten of steriliseren van

instrumenten en materialen
·Waar en bij wie zijn aanvullende maatregelen nodig ?

·Sluitende infectiebeheersing door een doordachte werkorganisatie
·Aandacht voor anamnese , praktijkindeling in zones, hergebruik van

hand- en hoekstukken/ultrasone tandsteenverwijderaars…/ boortjes
endo-instrumenten.
·Waterkwaliteit/ aërosols/  aanbevelingen bij prik- en spatongevallen
Aanbevolen wordt de tekst van het hygiëneprotocol op onze website +
de vier bijlagen met o.a. een checklist ( zoeken onder studieclub
Limburg/protocollen).

-22u.00- 23u.30  receptie met bezoek aan de stands : Septodont/Macobe/Cleanic/
Kuraray en Denta.

2. Apollonia-Happening :
Donderdag 9 februari 2012 HANGAR 58 Domein Bokrijk
Speciale avond voor alle leden en partners tevens de afsluiting van het
jubileumjaar KLTV 75
-We verwachten iedereen vanaf 20 uur

Professionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingen
1. Simultane studieclub 26 januari  2012

Voor onze laatste studieclubactiviteit in de gebouwen van de Limburghal willen
we gebruik maken van drie locaties :

-Van 18u. tot 19u.45 : vergaderlokaal 1 : mini-dentalshow met deskundige uitleg

over toestellen (sterilisatoren/thermodesinfectors/ultrasone) en hun onderhoud,
verder het veilig en duurzaam (her)gebruik van roterend instrumentarium  en het
verpakken en opslaan van ontsmet materiaal.  Deze activiteit is gratis voor de

deelnemers aan de activiteiten verder op deze avond, maar omdat de locatie niet
groot is, vragen we vooraf een mail te richten naar de voorzitter zodat alles

degelijk kan georganiseerd worden.
-20u.- 20u.30 : aanmelding voor de twee activiteiten: niet- tandartsen betalen

12,5 euro voor de presentatie van Prof D. Declerck over het hygiëneprotocol en
de receptie voor en na de vergadering.

-20u.30 – 22u.00 Studieclubactiviteit 1 : auditorium Limburghal : Professionele
avond met collegae Hanson en Seijnhaeve :

·Akkoord 2010-2012 : Is conventioneren aan deze tarieven nog van

deze tijd ? Kan de overheid ons de puntjes op de “i” blijven zetten ?
 Als het VVT volledige conventie afraadt, hoe vul ik “verstandig” mijn

partiële conventie in ? Is er een algemene strategie mogelijk of komt de
wet van de mededinging dan in beeld ?

·Heeft het Verbond “macht” tegenover Volksgezondheid, FANC, DGEC
Hoe groot is de invloed van “Europa” op de besluitvorming en de

verdere evolutie van ons beroep ?  Immigratie/hygiëneprotocols/gebruik
bleachingsproducten…..
·Kunnen we op korte termijn het manpowerprobleem verbeteren in de

provincie ? Mondzorgassistenten / praktijktoelage (geneesheren) /60+
in het beroep houden…en de eindeloopbaanpolitiek

·Moeilijke economische toestand in 2012 ? Kan klein verlet hard gemaakt
worden voor een tandartsbezoek tijdens de “kantooruren” ?  Slechte

betalers en het gebruik van de financiële noodsituatie…wanneer het
OCMW inschakelen !!!   Hoe omgaan met gemiste afspraken ? Hoe de

verzekerbaarheid controleren in RBD tijdens wachtdienst ?
·Nomenclatuur : Welke hervormingen staan in de steigers of is er geen
geld meer ? Is een aparte nummer voor expulp haalbaar voor dringende
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-Presentatie en proeven van het unieke VVT-25 biertje + glas : het Qroontje

-Speciale vuuracts in het unieke kader rond de plein van de Oude Stad.
-Presentatie jaarprogrammatie

-Viering jubilarissen/ verantwoordelijken wachtdienst + peer review + Spyxke
-Aanwezigheidsprijs
-Unieke gratis foto (voor

iedereen) in een
overjaars tandartsdecor

       + KLTV kalender 2012
-Receptie met warme en koude

hapjes in ons nieuw
clublokaal vanaf februari

NB Hangar 58 is bereikbaar
via de parking domein

(niet kasteel) volgt de
aanduiding “Hangar 58”.

GPSadres = Herckenrodeplein 5 3600 Genk
-Inschrijven voor  3  februari door betaling  van 30 euro p.p met vermelding van

de namen  van de deelnemers op rekeningnr 645-1192115-20
-MIS DEZE UNIEKE AVOND NIET  !!!!

3. De Firma Indicator (zie advertentie hiernaast) is bereid in onze provincie

fiscale seminaries in te richten naar (tand)artsen. Het eerste onderwerp over de
cruciale vraag of je een uitgave privé of via je vennootschap zou doen. Niet meer

zo evident met de nieuwe aanpak van de fiscus. We verkrijgen voor ieder KLTV
–lid het speciaal klantentarief en je kan bovendien extra 50% korting verkrijgen

via de “KMO-portefeuille” (http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-
portefeuille).

Deze namiddag gaat door op donderdag 8 maart in het Golfhotel in Genk en is
tevens toegankelijk voor partners en uw boekhouder.  Naast een syllabus

ontvangt U nog een passend boek. Tijdig inschrijven via de speciale site is
wenselijk omdat de ruimte beperkt is.

We voorzien nog verdere seminaries met actuele onderwerpen zowel voor

vennootschappen als  voor eenmanszaken.
NB Voor deze onderwerpen wordt GEEN accreditering voorzien.
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7. Preventietandenborstels
Zijn er collegae die geïnteresseerd zijn voor tandanborstels voor schoolbezoeken?
Gelieve contact opnemen met collega Rina Janssen.

8. Peer Reviews
De jaarli jkse (dubbele)
peerreviews vinden plaats op
donderdag 19 april, 3 mei en 10
mei. In het volgend Spyxke vinden
jullie de lijsten met de data per
organisator.  Ook de juiste manier
van inschrijven zal dan
medegedeeld worden.

9. NIVVT cursussen
De lokale NIVVT cursussen staan NIET in het NIVVT boekje 2012, enkel de twee
cursussen van Guido Vanbelle en de twee cursussen in Radisson Hasselt (Gert
Stel en Carl Luyten).   De inschrijvingen voor alle cursussen kunnen (alleen)
via de website van NIVVT vanaf het ogenblik dat ze daar verschijnen…
We laten U dit tijdig weten!!!

10. Jonge collegae in Brussel
Het Verbond zoekt jonge collegae (- 40 jarigen) voor taken binnen de VVT-
structuren. Het beleid moet ook door jonge mensen kunnen gedragen worden,
zowel provinciaal als nationaal. Daarom richt het Verbond op  maandag 19 maart
om 20.30 een informatievergadering in te Brussel. Natuurlijk willen jullie
mandatarissen jullie hierbij helpen als een eerste stap wenselijk zou zijn. Spreek
ons daar zeker op aan, want ook jullie ideeën  moeten gehoord worden…..ook al
is de gemiddelde leeftijd van de gemiddelde Vlaamse en Limburgse tandarts
reeds ver over de 50 !!!
Doen….je staat ( zeker in Limburg) niet alleen !!!

11. Ervaringsbewijzen tandartsassistenten
Vanaf januari 2012 kan men zich aanmelden bij het Verbond in het tandartsenhuis
voor een test tot het bekomen van het ervaringsbewijs voor tandartsassistent.
Voor wie? Assistenten ,die niet over een diploma of getuigschrift van een erkende
opleiding beschikken, maar bv in de praktijk het beroep geleerd hebben . Hierdoor
kan men een officieel bewijs voor hun ervaring bekomen.
Waarom ? interessant bij sollicitaties en als er ooit premies voorzien worden
voor arbeidskrachten in de tandartspraktijk
Verder informatie en inschrijving via de website van het Verbond : www.vvt.be

4. ENDO cursus : nieuwe ontwikkelingen bij het mechanisch prepareren van

endokanalen.
Prof. Lars Bergmans  wil voor  max. 40 personen inzichten overdragen omtrent

het gebruik van endomotoren . Naast een marktoverzicht en materiaalkeuzes ,
zullen de deelnemers ook zelf kunnen oefenen op materiaal ter beschikking gesteld

door minstens twee verschillende producenten en op zelf meegebrachte
geëxtraheerde tanden.

Deze cursus vindt plaats op donderdag 29 mei tss 13.30 en 18.30 in het Golfhotel

van Genk. De organisatie en accreditering verloopt via NIVVT, maar staat niet
vermeld in het NIVVT-boekje.  Deelnemers kunnen inschrijven als de cursus op
de NIVVT-website verschijnt…we laten dit tijdig weten !!!

5. Enquête studieclub november
-Vaststelling : 2/3 van onze studieclubdeelnemers hebben Abraham en Sarah
gezien !!

-Nog geen 20 % is volledig geconventioneerd en de helft wil hier nu ook vanaf
-De helft van de partiëel geconventioneerden ziet wel een verhoogde vrijheid,
maar weet het niet concreet in te vullen, buiten enkele speciale omstandigheden.

-Een hold-up op onze jaarlijkse index wordt niet aanvaard : 2/3 wil in actie komen
als de overheid alleen de ziekteverzekering viseert en niet andere beroepsgroepen

en loonweddetrekkenden. Dit belooft voor een volgend akkoord !!!
-Iets meer dan 50% wil gezamenlijk in actie komen als we lichtzinnig aangepakt

worden bij controles omtrent het hygiëneprotocol..zoals in Nederland soms
gebeurde  !!  Het wordt dus tijd dat we als EEN GROEP reageren op sommige

(onzinnige) plichtplegingen, die het welzijn van arts en patiënt niet meer ten
goede komen, maar alleen stress en extra (onbezoldigd) papierwerk opleveren.
-In  verband met het feest  ter gelegenheid van 25 jaar VVT in Gent op zaterdag

8  september, presenteren we binnenkort een KLTV busprogramma voor één dag
in dit Spyxke. Mits voldoende deelnemers maken we er gezellige dag van zonder

beslommeringen.

6. Special Olympics 2012
Volgend jaar gaan de Special Olympics door tijdens het Hemelvaartweekend van
17 tot 19 mei  in Luik (Seraing). Prof. Marks vraagt ook weer manpower uit

Limburg. Aan melden via UGent
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O hoger honorarium (buiten de conventieuren) per prestatie : meer
dan 5  euro hoeveel ? 6-10 euro ……  4,75%

O Hoger totaal honorarium(buiten de conventieuren) gemiddeld meer
dan 2-10 .euro   3%

O selectief per patiënt : moeilijke  en vervelende mensen/afspraken
niet nakomen  8%

O selectief per RIZIV prestatie : endo’s en orthodontie  : 3%

O selectief naar de omstandigheden . Prothese/tijdsduur beh./
moeilijke beh./dringende en late behandeling/ avonduren vanaf 17.30
: 13%

4. Zijt  U “actie bereid” (zorgstaking/werkonderbreking) als de Overheid
selectief ingrijpt in de tandheelkunde en de ziekteverzekering en andere
groepen ongemoeid laat ?

a.  Index/akkoorden RIZIV :          O    ja :  67%            O   neen: 24,5 O
geen antw. : 8,5%

b.  Sluiten van praktijken om lichtzinnige “vergrijpen” in het
Hygiëneprotocol

O ja : 53,5%   O neen : 38%  O geen antwoord : 8,5%

5. Vragen voor de Professionele Vergadering van  26  januari   2012  :

Manpowerprobleem in Limburg en mondzorgassistenten / mogelijke
wachtdienstuitbreiding week + nacht  / logica van cumultabellen /
VVT –macht tegen Volksgezondheid –FANC-DGEC / reclame en
Bleaching /strategie buiten conventieuren en wet van de mededinging
/nomenclatuurhervorming (vooral endo) / eindeloopbaan en
opvolging praktijk / invloed van Europa in de toekomst / Klein verlet
en tandartsbezoek / kwaliteit en conventietarieven / schadebepaling
gemiste afspraak / RBD en verzekerbaarheid.

Dank u voor de medewerking, Jos Hoffbauer

   RESULTATEN  ENQUETE KLTV
   STUDIECLUB NOVEMBER 2011

Leeftijd
O jonger dan 35 jaar  10 %   O  geconventioneerd    18,75%       O man   65%
O tss 35 en 50 jaar    23%      O partieel-geconven.  75,0%          O vrouw 35%
O ouder dan 50 jaar  67%    O niet geconventioneerd  6,25%

1. Moet KLTV initiatieven nemen voor het lustrumfeest 25 jaar VVT op
zaterdag 8 september in Gent ?

O groepsreis met bus voor de avond zelf  : 4%

O groepsreis met bus met dagprogramma in Gent : 10,5%

O alleen speciaal dagprogramma in Gent : 6%

O ik ga op “eigen” kracht : 23%

O op dit ogenblik nog geen interesse : 56,5%

2. Wat zult U doen als de Overheid op 1 januari zijn afspraken NIET nakomt
naar de sector( nieuwe initiatieven, subsidie hygiëneprotocol, index…..)

O ik deconventioneer als partieel of volledig geconventioneerde : 12%

O ik ga van volledige conventie naar partieel conventie : 9%

O ik blijf bij mijn huidig statuut    :  48%

O  ik weet het NU nog niet : 31%

3. Vraag ALLEEN voor wie NIET in de volledige conventie zit. Hoe vult U de
deconventie en de partieel-conventie in  ? ( haakjes bedoeld  voor partieel
geconventioneerden)        geen antw.11%

O op dit ogenblik   NIET : 22%

O onregelmatig / zeer selectief : 32%

O hoger honorarium (buiten de conventieuren) per prestatie : minder
dan 5 euro : 6%
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VVVVVorig jaar schoot ons jubileumjaar feestelijkorig jaar schoot ons jubileumjaar feestelijkorig jaar schoot ons jubileumjaar feestelijkorig jaar schoot ons jubileumjaar feestelijkorig jaar schoot ons jubileumjaar feestelijk
uit de startblokken met de voorstell ing vanuit de startblokken met de voorstell ing vanuit de startblokken met de voorstell ing vanuit de startblokken met de voorstell ing vanuit de startblokken met de voorstell ing van
" Iedereen paranormaal "  van comedian-" Iedereen paranormaal "  van comedian-" Iedereen paranormaal "  van comedian-" Iedereen paranormaal "  van comedian-" Iedereen paranormaal "  van comedian-
mentalist Gil i .mentalist Gil i .mentalist Gil i .mentalist Gil i .mentalist Gil i .
Di t  jaarDi t  jaarDi t  jaarDi t  jaarDi t  jaar,  eveneens op het  naamfeest  van, eveneens op het  naamfeest  van, eveneens op het  naamfeest  van, eveneens op het  naamfeest  van, eveneens op het  naamfeest  van
onze patroonheilige, sluiten we 75 jaar KLonze patroonheilige, sluiten we 75 jaar KLonze patroonheilige, sluiten we 75 jaar KLonze patroonheilige, sluiten we 75 jaar KLonze patroonheilige, sluiten we 75 jaar KLTVTVTVTVTV
af met de traditionele nieuwjaarsreceptie enaf met de traditionele nieuwjaarsreceptie enaf met de traditionele nieuwjaarsreceptie enaf met de traditionele nieuwjaarsreceptie enaf met de traditionele nieuwjaarsreceptie en
een optreden van "Dance of  Feen optreden van "Dance of  Feen optreden van "Dance of  Feen optreden van "Dance of  Feen optreden van "Dance of  Fi re" ,  eenire" ,  eenire" ,  eenire" ,  eenire" ,  een
spectaculaire vuur act met dans, acrobatiek,spectaculaire vuur act met dans, acrobatiek,spectaculaire vuur act met dans, acrobatiek,spectaculaire vuur act met dans, acrobatiek,spectaculaire vuur act met dans, acrobatiek,
steekvlammen en een spetterende finale.steekvlammen en een spetterende finale.steekvlammen en een spetterende finale.steekvlammen en een spetterende finale.steekvlammen en een spetterende finale.
Met als decor de Oude Stad aanMet als decor de Oude Stad aanMet als decor de Oude Stad aanMet als decor de Oude Stad aanMet als decor de Oude Stad aan

Hangar 58 in Bokrijk.Hangar 58 in Bokrijk.Hangar 58 in Bokrijk.Hangar 58 in Bokrijk.Hangar 58 in Bokrijk.
Die avond worden ook onze diploma jubi lar issenDie avond worden ook onze diploma jubi lar issenDie avond worden ook onze diploma jubi lar issenDie avond worden ook onze diploma jubi lar issenDie avond worden ook onze diploma jubi lar issen
gevierd en proeven we  van het VVTgevierd en proeven we  van het VVTgevierd en proeven we  van het VVTgevierd en proeven we  van het VVTgevierd en proeven we  van het VVT-bier Qroontje-bier Qroontje-bier Qroontje-bier Qroontje-bier Qroontje

U wordt verwacht om 20h00.U wordt verwacht om 20h00.U wordt verwacht om 20h00.U wordt verwacht om 20h00.U wordt verwacht om 20h00.

APOLLAPOLLAPOLLAPOLLAPOLLONIAONIAONIAONIAONIA-RECEPTIE-RECEPTIE-RECEPTIE-RECEPTIE-RECEPTIE
Sluiting feestjaar "KLSluiting feestjaar "KLSluiting feestjaar "KLSluiting feestjaar "KLSluiting feestjaar "KLTV 75 jaar jong"TV 75 jaar jong"TV 75 jaar jong"TV 75 jaar jong"TV 75 jaar jong"

Donderdag 9 februari 2012Donderdag 9 februari 2012Donderdag 9 februari 2012Donderdag 9 februari 2012Donderdag 9 februari 2012
Hangar 58  Bokrijk

Inschrijving deelname:
VOOR  4 februari 2012
VIA  studieclub.kltv@tandarts.be

en door betaling van
30 EURO per persoon
op rekeningnummer:
645-1192115-20
met vermelding van je naam
en evt. de naam en voornaam van je partner

Sfeerbeelden "by night" van de Oude Stad en Hangar 58
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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
           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
             2007 (5jaar)
CEYSSENS Laura, DE TROYER Katrien, GODDEERIS Fréderic,
KUZNETSOV Konstantin, OUDEBROUCKX Lode, SPREUWERS Stephanie,
VAN EIJGEN Jan, VANHEUSDEN Sofie.

Bereikbaarheidsplannetje voor HANGAR 58

* ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN  voor  ACTIVITEITEN  KLTV
Centralisatie via de VVT-website of  het nieuwe (sinds 2008) e-mailadres:

 studieclub.kltv@skynet.be

GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT:::::

Orthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandarts
voor zeer drukke en volledig vernieuwde groepspraktijk in Heusden-Zolder
D/U OTK uitstekende voorwaarden
Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts   info@smilekliniek.be
TTTTTel. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39. GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39

TTTTTandarandarandarandarandartspraktijk Stijventspraktijk Stijventspraktijk Stijventspraktijk Stijventspraktijk Stijven werft aan: collega voor algemene
tandheelkunde. Full of parttime, goede verloning, fijne praktijk en collega’s.
Alles is te bespreken.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: 089/819860089/819860089/819860089/819860089/819860 of lambert.stijven@tandarts.be’

TTTTTe huure huure huure huure huur, over te nemen, over te nemen, over te nemen, over te nemen, over te nemen,,,,, alle optie's zijn bespreekbaar.
Voormalige tandartspraktijk tandartandartandartandartandarts Geerts Geerts Geerts Geerts Geert Dhaenenst Dhaenenst Dhaenenst Dhaenenst Dhaenens,
Bampslaan 14 a, 3500 Hasselt.
Inlichtingen,Inlichtingen,Inlichtingen,Inlichtingen,Inlichtingen,  mevrouw  M.Dhaenens: 0496 2565710496 2565710496 2565710496 2565710496 256571

Belgische of buitenlandse tandartsBelgische of buitenlandse tandartsBelgische of buitenlandse tandartsBelgische of buitenlandse tandartsBelgische of buitenlandse tandarts gevraagd
voor groepspraktijk Cox in Stevoort.
Contact: 0475/7826720475/7826720475/7826720475/7826720475/782672

Collega tandarts  tandarts  tandarts  tandarts  tandarts  voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.:089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65 of 0494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.90

Welke algemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandarts wil een  3-tal jaren samenwerken en nadien
praktijk overnemen aan zeer gunstige voorwaarden? Centrum Zolder-Limburg
Contacteer 0476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 93 of robhouben@hotmail.com

Enthousiaste collegaEnthousiaste collegaEnthousiaste collegaEnthousiaste collegaEnthousiaste collega voor langdurige samenwerking in groepspraktijk in
Elen-Dilsen. Dagen en uren overeen te komen.
Contact: Leenders Annemie  Tel.:089/56.35.13. 089/56.35.13. 089/56.35.13. 089/56.35.13. 089/56.35.13. of anne007@scarlet.be

TTTTTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLALPLALPLALPLALPLUS te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek zoekt
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 089/857025089/857025089/857025089/857025089/857025 of info@esthedentalplus.be
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8 juni Studienamiddag : Help ! Wat is een billijk oordeel ?
Guido Vanbelle NIVVT  LIMBURGHAL

30 juni Dag van het Spyxke met  beach-party  in Maasmechelen

8 september Bustrip (10.00- 3.00) naar 25 jaar VVT in Gent
( dagprogramma tot 1.30) zie Spyxke

21 september     NiVVT dagcursus :  kijk op kindertandheelkunde  Gert Stel
RADISSON SAS HASSELT

27 september STCL  mondzorg voor (zorgbehoevende) ouderen
Prof J. Duyck HANGAR 58

6 oktober Voormiddagcursus beetregistratie  (betand/implantaat)
Nolens/Roumans LIMBURGHAL

18 oktober (voorstel) namiddagcursus orthoposturodontie:
Daphne Hermans  via  NIVVT

25 oktober STCL  Hot Tooth, stay Cool  (endo)
Daneels en Ackx HANGAR 58

27 oktober Apolloniabanket GOLFHOTELStiemerheide Genk

8 november Studienamiddag Vanuit occlusiefouten bij overkappings
prothese op implantaten naar theorie en tips voor een vlotte
beetrelatie anno 2012 : Walter Van Breda   via NIVVT

GOLFHOTEL GENK

16 november Studienamiddag: Help ! Wat is een goede beslissing?
Guido Vanbelle LIMBURGHAL

19 november :   NiVVT dagcursus : Orthodontie en neuro-musculaire
(dys)-functies  Carl Luyten           RADISSON SAS  HASSELT

STUDIEDAG Wintermeeting
Zaterdag 1 december  Studiedag (3x90 min ) Rol van de alg tandarts in de

opvolging van de patiënt met implantaten en wat als het mis
gaat juridisch en peri- implantitis.
Prof. Goené, Raghoebar en Meijer    +  Yvo Vermylen :

 Inschrijven via CP september/oktober  org. KLTV/NIVVT in  U Hasselt
Mits goede respons (in januari) voorzien we op hetzelfde ogenblik  een  halve
dag voor de lokale tandartsassistenten !!

KLTV en NIVVT activiteiten  2012

26 januari STCL Parallelle studieclub : Professionele vergadering
Hanson/Seijnhaeve  (tandartsen)
Hygiëneprotocol : Prof D. Declerck
(voor tandartsen/partners/ assistenten)
Met mini dental-show voordien (18-19.45)   LIMBURGHAL

9 februari Apolloniaviering : jubilarissen + spec.  slotmanifestatie
KLTV 75 jaar jong HANGAR 58

18-26 februari KLTV krokusski-reis met Prof Marks : Folgarida(Italië)

23 februari  STCL  Basics in Periodontology
Lefever en Temmerman HANGAR 58

8 maart Fiscale namiddag: Privévoordelen opnemen via uw
vennootschap en de rol van de fiscus actueel !!!

GOLFHOTEL     Stiemerheide Genk (ism met Indicator)

22 maart STCL  Mogelijkheden en  moeilijkheden van korte implantaten
: Dr Politis HANGAR 58

29 maart Endonamiddag : mechanische wortelpreparatie
Prof L. Bergmans   NIVVT GOLFHOTEL Genk

19 april Peerreview (div. plaatsen  zie Spyxke februari/maart)

26 april STCL Composietrestauraties bij abrasie en nood aan esthetiek
 Philippe Nuytens HANGAR58

3 mei Peer review (div. plaatsen  zie Spyxke februari/maart)
10 mei Peer review (div. plaatsen  zie Spyxke februari/maart)

12 mei Voormiddagcursus beetregistratie (onbetand)
Nolens/Roumans   NIVVT LIMBURGHAL

24 mei STCL  Digitale Beeldvorming  Prof R. Jacobs  HANGAR 58
7 juni (voorstel) fiscale namiddag: Nieuwe regering: cash in

vennootschap laten zitten of eruit halen ?  GOLFHOTEL
Stiemerheide Genk  (ism met Indicator)
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 gebruikt (40,12%) den in Vlaanderen (29,49%).Interdentale reiniging
gebeurde vaker in Vlaanderen. Fluorhoudende tandpasta werd gebruikt
door 83,04%; F-mondspoeling door 10,04% en F-tabletten en –druppels
door 0,63%. Hoe hoger het opleidingsniveau hoe meer fluorverbruik.

- Inhoud en bron van mondgezondheidsinformatie: 53,34% kreeg informatie
over de aanbevolen frequentie van tandartsbezoek; 37,62% kreeg
informatie over mondhygiëne, 35,73% over tandpastagebruik, 35,15%
over gezondheid van het tandvlees, 23,21% over floss, 9,69% kreeg
advies over interdentale borsteltjes, 8,74% over tandenstokers, 10,76%
over tongschrapen, 16,68% over voedingsgewoonten, 15,59% over
mondspoelingen, 6,03% over fluor en 16,05% kreeg nergens advies over.
In Vlaanderen ligt het niveau over de gegeven informatie een stuk hoger
dan in Wallonië. Bron(nen) van informatie waren: 84,89% tandarts,
22,71% media, 17,70% familie, school 16,69% en apotheker 9,47%.

- Reden(en) voor niet-bezoek aan de tandarts: 42,99% had geen reden,
25,25% ging niet regelmatig naar de tandarts omdat hij geen symptomen
vertoonde, 17,87% wegens angst, 15,55% wegens tijdsgebrek en 11,05%
wegens de kostprijs.

- Voeding: 75,47% vertoonden tandonvriendelijke voedingsgewoonten
die cariës en/of erosie veroorzaakten.

- Dranken die cariës en/of erosie veroorzaakten: fruitsap werd door
10,68% meerdere malen per dag geconsumeerd; 23,28% 1x per dag;
28,04% zelden en 12,67% nooit. 58,63% gebruikte fruitsap tussen de
maaltijden. In Wallonië werd vaker fruitsap genuttigd dan in Vlaanderen.
Softdrinks: 11,39% gebruikte softdrinks meer dan 1 keer per dag, 9,75%
1 keer per dag; 23,76% zelden en 34,97% nooit. Mannen dronken vaker
softdrinks dan vrouwen en in Vlaanderen lag het verbruik hoger dan in
Wallonië. Alcohol: 10,10% gebruikte meer dan 1 consumptie per dag;
6,64% 1 x per dag; 19,14% zelden en 25,59% nooit. Mannen gebruikten
vake ralcohol dan vrouwen en het gebruik van alcohol steeg met de
leeftijd: de stijging is vooral vanaf de leeftijdsgroep 55-64 jaar.

- Fruit: 30,53% gebruikte meer dan 1 keer per dag, 33,89% 1 x per dag en
de rest zelden of nooit.

- Snoep en chocolade: 10,80% gebruikte meer dan 1 x per dag; 24,25% 1 x
per dag en het verbruik was meestal tussen de maaltijden.

- Koekjes en gebak: 6,01% meer dan 1 x per dag; 21,40% 1 x per dag. Het
verbruik lag vooral hoger bij jongere leeftijdsgroepen.

- Kauwgom: 2,85% meer dan 1 x per dag; 3,7% 1 x per dag; 20,44% zelden
en 62,21% nooit.

- Klachten in de mondholte: 41,83% vertoonde een klacht waarvan 24,08%
bloedend tandvlees; 15,13% tandpijn; 14,62% pijn in mond of gelaat;
8,62% kaakgewrichtsproblemen. Bij elke categorie waren er meer klachten

Project: Dataregistratie mondgezondheid van de
Belgische bevolking.

Het doel van dit onderzoeksproject was op een meer wetenschappelijk
gefundeerde manier beleidsbeslissingen te kunnen nemen in de organisatie
van de Belgische mondzorg. Dit onderzoek werd begeleid door de universitaire
cel epidemiologie (ICE) en was een samenwerkingsproject van de universiteiten
van Leuven, Louvain-la-neuve, Gent, Brussel en de ULB in opdracht en
gefinancierd door het Riziv. Tot op heden waren er geen Belgische cijfers
beschikbaar betreffende mondgezondheidszorg in tegenstelling met de andere
Europese landen. Het onderzoek vond plaats tussen september 2009 en
november 2010 door tandartsen: een enquête mondgezondheid en een klinisch
onderzoek aan huis. Wij zijn er ons terdege van bewust dat een mondonderzoek
aan huis zijn beperkingen heeft (o.a. minder goede zichtbaarheid, geen rx’en
edm.) en dus onderrapportage vertoont, maar de methodiek werd vastgesteld
door de WHO en is gelijkaardig in de andere Europese landen zodat vergelijking
mogelijk wordt.  2755 personen werden gescreend die op een strikt
wetenschappelijke manier geselecteerd waren zodat we een staalkaart
verkregen van de Belgische bevolking. 59% van de huishoudens woonden in
het Vlaams gewest; 26% in het Waalse en 15% in het Brussels gewest. In Limburg
waren de tandartsen het meest actief: 565 huishoudens werden gecontroleerd:
dit is 20,51%.

Resultaten  (summier weergegeven om de leesbaarheid te vergroten).
- Poetsfrequentie: 50,44% rapporteert 2x per dag te poetsen, 40,54% 1x

per dag, 5,58% niet dagelijks en <3% poetst nooit. Mannen poetsen

minder frequent dan vrouwen en ouderen minder dan jongeren.
- Frequentie van reinigingsproducten: 93% gebruikt tandpasta, 71,74%

klassieke tandenborstel, 31,55% elektrische tandenborstel, 17,70%
mondspoelingen en 39,58% interdentale reiniging waarvan tandenstokers

21,85%, floss 20,41%, interdentale borstels 6,46% en tongschrapers
4,01%. Ondervraagden reinigden hun gebitsprothese vaker met
reinigingstabletten dan met een protheseborstel. Vrouwen poetsen vaker

(35,07%) elektrisch dan mannen (27,60%); vrouwen reinigen vaker
interdentaal dan mannen (20,43% versus 14,63%) en gebruiken vaker

een mondspoelmiddel. 35-44 jarigen poetsen het meest elektrisch
(44,12%) gevolgd door 5-7 jarigen (42,01%). Tandenstokers en
interdentale ragers werden het vaakst gebruikt door de 55-plussers, floss
bij de iets jongeren. Elektrische borstels werden vaker in Wallonië
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bij vrouwen dan bij mannen en de klachten namen toe met de leeftijd.
Naarmate het niveau van de opleiding steeg, steeg ook het aantal
klachten.

- Tabaksgebruik: 40,43% van de populatie heeft meer dan 100 sigaretten
in zijn/haar leven geconsumeerd (45,37% mannen en 36,03% vrouwen).
De hoogste frequentie was bij 25-34 jarigen (51,94%)  gevolgd door 35-
44jarigen (51.53%) en 15-24jarigen (22,86%). In Vlaanderen lagen de
frequenties hoger dan in Wallonië. Het aantal actuele rokers lag op 33,48%
waarvan dagelijkse rokers 27,22%. Het meeste dagelijkse en occasionele
rokers vonden we bij de 25-34jarigen en de 35-44jarigen.

- Algemene gezondheid: 20,53% van de bevolking vertoonde 1 of meerdere
chronische aandoeningen waarvan 5,11% diabetes. Deze cijfers stegen
met de toename van de leeftijd. 55,54% vertoonde een normaal gewicht,
22,79% had overgewicht (mannen meer dan vrouwen); 11,62% had
obesitas en 3,06% had ondergewicht. Het overgewicht steeg met de
toename van de leeftijd en obesitas was frequenter in Wallonië dan in
Vlaanderen.

- Klinisch mondonderzoek: 30,09% vertoonden dentofaciale afwijkingen
in het front (overbite-overjet) en in Vlaanderen minder frequent dan in
Wallonië (26,65% t.o.v. 33,02%). 21,14% vertoonde plaatsgebrek; 10,79%
verticale malocclusie en 2,51% horizontale malocclusie.

- Mondhygiëne: plaquescore was 0,7 (tussen 0: géén plaquescore en 3:
grote hoeveelheden plaque) met SD 0,73.

- DPSI: 0: 32,99%; 1: 21,26%; 2: 27,36%; 3-: 10,62%; 3+: 6,38%; 4: 1,38%.
De hoogste DPSIscore werd genoteerd in de frontregio in de onderkaak;
de laagste in het bovenfront.

- Tandweefselverlies: 34,71% vertoonde tandslijtage waarvan 25,07%
attritie, 20,40% abrasie en 6,31% erosie. Bij mannen was er méér
tandweefselverlies dan bij vrouwen en in Vlaanderen méér dan in
Wallonië.

- Glazuurstoornissen: 3,56% vertoonde glazuurhypoplasie en 1,80%
vertoonde fluorose.

- DMFTscore (decayed, missed, filled teeth) voor de 12jarigen in België
was 0,9. Dat is een zeer goed cijfer dat vergelijkbaar is met de ons
omringende landen. Toch moet dit cijfer zeer voorzichtig geïnterpreteerd
worden: het verbergt immers enorme verschillen: bij hoger opgeleiden
is dit cijfer duidelijk verlaagd; daarentegen bij lager opgeleiden en bij
gehandicapten is dit cijfer significant verhoogd. De DMFT (definitief
gebit) en dmft (melkgebit) was 0 bij 11,12% van de populatie. Bij de 5-7
jarigen was 64,42% cariësvrij; bij de 12-14 jarigen was 48,45% cariësvrij
en bij de 15-24 jarigen daalde dit tot 28,98%. Er was géén significant
verschil tussen Vlaanderen en Wallonië en was ongeveer gelijk bij
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mannen en vrouwen.
- De restauratiegraad (aantal cariëssen die verzorgd zijn) was 81,70% en

de verzorgingsgraad (naast vullingen ook extracties om cariës op te
lossen) was 86,80%. Hoe hoger de opleidingsgraad hoe hoger de
verzorgingsgraad. In het melkgebit was de restauratiegraad 44,4%. 48,61%
van deze groep had index 0 (geen enkele aanwezige cariës in de mond
werd verzorgd). 35,08% had index 100: alle cariëssen werden verzorgd.
Bij mannen waren méér cariëssen verzorgd dan bij vrouwen (dus minder
onverzorgde cariës aanwezig), en in Vlaanderen was de restauratiegraad
hoger dan in Wallonië.

- Worteloppervlakten: er was gemiddeld 1,9 tand per onderzocht individu
waarvan de wortel recessie vertoonde. Dit fenomeen steeg met de leeftijd

.- Implantaten: 1,82% van de populatie had een tandimplantaat.
- Tandtrauma: 3,31% had minstens 1 tand met een trauma.
- Prothese: 19,80% van de populatie had een uitneembare prothese met

vrouwen méér dan mannen en in Vlaanderen méér dan in Wallonië.
10,85% had kroon- en brugwerk met vrouwen méér dan mannen en in
Vlaanderen minder dan in Wallonië. 12,5% was volledig edentaat. Van
de 65plussers was 33,40% edentaat. 12,25% van de populatie had een
volledige, uitneembare prothese in 1 kaakhelft; 6,46% in beide
kaakhelften. Vrouwen méér dan mannen en méér bij toename van de
leeftijd.  Van de 75plussers droegen 46,46% een volledige, uitneembare
prothese op 1 kaakhelft; 29,94% op beide kaakhelften. Lager opgeleiden
droegen significant méér volledige, uitneembare prothesen dan hoger
opgeleiden en niet alle edentaten droegen een uitneembare prothese.

- Functionele occlusale contacten :  deze contacten tussen de
gebitselementen zonder prothese bedroeg  5,5 en met prothese 5,9. Het
aantal functionele, occlusale contacten daalde met de toename van de
leeftijd. Gemiddeld aantal f.o.c. zonder prothese bij de 15-24 jarigen was
8 en bij de 75plussers was dat 1,8.

- Geregistreerde zorgconsumptie :  aan de hand van het
rijksregisternummer werd van elk onderzocht persoon welke zijn
zorgconsumptie was over de periode 2005-2009.

1. Tandheelkundige zorgen: 56,41% van de populatie was in de
periode 2005-2009 regelmatig (tenminste 3 prestaties
uitgezonderd urgenties) bij de tandarts geweest en daarbij
vrouwen méér dan mannen. Meest frequent was de groep 12-
14 jaar (orthodontie). De hoogste leeftijdsklassen vertoonden
duidelijk minder tandartsbezoek maar méér urgentiebezoeken.

2. Jaarlijks/halfjaarlijks mondonderzoek: 38,22% van de
populatie in Vlaanderen genoot van dit nomenclatuurnummer;
daarentegen slechts 17,83% in Wallonië.

3. Tandsteenverwijdering: vrouwen meer dan mannen en vooral
> 25 jaar.

4. Fissuurverzegeling: piek op 12-14 jaar dus lang na de doorbraak
van de eerste definitieve molaar.

5. RX: vrouwen méér dan mannen en Wallonië méér dan
Vlaanderen. Piek bij 12-14 jarigen (ortho).

6. In deze periode 2005-2009 had 2,22% een raadpleging
parodontologie, met vooral de groep 25-34 jarigen en de 65 –
74 jarigen.

7. Gewone raadpleging was zelden in de groep 12-14 jarigen en
15-24 jarigen behalve de orthoraadpleging.

8. Restauraties waren aanwezig in 62,18% van de bevolking;
vooral bij 45-54 jarigen en 12-14 jarigen.

9. Endo bij 17,11% van de bevolking met een piek bij 45-54 jarigen.
10.Extracties en kleine heelkundige verstrekkingen: 5,82% van

de bevolking met een piek op 12-14 jaar (ortho) en toenemend
met stijgende leeftijd. Opgelet voor onderrapportering want
extracties 18-55 jarigen zijn niet geregistreerd bij het Riziv.

11.Prothesen (werden alleen bij het Riziv geregistreerd vanaf 50
jaar): 8,95% van de populatie.

12.Over de periode van 5 jaar (2005-2009) werden bij het Riziv
geregistreerd: 90,53% van de bevolking had minstens 1
terugbetaalbaar contact met een tandarts; 56,41% had op
regelmatige basis contact met een tandarts en 40,04% had
minstens 1 urgente raadpleging.

- 10,29% had het statuut WIGW (weduwen, invaliden, gepensioneerden
en wezen onder een bepaald minimum bedrag)

- 2,73% had het statuut OMNIO: werklozen > 50 jaar, kinderen met recht
op verhoogde kinderbijslag, personen met het bestaansminimum of
rechthebbend op gewaarborgd minimumpensioen en de ten laste
personen en tenslotte personen met een tegemoetkoming voor
gehandicapten en hun personen ten laste.

Bedenkingen.
- Ik denk dat de resultaten voor zich spreken. Verdere verfijnde analyses

worden uitgevoerd (centrum biostatistiek KULeuven).
- Ook voor ons, tandarts-enquêteurs, was het een gigantisch werk dat

héél wat vrije uurtjes opgeslorpt heeft.
- Vooral bejaarden waren zéér argwanend over ons aangekondigd bezoek:

bij velen geraakten we niet eens binnen alhoewel onze komst op
voorhand aangekondigd werd.
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Magnetron ideaal voor ontsmetting tandenborstel en tongschraper
Gebruikte tandenborstels of tongschrapers bevatten bacteriën die infecties
kunnen veroorzaken. Als de tandenborstels en tongschrapers gezamenlijk worden
bewaard, kunnen deze bacteriën bovendien over en weer worden overgebracht.
Van alle beschikbare middelen bleek de magnetron de meest ideale manier voor
ontsmetting.
Bron:
Spolidorio DMP, et al. Evaluation of two alternative methods for disinfection of
toothbrushes and tongue scrapers. Int J Dent Hygiene 2011; 9: 279-283. doi:
10.1111/j.1601-5037.2011.00503.x.

- Over het algemeen was het onthaal bij de migrantengezinnen hartelijker
dan bij de autochtone Belgen.

- Sommige onderzochte personen dachten even een gratis consult van
ons te verkrijgen (wat moet ik verder doen met mijn tanden..?). Steeds
werd doorverwezen naar de eigen tandarts zonder enige opmerking over
het zojuist onderzochte gebit. Niet elke onderzochte persoon kon ons
antwoord appreciëren…

- Sommige te onderzoeken personen consulteerden eerst hun eigen
tandarts om na te vragen of ons onderzoek wel legitiem was.(alhoewel
in de aankondigingsbrief een telefoonnummer genoteerd stond van de
ICE-Cel aan de Ugent. Sommige collegae hadden blijkbaar nog steeds
niet gehoord van dit initiatief alhoewel dit via de beroepsvereniging
meerdere malen werd aangekondigd…

- De aankondiging van dit onderzoek dat het ganse land bestreek werd
bewust niet via de massamedia gedaan om mogelijke nepenquêteurs
niet op verkeerde ideeën te brengen…

- Binnen enkele jaren wordt een vervolgonderzoek gepland om te kunnen
evalueren of eventuele veranderingen in het beleid wel degelijk effect
hebben bij de bevolking.

Patrick Ordies, tandarts-enquêteur.
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en veel geboortes – uitstapjes en reizen (bv. Egypte 1990) – het vanaf 1987
opgestarte MST- preventieproject en natuurlijk de advertenties en adverteerders.
Het boekje van mei 1990 maakte Patrick voor het eerst met een computer met
tekstverwerker , hierdoor kon een betere lay-out gebracht worden met kadertje
en lettertypes.
In september 1990 was de eerste dental karting en de maandelijkse wachtdienstlijst
maakte zijn entree. De volgende hoofdredacteurs Erik en Paul waren bevlogen
met de mogelijkheden van computers en vooral het gebruik van het
softwareprogramma  Adobe PageMaker sinds 1995 heeft de lay-out serieus  doen
verbeteren.
Eind december 2000 nam  onze huidige hoofdredacteur, André Timmerman, het
roer in handen.  Vanaf 2004 zijn alle volgende Spyxkes digitaal opgeslagen op de
website;  vanaf 2006 gaan we als eerste Belgisch tandartsblad grotendeels in
kleur , vanaf 2007 volledig. Sinds 2008 siert een typisch Limburgs landschap
onze voorpagina (foto's  P. Delwiche). Iedere maand is het kunst en vliegwerk om
redactioneel het maandblad in te vullen, doch meestal  ligt er op het einde van de
rit een lijvig boekje.  Ondanks onze dynamisch website en dito webmaster en het
gebruik van mass-mails is het maandelijks gedrukt exemplaar van het Spyxke
graag gelezen literatuur voor de Limburgse tandarts. Ondanks het vele pro-deo
werk is de uitgave van dit uithangbord van KLTV een dure kost voor de vereniging
. Omdat we als enige studieclub  zo’n maandblad uitbrengen, steunt het Verbond
de belangrijke drukkosten en laat toe dat onze hoofdredacteur elke maand (op
één weekend) een meesterwerk aan jullie kan presenteren.Beste Hoofdredacteurs
(Luc, Patrick, Erik,Paul en André) hartelijk dank voor uw ijver en
doorzettingsvermogen  de voorbije 26 jaar, welke bij dit 260ste nummer  zeker niet
zal ophouden. De Limburgse tandartsen zijn fier op hun maandelijks contactblad
dat hen verenigt en op de hoogte brengt  van alles wat tandheelkundig beweegt
in de provincie.
Jos Hoffbauer
Vz KLTV

Een korte geschiedenis van ons MAANDBLAD
'T SPYXKE (1986- 2011) : 260 nummers later…..

Onze vijf hoofdredacteurs :
Luc Bien    :        februari 1986 tot december 1986   (9 nummers)
Patrick Dirickx : januari 1987 tot december 1991 (50 nummers)
Erik Hendrix  :    januari 1992 tot juni 1994 (26 nummers)
Paul Delwiche :  september 1994 tot november 2000 (63 nummers)
André Timmerman  : december 2000 tot heden ( 112 nummers)

Het jaar 1986 was in menig opzicht een dynamisch jaar voor onze vereniging.
Toenmalig voorzitter Dr. Lenssen kreeg een team begeesterd om een jaarwerking
te organiseren rond het “gouden” 50 jaar jubileum van de Limburgse
tandartsenvereniging. Het bleef dan ook niet bij het voorzetsel “Koninklijk” ,
maar naast de klassieke programmatie (studieclub, banket) werden opendeurdagen
en een heuse 2-daagse studiedag met een ruime sponsorstand in de Limburghal
georganiseerd.  Dat alles moest aangekondigd worden en dat kon niet meer op
dat maandelijks A4-tje.  Met een kleine redactieraad zette Luc Bien zich aan de
eerste boekjes (formaat A5) met telkens 16 bladzijden,  maar  nog zonder  een
stevige kaft.  Alles werd nog netjes uitgetypt, gekopieerd en geniet. Behalve de
kaft was alles zwart-wit, alleen tekst en reclame zonder foto’s….ja, de computer
was nog maar pas geboren en de elektrische typmachine was nog lang niet
opgeborgen. Begin januari neemt de huidige KLTV secretaris, Patrick Dirickx,
het roer over met een oud leertypmachine van “Scheidegger” . Type- en taalfouten
(er was nog geen handige computer- spellingscontrole) werden door echte
taalmeesters (vermomd als tandarts)  ontdekt, maar het zou tot 1988 duren,
wanneer collegae een prijs konden winnen met de oplossing van het maandelijks
kruiswoordraadsel opgesteld door collega M. Gyselinck.  In datzelfde jaren
verschenen de eerste  foto’s  van onze activiteiten. Eind  1988 vindt de nieuwe
KLTV voorzitter, Roger Oosterbosch, dat ons maandblad een naam verdient:” ’t
Spyxke “ verschijnt vanaf oktober 1988 op de voorpagina, in feite zijn er dus 26
Spyxkes minder dan in de titel  hierboven!
Maandelijks  vergaderde het ganse redactieteam ten huize van de hoofdredacteur
en mochten ze tevens de kookkunsten van de gastvrouw  beoordelen.  Nadien
werd dat de taak van de voorzitter en zijn ega, maar sinds 2005 vergadert de
redactie maandelijks in restaurant De Reddende Engel in het centrum van Hasselt.
Carlo Brouwers (toen werkend bij onze “kaft”sponsor Dentalpost) zorgde in die
beginjaren dat alles snel bij de drukker geraakte. Ook Maaslands Dental Labo
was van in de beginjaren een vaste waarde in ons blad.
De meeste Spyxkes kenden hetzelfde stramien: uitnodiging studieclub, verslag
vorige studieclub, syndicaal woordje, kruiswoordraadsel , kleine aankondigingen



KKKKKoninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse TandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVerenigingerenigingerenigingerenigingereniging

-37--37--37--37--37-

't Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:     januari 2012januari 2012januari 2012januari 2012januari 2012

Maandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsen

'''''t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:     januari 2012januari 2012januari 2012januari 2012januari 2012

-36--36--36--36--36-

     WACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENST Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer  0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969

  K  K  K  K  KONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSE      Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst
  T  T  T  T  TANDANDANDANDANDARARARARARTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGING   februari  2012  februari  2012  februari  2012  februari  2012  februari  2012

 Zaterdag 04/02/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag 05/02/2012 : 9 tot 18 uur
  ——————————————————————————————————
Dewinter L. Heidestraat 8a 3920 Lommel 011/541841
Nijsten E. Bessemerstraat 336 3620 Lanaken 089/716150
Poelmans E. Hefveldstraat 105 3500 Hasselt 011/274710
Litaer J. Weg naar Opoeteren 60b1 3660 Opglabbeek 089/857025
Pollentier N. Dorpstraat 41b2 3730 Hoeselt 089/492773
Arnauts M. Wilderenlaan 15 3803 Wilderen-St.Truiden 011/767378
De Muynck C. Halstraat 101 3550 Heusden-Zolder 011/574242

Zaterdag  11/02/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag 12/02/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Burm M. Rijkswachtstraat 4 3940 Hechtel 011/732105
Gielen G. Breekiezel 36 3670 Gruitrode 089/856204
Piron N. Kuringersteenweg 170a 3500 Hasselt 011/873239
Heyens R. Weg naar Opoeteren 60b1 3660 Opglabbeek 089/857025
Rosias S. Bilzensteenweg 10a 3730 Hoeselt 089/416256
Beckers M. Gazometerstraat 14 3800 St.Truiden 011/683627
De Clerck H. Heerbaan 136 3582 Stal-Koersel-Beringen011/420680

Zaterdag  18/02/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag 19/02/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Bleyen E. Hees 60 3920 Lommel 011/541637
Vermeulen J. Koppelstraat 6 3650 Lanklaar-Dilsen 089/757628
Vroninks B. Koning Boudewijnlaan 2/4 3500 Hasselt 011/223232
Aerts G. Kastanjestraat 26 3530 Houthalen 089/383369
Tan H. Mooi Uitzichtlaan 35 3740 Bilzen 089/511726
Bellens B. Terwouwenstraat 22 3800 Zepperen-St.Truiden 011/726235
Deferme B. Hulsterweg 130 3980 Tessenderlo 013/666547

Zaterdag  25/02/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag 26/02/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Bringmans B. Fabriekstraat 54 3910 Neerpelt 011/664122
De Groote J.P. Thomasboslaan 20 3630 Maasmechelen 089/761064
Quaethoven M. Anne Frankplein 11/2 3500 Hasselt 011/201120
Awouters P. Reinpadstraat 18 3600 Genk 089/363516
Thewissen R. Biesweg 24 3620 Gellik-Lanaken 089/716570
Berden L. Stationsstraat 43 3840 Borgloon 012/741217
Dexters P. Kerkstraat 17 3980 Tessenderlo 013/667071

WWWWWachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Ortho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Paro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125
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WACHTDIENST   ORTHODONTIE       februari  2012     070 / 222088

Weekend 4 en 5 feb.,  9 tot 18 uur Alewaters Marielle      011740242
Weekend 11 en 12 feb.,  9 tot 18 uur         Schreurs Arnaud      089359703
Weekend 18 en 19 feb.,  9 tot 18 uur        Stessens Ann      0498110291
Weekend 25 en 26 feb.,  9 tot 18 uur Colson Luc      089770570

WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE  februari 2012         070 / 222125

Weekend 4 en 5 feb.,  9 tot 18 uur Boschmans Geert
Weekend 11 en 12 feb.,  9 tot 18 uur Gijbels Frieda
Weekend 18 en 19 feb.,  9 tot 18 uur Soers Catherine
Weekend 25 en 26 feb.,  9 tot 18 uur Thevissen Eric

Uithangbord gespot op Kensington Road (London)
Wat moeten we ons hierbij voorstellen: patient ligt in jacuzzi tijdens
behandeling of onder de zonnelamp?
(Ingezonden door collega Eric Thevissen)

Hiernaast de oude (K)LTV logo's en
het nieuwe VVT-KLTV studieclublogo
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KoninklijkKoninklijkKoninklijkKoninklijkKoninklijke Limburgsee Limburgsee Limburgsee Limburgsee Limburgse
TTTTTandartsen Vandartsen Vandartsen Vandartsen Vandartsen Verenigingerenigingerenigingerenigingereniging
Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
27° jaargang, nummer 2 : februari  2012

                    S     't    pyxke
1936-20121936-20121936-20121936-20121936-2012

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

Donderdag 23 februari 2012Donderdag 23 februari 2012Donderdag 23 februari 2012Donderdag 23 februari 2012Donderdag 23 februari 2012                     om 20u30om 20u30om 20u30om 20u30om 20u30

HANGAR 58HANGAR 58HANGAR 58HANGAR 58HANGAR 58
DOMEIN BOKRIJKDOMEIN BOKRIJKDOMEIN BOKRIJKDOMEIN BOKRIJKDOMEIN BOKRIJK

GEACCREDITEERD 22787 DG4GEACCREDITEERD 22787 DG4GEACCREDITEERD 22787 DG4GEACCREDITEERD 22787 DG4GEACCREDITEERD 22787 DG4

 sponsoring: Macobe  en Dentaid

Hiernaast de aankondiging van de 5de "Dies Natalis"

Basics in Periodontology
Dhr. LEFEVER DAVID
Dhr. TEMMERMAN ANDY

     U dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
 bij Serge Wils   bij Serge Wils   bij Serge Wils   bij Serge Wils   bij Serge Wils  vóór 17 februari 2012vóór 17 februari 2012vóór 17 februari 2012vóór 17 februari 2012vóór 17 februari 2012

      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)
* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be
* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719

(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)
* via fax: 011/27.27.76* via fax: 011/27.27.76* via fax: 011/27.27.76* via fax: 011/27.27.76* via fax: 011/27.27.76
* via website: * via website: * via website: * via website: * via website: wwwwwwwwwwwwwww.tandarts.be.tandarts.be.tandarts.be.tandarts.be.tandarts.be

(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)
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a Donderdag 23 februari 2012

Basics in Periodontology
Lefever David en Temmerman Andy

JAAR AGENDA: zie verder in dit Spyxke

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)

Voorblad van 't Spyxke: "De Mechelse Heide" Mechelen a/d Maas

ACCREDITERING 2011:
Uw  individueel aanwezigheidsblad  2011 kan u opsturen naar het
RIZIV.  Deadline om de accrediteringspremie niet te missen is
31 maart 2012  De verzending dient verplicht aangetekend te
gebeuren. Optioneel met "bericht van ontvangst" (voor alle zekerheid).

Op het schutblad met uw naam en adres
Lees a.u.b. eens aandachtig!!! het artikelLees a.u.b. eens aandachtig!!! het artikelLees a.u.b. eens aandachtig!!! het artikelLees a.u.b. eens aandachtig!!! het artikelLees a.u.b. eens aandachtig!!! het artikel
op blz. 7 over de inschrijvingen voor deop blz. 7 over de inschrijvingen voor deop blz. 7 over de inschrijvingen voor deop blz. 7 over de inschrijvingen voor deop blz. 7 over de inschrijvingen voor de
studieclubs  van 2012.studieclubs  van 2012.studieclubs  van 2012.studieclubs  van 2012.studieclubs  van 2012.

Beste collegae,

Uw voorzitter zet zijn laatste 12 maanden in ,
want statutair moet het roer overgedragen
worden na maximaal vier jaar.  Nog geen tijd
om even achterom te zien, maar wel het
moment om te kijken naar de dingen, die in
mijn “to do” lijstje   nog open staan.  Met de
beperkingen die we allemaal als druk bezette
practici hebben, blijft onze vereniging  en
studieclub toch gestaag groeien. Het vertaalt
zich in ons  voortdurend locatieprobleem,
extra ledenservice naar peer-reviewaanbod,
wachtdiensten en zeker ook cursusaanbod kortbij. Het feit dat onze
endocursus binnen één week reeds volzet moest optekenen, bevestigt het
“Brussels” probleem van files en parkeerperikelen.  Ook de reikende hand
naar de tandartsassistenten is positief ervaren. Waar er midden september
2011 in Gent VIER Limburgse tandartsassistenten “present” gaven,
mochten we vorig maand 55 inschrijvingen noteren op onze
studieclubavond. Uit de enquête blijkt een vraag om ook andere
onderwerpen op gepaste tijd aan te pakken.
Natuurlijk zijn er nog heel wat “verlangens” bij de voorzitter. Sponsoring
kan ons daar al wat mee op weg helpen, maar de crisissfeer in de ganse
Westerse Wereld, zal menig firma op dit ogenblik  tot voorzichtigheid
aanmanen. Doch één zaak zou toch, ook zonder sponsoring, in beweging
moeten komen.  De vereniging wordt nog steeds geleid door collegae , die
al meer dan 30 jaar in de praktijk staan. Ook bij het Verbond  wordt de
dienst door dezelfde leeftijdsgroep uitgemaakt.  We blijven dan ook om
die reden de jonge collegae (-40 jaar) uitnodigen om mee onze
beleidsstructuren te vervoegen en vooral de nodige “frisse” input te geven
voor de tandheelkunde van de toekomst.   Laat er geen gras over groeien,
er wordt niemand iets opgedrongen, maar als KLTVvoorzitter is het wel
van belang dat alle leden (jong en oud) hun gading vinden in hetgeen de
vereniging wil aanbieden in de nabije en verre toekomst. Op beroepsvlak
moet in onze provincie,  waar veel actieve collegae partiëel
geconventioneerd zijn, een debat tot stand komen rond het “invullen”
van deze partiële conventie.  Nu we de grenzen van het conventiesysteem
aan het bereiken zijn, moeten we toch collectief een vuist kunnen maken
naar de willekeur en het verder aftoppen van de indexatie, waar anderen
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     GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:

Geboren op 08-02-2011 in Hadero, Ethiopië
Eerste knuffel op 19-10-2011
Samen thuisgekomen op 08-12-2011

EFREM
Zoontje van collegae AN STESSENS en WARD ROEBBEN

° 25-01-2012
BEN
Zoontje van collega BIANCA  BUDE en Dhr. Kris Langers

OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:

° 13-12-1945  +01-01-2012

TTTTTruda DIGNEFFEruda DIGNEFFEruda DIGNEFFEruda DIGNEFFEruda DIGNEFFE
Moeder  van collega ANNEMIE APPELEN

NU  massaal voor op straat komen. Misschien is ‘n  deeltje  van  onze
jaarlijkse peer-review hier een geschikt discussiemoment  voor ?
Ons Spyxke was vorige maand de speelbal van de postbedeling en
misschien  veroorzaakt een volgende syndicale actie weer onrust.
Gelukkig gaan internet(website) en e-mail(mass-mail) niet in staking,
maar het is zonde van alle mooi werk dat de auteurs en vooral onze
hoofdredacteur erin steekt om jullie elke maand dit mooi resultaat in de
bus te bezorgen.  We zijn trots op ons maandblad sinds 1986 en worden er
door onze andere collegae (buiten de provinciegrenzen) nog steeds voor
benijd.
N.B. U kan deze uitgave  ongeveer 14 dagen voor het in de bus valt, al
digitaal op onze website(studieclub Limburg) lezen.

Jos Hoffbauer
Voorzitter KLTV

Inschrijven voor de studieclubs 2012Inschrijven voor de studieclubs 2012Inschrijven voor de studieclubs 2012Inschrijven voor de studieclubs 2012Inschrijven voor de studieclubs 2012
Aandachtig en begrijpend lezen a.u.b.!Aandachtig en begrijpend lezen a.u.b.!Aandachtig en begrijpend lezen a.u.b.!Aandachtig en begrijpend lezen a.u.b.!Aandachtig en begrijpend lezen a.u.b.!

Staat er op je adresblad: “studieclubs 2012: ja”  dan ben je
ingeschreven voor alle studieclubs van 2012, behalve voor deze waar
eventueel een extra inschrijving voor nodig is.
Staat er “studieclubs 2012: neen” dan dien je voor elke
studieclub  individueel in te schrijven.
De status “ja” of “neen” is deze op het ogenblik dat het adresblad
gedrukt wordt. Indien je dus inschrijft na het drukken van het adresblad
gaat er nog “neen” of “ja” vermeld staan al naar gelang je in- of
uitgeschreven hebt.

Als je in- of uitschrijft via de website, krijg je een automatische
bevestigingsmail. Deze geldt als bewijs van in- of uitschrijving.

Schrijf je in via mail, vraag dan steeds een leesbevestiging zodat je
zeker weet dat je mail gelezen werd.

Vraag bij het inschrijven via SMS steeds een afleveringsrapport.

In- en uitschrijven kan via volgende kanalen:

- e-mail: studieclub.kltv@skynet.be
- via de website: www.tandarts.be
- via sms: 0494 75 17 19

Indien je vragen hebt betreffende je inschrijvingen, gelieve dan contact
op te nemen via één van bovenstaande kanalen.

Indien je een adresverandering, verandering van telefoonnummer of e-
mail adres te melden hebt, doe het dan ook via één van deze kanalen
om er zeker van te zijn dat het bij de juiste persoon terecht komt.

Serge Wils.



KKKKKoninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse TandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVerenigingerenigingerenigingerenigingereniging

- 9 -- 9 -- 9 -- 9 -- 9 -

't Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:     februari 2012februari 2012februari 2012februari 2012februari 2012

Maandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsen

'''''t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:     februari 2012februari 2012februari 2012februari 2012februari 2012

- 8 -- 8 -- 8 -- 8 -- 8 -

SSSSStudieclub donderdag  23 feb. 2012 om 20h30tudieclub donderdag  23 feb. 2012 om 20h30tudieclub donderdag  23 feb. 2012 om 20h30tudieclub donderdag  23 feb. 2012 om 20h30tudieclub donderdag  23 feb. 2012 om 20h30

Basics in Periodontology

GEACCREDITEERD nr. 22787 DG 4HANGAR 58
DOMEIN BOKRIJK

Sprekers:  David LEFEVER en Andy TEMMERMAN
Junior  section
Belgische Vereniging voor Parodontologie

Korte inhoud:
Deze voordracht staat in het kader van de beschrijving van frequent voorkomende
parodontale aandoeningen en de initiële parodontale therapie. Er wordt stilgestaan
bij verschillende vormen van parodontale pathologie, het ontstaan van 
parodontitis, screening voor parodontitis, het belang van een anamnese en de
invloed van systemische aandoeningen, Scaling en Rootplaning en  
nazorg. Er worden een aantal tips meegegeven in functie van de communicatie
met een verwijzer bij  het doorsturen van een patiënt naar een 
parodontoloog en de nieuwe geldende nomenclatuur voor parodontologie wordt
besproken. Al deze onderwerpen worden belicht met als achtergrond de recente
literatuur maar de klemtoon ligt op het klinisch handelen.

Bondig curriculum vitae sprekers
David Lefever
David Lefever, afgestudeerd in 2009 als tandarts aan de KUL, sindsdien actief als TSO
(tandarts specialist in opleiding) parodontologie aan de KUL en ingeschakeld in het
studentenonderwijs.  Won in 2009 tevens de jaarlijkse prijs van de BVP,  afdeling KUL.
Onderzoekstopics zijn oa peri-apicale laesies rondom implantaten. Heeft reeds ervaring
als spreker op nationale congressen
Andy Temmerman
-Diploma van tandarts in 2007 aan de UGent.
-2007-2010: postgraduaat en Master na Master in de Parodontologie
-2010: Tandarts-Specialist  in de Parodontologie en erkenning door de 
”European Federation for Periodontology”
-vanaf 2010: Parodontoloog in 2 verwijsprakti jken voor parodontologie 
en implantologie (Aalst en Merchtem)
-vanaf 2010: consulent aan de afdeling parodontologie, KUL
-Internationale en nationale presentaties, publicaties & posterpresentaties
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Natuurlijk zien onze sponsors ook graag dat jullie enige interesse hebben voor
hun promoties en dat zij niet hun avond als noodzakelijk “decor” moeten
opofferen.   Het is mede door hen wat we dat tikkeltje extra kunnen aanbieden,
dat ook wat gezelligheid brengt met de Limburgse collegae…..dus stap eens
op hen af de volgende keer !!!!

6. De firma DENTA dankt de collegae die interesse hadden voor hun uitwerking
van de toestellen dienstig voor een goed uitgebalanceerd hygiëneprotocol.
Voorts de excuses van de firma ARSEUS, die door ziekte van hun technieker de
duo-presentatie niet konden aanbieden.  Verder wil ik toch benadrukken dat
Prof. D. Declerck  tijdens de nabespreking aangaf dat Volksgezondheid dit
vernieuwd Hygiëneprotocol serieus  wil nemen en dit voorjaar nog een brochure
voorziet met de belangrijkste accenten, waar Belgische kabinetten moeten aan
voldoen.  Er is geen dreiging van controles, maar patiënten en  de media
zouden wel eens (plots in de komkommertijd) heisa durven maken , waarna de
inspectie moet reageren.  Het advies  lijkt toch om, waar nodig, de juiste
investering te voorzien.  In het afgevoerde RIZIV subsidievoorstel werd
rekening gehouden met inspanningen die vijf jaar voordien konden bewezen
worden !!!

7. Ieder jaar zijn er “slachtoffers” onder de collegae: vergeet NIET uw individueel
aanwezigheidsblad Accreditering 2011 vóór 31 maart AANGETEKEND te
verzenden naar het RIZIV en hou je bewijs van de post bij tot dat het geld op
je rekening verschijnt…..juli-augustus 2012 ?

8. Wacht niet met inschrijven met onze gezamenlijke dag- of halvedagcursussen
i.s.m. NIVVT. Bij intens gebruik, mogen we volgend jaar nog meer “lokale”
cursussen in de provincie verwachten in het NIVVT-boekje. Ook de fiscale
cursussen (niet vennootschappen komen ook in beeld)  kunnen maar
geprogrammeerd worden bij voldoende belangstelling. Ook al is hier geen
accreditering mogelijk, de opleidingscheques via KMO-portefeuille bezorgen
een interessante prijs met vaak een ruime  en overzichtelijke syllabus dankzij
de firma Indicator.

Professionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingen
1. Zoals verwacht, had de praktische cursus rond het gebruik van endomotoren

geen week  nodig om volledig volzet te geraken. Natuurlijk proberen we dit te
herhalen in de toekomst. Veel hangt af van de agenda van de drukbezette
spreker. We houden jullie op de hoogte.

2. We danken de collegae, die hun tandartsassistenten de kans  gaven om naar
onze activiteit te komen. Door de enquête weten we ook dat het interessant
bevonden werd en ze van ons een vervolg verwachten. Alhoewel een lichte
meerderheid opteert voor een meeting op een avond in de week, is dit jaar onze
enige mogelijkheid op zaterdag 1 december in UHasselt, parallel met de
studiedag over nazorg van  implantaatgedragen constructies. We zoeken
intussen naar  goede onderwerpen en voldoende sponsoring, zodat de dag
“gunstig” geprijsd kan aangeboden worden.
We trekken ook nog steeds de aandacht op de mogelijkheid om een
ervaringsbewijs “tandartsassistente” te behalen i.s.m. het Europese Sociaal
Fonds.  Dit geldt voor hen, die zonder diploma de taak in het kabinet vervullen.
Kan interessant zijn, als we alsnog in de toekomst geld kunnen lospeuteren
van de overheid voor het tewerkstellen van hulpkrachten.

3. We doen nog steeds een vurige oproep naar jonge collegae (-40 jaar), die ons
bestuur (verkiezingen in het najaar) of werking willen vervoegen.  Ook voor
onze vertegenwoordiging in Brussel, is er verjonging zeer gewenst. Het Verbond
nodigt jullie uit op maandag 19 maart om 20h in het Tandartsenhuis.  Voor wie
dit wenst, organiseren we een carpooling : info bij de voorzitter.

4. Het vergoeden van brugdagen was een unicum in de gezondheidszorg en
werd gebudgetteerd voor 2012…helaas geraakt het besluit nog steeds niet
gepubliceerd in het Staatsblad. Mocht dit niet lukken (Di Rupo ziet nl. overal
centen) dan vervallen deze “verplichtingen” naar de aangestelde collegae.
We moeten dan wel weer oproepen om de continuïteit van de zorgen te verzorgen
op deze dagen.  Weet ook  dat de eerste brugdag  van het jaar : maandag 30
april NIET in de vier geplande brugdagen werd weerhouden !!!

5. Dit jaar willen we de sponsors van onze “wintermeeting” , ook verder betrekken
in onze maandelijkse studieclubs. Hierdoor zien jullie meer stands en laten we
hen (beperkt tot 5 min bij het begin van de studieclub) de mogelijkheid om zich
kort voor te stellen.  Naast het verhoogde lidgeld, proberen we op deze manier
de zware cateringfacturen (die NIET betaald worden door het Verbond)  lichter
te maken voor de KLTV-kas.  Ook in Hangar 58 willen we u vanaf 20h (niet
vroeger !!)  en na de studieclub ontvangen met een natje en een droogje .
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Wat het Hoger Kader betreft, blijven alle functies van voorzitter, onder-
voorzitter, secretaris en penningmeester bij dezelfde personen en is Marc
Seijnhaeve onze vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur van de vereniging.
Bij de kiesverrichting werd Serge Wils als effectief  en Chris Kruijen als reserve
herkozen voor de RVB. In de Raad van Bestuur zetelen momenteel Serge Wils,
Marc Seijnhaeve en Jos Hoffbauer voor Limburg.  Deze functies zijn elke drie
jaar herkiesbaar !!!.

Tenslotte werd onze oud-voorzitter Roger Oosterbosch benoemd tot ere-lid van
de vereniging voor zijn uitzonderlijke staat van verdienste (sinds 1975) voor
de vereniging. VVT-voorzitter JP Michiels sprak een mooi laudatio uit en Roger
was zichtbaar ontroerd.

Op de foto de KLTV delegatie op de VVT Algemene Vergadering
Jean-Marie Herremans, Serge Wils , Luc Hertenweg, Jos Hoffbauer
Marc Seijnhaeve, Roger Oosterbosch , Ronny Martens

Verslag Algemene Vergadering VVT 30 januari 2012

Er registreerden  zich 649 VVT leden, waarvan 265 uit Limburg kwamen. Mooi
resultaat en hierdoor zijn we ook een groep waar “rekening” mee gehouden
wordt.  Vooraf hadden we al laten weten dat lidgeldverhogingen niet hoger
mochten zijn dan de index, die ook de tandarts te beurt valt momenteel.
Nochtans was 2011 voor het Verbond geen gemakkelijk jaar.  Het
bedrijfsresultaat was serieus negatief, maar de cijfers zeggen gelukkig  niet
alles.  Zo bleef nog een belangrijk bedrag achter bij de Overheid; verder gaven
de vouchers voor de peer-reviews (meer dan 4.200 per jaar) geen inkomsten,
maar alleen uitgaven; er moest nog een extra personeelslid aangeworven worden
voor het IT werk en de inkomsten uit lidgelden daalden (lichtjes), ondanks het
feit dat er vorig een record aantal leden waren (meer 60+ en studenten in de
cijfers !!). Uiteindelijk stonden voor 3,77 miljoen uitgaven, 3,30 miljoen
inkomsten en de reserve blijft nog steeds rond de 3 miljoen euro. Alles bij
elkaar een gezonde onderneming met een goede dienstverlening met woorden,
maar vooral daden . Wie al eens naar het aanbod en de website van de collegae
uit Gent kijkt , moet toegeven dat het woord “ service en info” zeer relatief is en
ook zijn prijs meer dan waard blijkt te zijn. Ook de lokale dienstverlening
proberen we beter en beter uit te bouwen…en hier krijgen we ook de nodige
steun van onze bovenstructuur uit Brussel.

Verder gaat er een “stevige VVT lidkaart” komen. De bedragen voor de
peerreviewvouchers blijven “bevroren” op 28/49 euro.  Weet dat er sinds het
begin van de accreditering reeds 45.000 vouchers via het Verbond gebruikt
werden.

Verder kregen we de bevestiging van het volgend VVT Congres in Oostende
van 23 tot 25 mei 2013. De groepsverzekeringen blijven zeer prijsgunstig ,
helaas kreeg de Hospitalisatiepolis vorig af te rekenen met relatief veel
schadegevallen en zal een verhoging noodzakelijk zijn. Verder werd nog
benadrukt  dat de polis DAS-rechtsbijstand populair is en dat alle tandartsen
in een vennootschap moeten verzekerd zijn om het vennootschap te verzekeren.

Het speciale VVT-biertje (Qroontje) werd door
de aanwezigen geproefd en gaf gemengde
gevoelens…een beetje bitter voor een wit
bier….we horen graag jullie commentaar op
onze Apolloniahappening !!!
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PEER REVIEW 2012

Wat met de wachtdienst?
Hoe maak ik de week aangenamer?

De KLTV staat er ook dit jaar weer om voor u peer review sessies te
organiseren in alle uithoeken van onze provincie. De 2 jaarlijks verplichte
sessies kunnen ook in 2012 op één dag afgewerkt worden.

Dit jaar zullen de peer reviews gaan over de wachtdienst en over hoe we
onze werkweek aangenamer kunnen maken. Volgende interessante aspecten
kunnen die dag of avond aan bod komen:

Ivm de wachtdienst:

- hoe ziet de toekomst er uit?
-  wat is urgent , wat niet?
-  urgentietandartsen?
- …

Ivm een aangenamere werkweek:

- Hoe organiseer ik mijn agenda?
- Welke taken delegeer ik?
- Welke tarieven hanteer ik?
- …

Met deze onderwerpen zijn we overtuigd dat de ‘verplichte’ peer review een
zeer aangenaam samenkomen onder collega’s zal worden waarbij we van
elkaar veel kunnen leren als alle aanwezigen hun bijdrage leveren aan de
discussie.

Christophe Jacobs, coördinator peer review Limburg
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Peer Review sessies april-mei 2012

OPGELET VOOR LOKATIE EN  AANVANGSUUR

NOORD-LIMBURG    Donderdagen  10 mei en 31 mei    om 18.00 u
Organisator: Marc Kums

Onderwijslaan 15, 3910 Neerpelt
Lokaal: "De Brugwachter", Luikersteenweg 283, 3920 Lommel

MAASLAND  Donderdag  19 april om 18.00 u
Organisator: Jos Henckens

Pastorijstraat 12, 3620 Lanaken
Lokaal: "De Mangerie", Koninginnelaan 42, 3630  Eisden-Maasmechelen

HASSELT Donderdagen 19 april en 10 mei om 18.00 u
Organisator: Ronny Martens

Kempenstraat 102, 3590 Diepenbeek
Lokaal: Brasserie XO, Marktplein 13, 3590 Diepenbeek

TONGEREN Donderdag  19 april , 3 en 10 mei  om 18.00 u
Organisator  19 april:   Marc Seijnhaeve

Grootstraat 47, 3570 Alken
Lokaal:  "De Reddende Engel" Schrijnwerkersstraat 19, 3500 Hasselt

Organisator  3 en 10 mei:   Serge Wils
Muggenstraat 49 bus 3, 3500 Hasselt

Lokaal:  "Brasserie 't Gasthuis" (Alden Biesen) Kasteelstraat 8, 3740 Bilzen

GENK Donderdagen 19 april en 10 mei om 18.00 u
Organisator:     Patrick Ordies
                             Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken
Lokaal: Limburghal  "La Petite Cuisine", Jaarbeurslaan 6, 3600 Genk

SINT-TRUIDEN  Donderdagen 19 april en 10 mei om 19.00 u
Organisator op 19 april: Catherine Soers

Schepen Dejonghstraat 30, 3800 Sint-Truiden
Lokaal 19 april:  Restaurant Paulie's, Schepen Dejonghstraat 26 Sint-Truiden
Organisator op 10 mei: Marc Lefèvre

Langstraat 1, 3890 Gingelom
Lokaal 10 mei: "Aulnenhof", Walshoutemstraat74, 3401 Walshoutem

INSCHRIJVING PEER REVIEW 2012
De dubbele Peer review - sessies van 2012 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@tandarts.be
- via GSM: 0494 75 17 19 (enkel antwoordapparaat  of  SMS)

Rechtstreeks inschrijven bij de organisator is NIET meer mogelijk.

VERDERE FORMALITEITEN

- Bestel uw twee vouchers bij het VVT.
- Stuur deze vóór uw peer review sessie naar uw organisator
- Neem mee naar uw peer review sessie:

uw  INDIVIDUEEL  AANWEZIGHEIDSBLAD 2012
en    2 VVT STICKERS 2012

- 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
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* ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN  voor  ACTIVITEITEN  KLTV
Centralisatie via de VVT-website of  het nieuwe (sinds 2008) e-mailadres:

 studieclub.kltv@skynet.be

GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT:::::

Orthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandarts
voor zeer drukke en volledig vernieuwde groepspraktijk in Heusden-Zolder
D/U OTK uitstekende voorwaarden
Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts   info@smilekliniek.be
TTTTTel. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39. GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39

TTTTTandarandarandarandarandartspraktijk Stijventspraktijk Stijventspraktijk Stijventspraktijk Stijventspraktijk Stijven werft aan: collega voor algemene
tandheelkunde. Full of parttime, goede verloning, fijne praktijk en collega’s.
Alles is te bespreken.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: 089/819860089/819860089/819860089/819860089/819860 of lambert.stijven@tandarts.be’

TTTTTe huure huure huure huure huur, over te nemen, over te nemen, over te nemen, over te nemen, over te nemen,,,,, alle optie's zijn bespreekbaar.
Voormalige tandartspraktijk tandartandartandartandartandarts Geerts Geerts Geerts Geerts Geert Dhaenenst Dhaenenst Dhaenenst Dhaenenst Dhaenens,
Bampslaan 14 a, 3500 Hasselt.
Inlichtingen,Inlichtingen,Inlichtingen,Inlichtingen,Inlichtingen,  mevrouw  M.Dhaenens: 0496 2565710496 2565710496 2565710496 2565710496 256571

Collega tandarts  tandarts  tandarts  tandarts  tandarts  voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.:089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65 of 0494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.90

Welke algemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandarts wil een  3-tal jaren samenwerken en nadien
praktijk overnemen aan zeer gunstige voorwaarden? Centrum Zolder-Limburg
Contacteer 0476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 93 of robhouben@hotmail.com

TTTTTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLALPLALPLALPLALPLUS te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek zoekt
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 089/857025089/857025089/857025089/857025089/857025 of info@esthedentalplus.be

TE KOOP:TE KOOP:TE KOOP:TE KOOP:TE KOOP:
Dürr  ontwikkelaarapparaat XR 24Nova  met wisselstukken.
Prima staat: 300 euro
Info:  0475/7826720475/7826720475/7826720475/7826720475/782672

LUMMEN Donderdagen  19 april  en 10 mei om 19.00 u
Organisator 19 april: Anita Lenaerts

Dr. Vanderhoeydonckstraat 2, 3560 Lummen
Lokaal: "De Pits", Sterrenwacht 43, 3550 Zolder
Organisator 19 april: Chantal Raemaekers

St-Jobstraat 94, 3550 Zolder
Lokaal: "De Pits", Sterrenwacht 43, 3550 Zolder

DIEST Donderdag  19 april om 19.00 u
Organisator : Chris Vandenbossche

Koerseldorp 95, 3582 Koersel
Lokaal: "De Badmeester", Omer Vanoudenhovelaan 50, 3290 Diest

ZOEKERTJE
Ik ben op zoek naar een collega die zijn installatie
afgeschreven is en die opnieuw wenst te investeren maar
niet van zijn nog goed werkende installatie afgeraakt.
Ik zou die willen installeren hier in het rusthuis van Beringen.
Er is hier plaats, stroom en lucht.
Er zijn 150 tot 160 bejaarden aanwezig en men wil dit jaar
een actie ondernemen om de mondzorg naar ouderen te
verbeteren.
Contact: Patrick Dirickx  011/423400

ACCREDITERING 2011:
Uw  individueel aanwezigheidsblad  2011 kan u opsturen naar het
RIZIV.  Deadline om de accrediteringspremie niet te missen is
31 maart 2012  De verzending dient verplicht aangetekend te
gebeuren. Optioneel met "bericht van ontvangst" (voor alle zekerheid).
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Resterende KLTV en NIVVT activiteiten
2012

9 februari Apolloniaviering : jubilarissen + spec.  slotmanifestatie
KLTV 75 jaar jong HANGAR 58

18-26 februari KLTV krokusski-reis met Prof Marks : Folgarida(Italië)

23 februari  STCL  Basics in Periodontology
Lefever en Temmerman HANGAR 58

8 maart Fiscale namiddag: Privévoordelen opnemen via uw
vennootschap en de rol van de fiscus actueel !!!

GOLFHOTEL     Stiemerheide Genk (ism met Indicator)

22 maart STCL  Mogelijkheden en  moeilijkheden van korte implantaten
: Dr Politis HANGAR 58

29 maart Endonamiddag : mechanische wortelpreparatie
Prof L. Bergmans   NIVVT GOLFHOTEL Genk

19 april Peerreview (div. plaatsen  zie Spyxke februari/maart)

26 april STCL Composietrestauraties bij abrasie en nood aan esthetiek
 Philippe Nuytens HANGAR58

3 mei Peer review (div. plaatsen  zie Spyxke februari/maart)
10 mei Peer review (div. plaatsen  zie Spyxke februari/maart)

12 mei Klinische halve dagcursus beetregistratie (onbetand)
Nolens/Roumans   NIVVT LIMBURGHAL

24 mei STCL  Digitale Beeldvorming  Prof R. Jacobs  HANGAR 58
7 juni (voorstel) fiscale namiddag: Nieuwe regering: cash in

vennootschap laten zitten of eruit halen ?  GOLFHOTEL
Stiemerheide Genk  (ism met Indicator)

8 juni Studienamiddag : Help ! Wat is een billijk oordeel ?
Guido Vanbelle NIVVT  LIMBURGHAL
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Starten en up-to-date werken met mechanische
wortelpreparatie (Niti) : theorie en hands-on

Organisatie KLTV/NIVVT Nicode 1919
Donderdag 29 maart 2012   Stiemerheide –Golfhotel  Genk
Van 13.30 tot 18.30  30AE   DG 4  VVT-leden  : 190 euro
Max 40 personen. Voor het praktisch gedeelte  wordt de groep in twee gedeeld
met  telkens 20 motoren.
Cursusleider: Prof Lars Bergmans

Een goede preparatie is nog steeds de beslissende factor voor een succesvolle
endodontie. Door de introductie van Nikkel-Titanium is het mogelijk om efficiënt
roterend instrumentarium te ontwikkelen. Hierdoor kan men met verschillende
producten op een snelle manier een goed wortelkanaal prepareren. Naast de
continue rotatie komt nu de reciproque beweging in de schijnwerpers. In het
theoretisch gedeelte wordt een overzicht van de markt gerpresenteerd en het
juist gebruik van toestellen en instrumenten . In het tweede , praktisch gedeelte
zullen de deelnemers (hand-on) kunnen prepareren op meegebrachte
geëxtraheerde tanden en speciale plastic blocks. Alle materaal en motoren
worden individueel ter beschikking gesteld van de cursisten.

13.00-13.30   onthaal

13.30-15.00   theoretisch gedeelte  door Prof Lars Bergmans
15.00-15.30   voorbereiding tot hand-on (Prof Lars Bergmans)

15.30-16.00   pauze

16.00-17.15  praktisch gedeelte met specifieke oefeningen (continue rotatie)
Lars Bergmans

17.15-18.30 praktisch gedeelte met specifieke oefeningen (reciproque
beweging)Lars Bergmans

Meebrengen  :   geëxtraheerde tanden (één en meerwortels) ,
ev.  extra licht, ev loupe

Inschrijven ENKEL via de website www.vvt.be onder nascholing “NIVVT
kalender” en daar vindt U ook de persoonlijke inschrijfmodule op de datum
van de cursus !!!

VOLZET

30 juni Dag van het Spyxke met  beach-party  in Maasmechelen

8 september Bustrip (10.00- 3.00) naar 25 jaar VVT in Gent
( dagprogramma tot 1.30) zie Spyxke

21 september     NiVVT dagcursus :  kijk op kindertandheelkunde  Gert Stel
RADISSON SAS HASSELT

27 september STCL  mondzorg voor (zorgbehoevende) ouderen
Prof J. Duyck HANGAR 58

4 oktober namiddagcursus orthoposturodontie:
Daphne Hermans  via  NIVVT

13 oktober Klinische halve dagcursus beetregistratie  (betand/implantaat)
Nolens/Roumans LIMBURGHAL

25 oktober STCL  Hot Tooth, stay Cool  (endo)
Daneels en Ackx HANGAR 58

27 oktober Apolloniabanket GOLFHOTELStiemerheide Genk

8 november Studienamiddag Vanuit occlusiefouten bij overkappings
prothese op implantaten naar theorie en tips voor een vlotte
beetrelatie anno 2012 : Walter Van Breda   via NIVVT

GOLFHOTEL GENK

16 november Studienamiddag: Help ! Wat is een goede beslissing?
Guido Vanbelle LIMBURGHAL

19 november :   NiVVT dagcursus : Orthodontie en neuro-musculaire
(dys)-functies  Carl Luyten           RADISSON SAS  HASSELT

STUDIEDAG Wintermeeting
Zaterdag 1 december  Studiedag (3x90 min ) Rol van de alg tandarts in de

opvolging van de patiënt met implantaten en wat als het mis
gaat juridisch en peri- implantitis.
Prof. Goené, Raghoebar en Meijer    +  Yvo Vermylen :

 Inschrijven via CP september/oktober  org. KLTV/NIVVT in  U Hasselt
Mits goede respons (in januari) voorzien we op hetzelfde ogenblik  een  halve
dag voor de lokale tandartsassistenten !!
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Dubbele studieclub 26 jan. 2012

Enkele sponsors, Macobe, Oral-B en Cleanic

De enquête

Professioneel: Stefaan Hanson en Marc Seijnhaeve

Hygiëneprotocol: Prof. D. Declerck

De receptie achteraf
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pas, de beulen hadden genoeg aan hun blote vuisten om haar
edentaat te maken. Een tang met kies is echter een sprekender symbool
dan een blote vuist. Vandaar dat Apollonia die tang hanteert.
Om het 70-jarig jubileum van de KLTV kleur
en luister bij te zetten, verscheen ’t Spyxke
vanaf 2006 in kleur. Ook Apollonia werd
gerestyled voor de cover. Sindsdien rijst ze als
de Venus van Botticelli omhoog, niet uit de
golven, maar uit de kaart van Limburg. Haar
plek op de cover kon Apollonia maar een jaar
vasthouden. ’t Spyxke promoot sinds 2008 met
prachtige natuurfoto’s de Limburgse natuur. Apollonia verhuisde naar
een andere ereplaats, naar de publicitair beste plaats van ons
maandblad: bovenaan pagina 1, boven de aankondiging van de
maandelijkse studieclub. Als we haar een profiel van bescheidenheid
mogen toedichten voelt ze zich daar zelf wel meer op haar plaats.
Van gebrek aan eerbetoon  had Apollonia het afgelopen jaar trouwens
niet te klagen: op de beide binnenbladen, voor en achter, van de
omslag figureerde haar beeltenis.

René Thewissen, zie ook de Apolloniabijdrage van zijn hand in Contactpunt
februari 2012

Apollonia in ’t Spyxke
Iedere maand valt onze patrones en beschermheilige in de brievenbus.
En dat al sinds het eerste nummer van ’t Spyxke in 1986. Hoewel ,
het tijdschrift van de LTV, toen nog zonder ‘K’, had nog geen naam,
maar Apollonia was present en sierde de cover in de figuur van een

jonge vrouw met golvend lang haar in een aureool
van heiligheid. Rechts een gestileerde palmtak,
symbool van haar martelaarschap. Links in beeld
haar attribuut: een tang, categorie (k)nijptangen,
zeker geen extractietang. Zelfs een leek zal bij dit
beeld begrijpen dat de molaar ondersteboven in
de bek van de tang zit. Blijkbaar was de tekenaar
geen tandarts.

Als Apollonia deze afbeelding zou zien, zou ze zichzelf niet herkennen.
Ze zou zich erg geflatteerd voelen, al lag ze niet wakker van
complimentjes, als we haar biografie mogen geloven. De meest
betrouwbare gegevens over haar leven kennen we uit een brief van
bisschop Dionysius van Alexandrië aan een collega. Daarin vertelt
hij hoe in zijn stad vervolgingen van christenen plaatshadden rond
het jaar 250. Een van de slachtoffers was Apollonia, parthénos
presbyti, letterlijk ‘een oudere maagd’. Je kan ook voor een meer
flatterende vertaling kiezen en dan wordt Apollonia een
eerbiedwaardige, gewijde, ongehuwde dame. Vervulde ze de rol van
diaken in de gelovige gemeenschap van Alexandrië, belast met de
zorg voor arme en zieke gemeenteleden?
Haar beulen sloegen haar in het gezicht, haar kaak brak, haar
tanden vlogen uit haar mond. Dan sleepten ze haar buiten de stad
naar een brandstapel. Daar dreigden ze haar levend te verbranden
als ze bleef weigeren de heidense goden eer te bewijzen. Apollonia
vroeg een ogenblik bedenktijd. Haar bewakers verloren haar even
uit het oog en van de verslapte aandacht maakte ze gebruik om zelf
in het vuur te springen.
Toch zien we nergens een Apollonia als een ‘oudere’ vrouw op een
brandstapel. Dat zou eerder het beeld van een heks dan van een
heilige oproepen. Afbeeldingen van heilige vrouwen moeten
blijkbaar ook voldoen aan een schoonheidsideaal. Iedereen even
jong, slank, blond en mooi is dus niet alleen kenmerkend voor de
laatste decennia. Een extractietang kwam aan de marteling niet te



KKKKKoninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse TandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVerenigingerenigingerenigingerenigingereniging

-29--29--29--29--29-

't Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:     februari 2012februari 2012februari 2012februari 2012februari 2012

Maandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsen

'''''t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:     februari 2012februari 2012februari 2012februari 2012februari 2012

-28--28--28--28--28-

     WACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENST Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer  0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969

  K  K  K  K  KONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSE      Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst
  T  T  T  T  TANDANDANDANDANDARARARARARTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGING   maart  2012  maart  2012  maart  2012  maart  2012  maart  2012

 Zaterdag 03/03/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag 04/03/2012 : 9 tot 18 uur
  ——————————————————————————————————
Agten V. Don Boscostraat 87 3940 Hechtel 011/734926
Van Esser M. Van Eycklaan 47 3680 Maaseik 089/566292
Vroninks B. Koning Boudewijnlaan 2/4 3500 Hasselt 011/223232
Baeten J. Heuvenstraat 31 3520 Zonhoven 011/816327
Scholts K. Maastrichterstraat 112 3700 Tongeren 012/393262
Beunckens L. Kleindekkenstraat 8 3800 St.Truiden 011/689965
Dermauw L. Dr.Vanderhoeydonckstr.48 3560 Lummen 013/522186

Zaterdag  10/03/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag 11/03/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Bleyen J. Hees 60 3920 Lommel 011/541637
Arits M. Maaseikerlaan 24 3680 Neeroeteren 089/865300
Smeets I. Lazarijstraat 52 3500 Hasselt 011/254384
Bollen W. Winterslagstraat 73 3600 Genk 089/362052
Smits H. Maastrichtersteenweg 103 3770 Vroenhoven-Riemst 012/452667
Bongers F. Hasseltse Steenweg 61a 3800 St.Truiden 011/685652
Denteneer B. Engsbergse steenweg 94 3980 Tessenderlo 013/313130

Zaterdag  17/03/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag 18/03/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Cornelissen R. Houtakker 15 3930 Hamont 011/621533
Thijssen P. Weg naar Opoeteren 9 3670 Meeuwen-Gruitrode 089/811141
Smets N. Keizerstraat 22 3590 Diepenbeek 011/333777
Boyen E. A.Dumontlaan 31 3600 Genk 089/848340
Smeers B. Langblookstraat 19 3740 Munsterbilzen-Bilzen 089/491152
Brillouet H. Appeystraat 7 3830 Wellen 012/742844
Dirickx P. Gele Bergstraat 6 3583 Paal-Beringen 011/423400

Zaterdag  24/03/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag 25/03/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
De Blauwe F. Schutterstraat 25 3950 Bocholt 089/471296
Budé B. Vergelsweg 10 3680 Wurfeld-Maaseik 089/565369
Van Campenhout G. Acaciastraat 82 3500 Hasselt 011/273714
Caerlens G. Kapelhof 2 3520 Zonhoven 011/814626
Thoonen K. Lindestraat 191 3620 Veldwezelt-Lanaken 089/716141
Brughmans E. Bosveldstraat 1 3870 Heers 011/484029
Fransen J. Geenrijt 2 3550 Heusden 011/423612

WWWWWachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Ortho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Paro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125
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WACHTDIENST   ORTHODONTIE       maart  2012     070 / 222088

Weekend 3 en 4 maa.,  9 tot 18 uur Desmedt Bieke      0475745283
Weekend 10 en 11 maa.,  9 tot 18 uur         Aerts Johan      0475782831
Weekend 17 en 18 maa.,  9 tot 18 uur        Jehaes Francine      0495770609
Weekend 24 en 25 maa.,  9 tot 18 uur Vangeel Dymphna      012263555
Weekend 31 maa en 1 apr.,  9 tot 18 uur Van Laere Dirk      0478278961

WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE  maart 2012         070 / 222125

Weekend 3 en 4 maa.,  9 tot 18 uur Van den Eynde Els
Weekend 10 en 11 maa.,  9 tot 18 uur         Vanderfaille Annelou
Weekend 17 en 18 maa.,  9 tot 18 uur        Van Enis Francis
Weekend 24 en 25 maa.,  9 tot 18 uur Wijgaerts Ingrid
Weekend 31 maa en 1 apr.,  9 tot 18 uur Bollen Curd

Hiernaast de oude (K)LTV logo's en
het nieuwe VVT-KLTV studieclublogo

Zaterdag  31/03/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag 01/04/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
De Troyer K. Hees 60 3920 Lommel 011/541637
Coekaerts R. Wijshagerkiezel 75 3670 Meeuwen 089/471761
Renders H. Koning Boudewijnlaan 2/4 3500 Hasselt 0475/926794
Cloes A. Heuvenstraat 14a 3920 Zonhoven 011/605059
Bertrand P. Brugstraat 41b2 3740 Bilzen 089/868693
Claes M.C. Ridderstraat 35 3800 St.Truiden 011/680724
Frederix A. Bergstraat 19 3550 Heusden-Zolder 011/425159
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Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
27° jaargang, nummer 3 : maart  2012
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Donderdag 22 maart 2012Donderdag 22 maart 2012Donderdag 22 maart 2012Donderdag 22 maart 2012Donderdag 22 maart 2012                     om 20u30om 20u30om 20u30om 20u30om 20u30

HANGAR 58HANGAR 58HANGAR 58HANGAR 58HANGAR 58
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 sponsoring: Bicon en Dentaid

Hiernaast de aankondiging van de 5de "Dies Natalis"

Mogelijkheden en moeilijkheden
van korte implantaten

Dr. Constantinus POLITIS

     U dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
 bij Serge Wils   bij Serge Wils   bij Serge Wils   bij Serge Wils   bij Serge Wils  vóór 16 maart 2012vóór 16 maart 2012vóór 16 maart 2012vóór 16 maart 2012vóór 16 maart 2012

      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)
* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be
* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719

(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)
* via website: * via website: * via website: * via website: * via website: wwwwwwwwwwwwwww.tandarts.be.tandarts.be.tandarts.be.tandarts.be.tandarts.be

(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)
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Mogelijkheden en moeilijkheden van korte implantaten
Dr. C. Politis

JAAR AGENDA: zie verder in dit Spyxke

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)

Voorblad van 't Spyxke: "De Mechelse Heide" Mechelen a/d Maas

ACCREDITERING 2011:
Uw  individueel aanwezigheidsblad  2011 kan u opsturen naar het
RIZIV.  Deadline om de accrediteringspremie niet te missen is
31 maart 2012  De verzending dient verplicht aangetekend te
gebeuren. Optioneel met "bericht van ontvangst" (voor alle zekerheid).

Op het schutblad met uw naam en adres
Stcl   22/03      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

Cassandrasyndroom?*

Beste collegae,

Meer dan 85 % van de Limburgse  VVT-leden
volgden vorig jaar het KLTV peer-
reviewaanbod in de provincie.  De
onderwerpen dit  jaar zijn meer naar
beroepsuitoefening  gerelateerd, dan
wetenschappelijk.  Het zou dan ook wenselijk
zijn dat  jullie actief meediscussiëren, zodat
het beleid de voeling met de basis niet verliest
bij het uittekenen van de toekomstsstrategie.
Als medisch vrij beroep zijn we als opgejaagd
wild nog steeds kwetsbaar,  zowel in de media als bij de  beleidsmakers.
De nieuwe staatssecretaris voor Fraudebestrijding (John Crombez)
hekelde al tweemaal (in Standaard en HBVL) dat hij het degoutant vindt
dat “een arbeider aan de lopende band GEEN studiebeurs voor zijn
kinderen krijgt, terwijl de tandarts, die zichzelf een fictief laag inkomen
uitkeert via zijn vennootschap WEL een beurs krijgt.”  Hij vergeet dat er
ook een voorwaarde van KI eigen huis is en dat het netto  inkomen van de
zelfstandige vrij beroeper eens mag los gezien worden van privileges, die
andere groepen wel hebben: dertiende maand, sociaal vangnet, vakantie-
en ziekteregeling, pensioenregeling, maaltijdcheques enz…  Zolang de
fiscale druk in  dit land overdreven hoog is en grote bevolkingsgroepen
(ook werkzoekenden, arbeiders en ambtenaren) alleen tot iets extra bereid
zijn als de Overheid er geen taksen op mag (kan) innen, zal het moeilijker
worden om  van de werkende bevolking met een gekend inkomen (zowel
roerend als onroerend) solidaire offers te vragen, zonder hen de benen
uiteindelijk  helemaal  af te snijden.
In het pensioen- en indexdebat lieten de heilige huisjes al van zich horen.
Samen met stakingen en het alleenrecht voor “zware” beroepen, werden
de (pensioen) maatregelen voor deze groepen opgeschoven in de tijd, maar
voor wie zich NIET wenst te  bedienen  van het stakingsrecht en de bevolking
in de steek te laten,  zijn de  bepalingen WEL onmiddellijk toepasbaar.  Ik
heb dan ook grote reserves hoe ons volgend akkoord zal kunnen
onderhandeld worden. Op het ogenblik dat voor grote groepen in de
samenleving afgesloten cao’s (met indexaanpassing) heilig zijn  en blijven,
was dit eind vorig jaar in onze sector NIET MEER vanzelfsprekend :  index?,
vergoeding hygiëne-eisenpakket Overheid,  assistentievergoeding voor
o.a. solo-praktijken zoals bij de dokters en de discussie  momenteel rond
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Mogelijkheden en moeilijkheden
van korte implantaten

GEACCREDITEERD nr. 23440 DG 6HANGAR 58
DOMEIN BOKRIJK

Spreker:  Dr. Constantinus POLITIS

Korte inhoud:
Korte implantaten hebben een indicatiegebied in de posterieure
mandibula en in de posterieure maxilla en hebben door hun geringe lengte
een plaats in de behandeling van de atrofische boven- en onderkaak;
toch mag men de moeilijkheden van een kort implantaat niet
onderschatten. De chirurgische fase is allerminst eenvoudig door de
nabijheid van vitale structuren en de moeilijkheden tot stabilisatie van
een dergelijk implantaat. De eigenschappen van deze implantaten
verschillen sterk van  de schroefvormige implantaten door een volledig
verschillend helingsprincipe. Ook de abutmentconnectie is geheel anders.
Een van de sterkste eigenschappen is de flexibiliteit van angulatie en de
optimale hygiëne die dergelijke oplossingen bieden door een afwezigheid
van randspleet. Deze implantaten zijn in hoofdzaak geschikt als solitaire
implantaten.

Bondig curriculum vitae spreker
Dr. Constantinus Politis
Geneeskunde 1982
Tandheelkunde 1985
Stomatologie 1987
MKA 1991
Diensthoofd mka-zol
Deeltijds docent Uhasselt
Stagemeester mka
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     GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:

° 29-12-2011
LIV
Kleindochtertje van collega MAURICE GEUSKENS

° 15-02-2012
B O B
Zoontje van collega ELS  BERTEN en Dhr. Hugo Cuyvers

OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:

° 20-03-1929  +07-02-2012

José VOETSJosé VOETSJosé VOETSJosé VOETSJosé VOETS
Moeder  van collega MARC KUMS

° 18-03-1918  +22-02-2012

Pierre FPierre FPierre FPierre FPierre FASTRÉASTRÉASTRÉASTRÉASTRÉ
Vader en schoonvader van collegae LUDO FASTRE en

ESTHER LAMBRECHTS

de brugdagen. Het is een bijzondere cynische discussie als de gezondheidszorg
in ons land nog zeer toegankelijk is en betaalbaar blijft , mede dankzij de
goodwill van vele gezondheidswerkers.  Ik vrees dat met ons alleen rekening
zal gehouden worden, als we ons GEZAMENLIJK als beroep of medisch
beroeper afzetten tegen hen,  die zich in deze crisistijd blijven bedienen van
voorrechten,  zonder dat er  EIGEN verantwoordelijk- en kwaliteitsbesef
tegenover staat. Daarom is een debat in jullie peer-reviewgroep zo belangrijk,
zodat we ook weten of de basis een vuist wil maken op hetgeen wat op ons
afkomt als we NIET reageren en het initiatief laten aan de Overheid  en
geprivilegieerde groepen, die  zich a fortiori als tekort gedaan voelen en ons
allen als profiteurs (fraudeurs)  blijven zien,  want elke tandarts is toch een
paria met een managementvennootschap met een villa in Zuid-Europa, waar
al zijn patiënten welkom zijn !!! Omdat in onze provincie veel collegae (66%)
het statuut van  partiëel geconventioneerd hebben,  zie ik een discussie over
het invullen van dit statuut positief tegemoet,  ook nu er in andere provincies
eisen komen om (gratis, want  jullie hebben toch een verantwoorde job, hé)
ons (avond)weekwachten aan te smeren !!!!

Jos Hoffbauer



KKKKKoninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse TandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVerenigingerenigingerenigingerenigingereniging

- 9 -- 9 -- 9 -- 9 -- 9 -

't Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:     maart 2012maart 2012maart 2012maart 2012maart 2012

Maandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsen

'''''t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:     maart 2012maart 2012maart 2012maart 2012maart 2012

- 8 -- 8 -- 8 -- 8 -- 8 -

Professionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingen
1. Einde derde cyclus van de accreditering: voor wie van bij het begin meedeed,

is eind 2012 weer een belangrijk scharniermoment en moet men het
“doorlopen” van de verschillende deelgebieden en 50 AE in DG 2 tijdens de
laatste vijf jaar in het oog houden.  Zoals jullie weten proberen we “lokaal”
hierin  steeds voldoende invulling te geven.  Om te vermijden dat jullie op
het einde van dit jaar nog de cursusmarkt moeten gaan uitkammen, is het
misschien wenselijk alles tijdig eens op te zoeken.
Het overzicht van de gevolgde cursussen bij het Verbond vinden jullie op
deweb site onder “ mijn accreditering”. Hierbij een overzicht van de
vergaderingen georganiseerd door KLTV (ev ism NIVVT) van de voorbije 5
jaar in DG2.

- 24/04/2008 : STC  Expertise valkuilen(10)
- 06/12/2008 : STD UHasselt – Fouten (10)
- 05/12/2009 : STD Limburghal  Wachtdienst (30)
- 28/01/2010  : STC  Prof vergadering Steunmaatregelen (10)
- 22/09/2011 : STC Kostencalculatie (10)
- 26/01/2012 : STC Prof Vergadering(10)

NIET Hygieneprotocol
Wie nog punten tekort heeft, kan nog inschrijven voor de  NIVVT cursus
van G.. Vanbelle in de Limburghal op 8 juni 2012 (namiddag) voor 20 AE

2. Laatste oproep om het individueel aanwezigheidsblad   met de
accrediteringsgegevens 2011 voor 31  maart AANGETEKEND naar het juiste
adres op het RIZIV te versturen.

3. De provinciale geneeskundige Commissie waarschuwt de collegae voor
het misbruik bij  de bevolking van zware pijnstillers….zoals gevaar tijdens
zwangerschap, reactie in het verkeer, maar vooral ook “ gewenning”. Het
misbruik situeert  zich vooral bij  de huisartspraktijk, maar sommige
“patiënten”  kunnen ons ook  voor hun kar willen spannen. We spreken hier
wel van langdurig gebruik en niet om een acute klacht te bestrijden.  Naast
Paracetamol 500mg+ codeïne vorm, komen vooral de narcotische analgetica
in beeld: Fortal, Dolantine, Contramal, Tramadol….
Wees voorzichtig als vooral (onbekende) patiënten achter deze producten
komen vragen.

4. Na het succes van de eerste fiscale cursus in het Golfhotel , brengen we
volgende maand de aankondiging  van de tweede (ism Indicator) rond het
verwerken van CASH in de vennootschap….ook hier voorziet de nieuwe
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regering weer maatregelen en is het  ‘n   actueel onderwerp voor de
praktijkvorming; ook eigen boekhouders zijn welkom en genieten van de
KLTV-korting.
ONTHOU  DONDERDAG 7 JUNI NAMIDDAG GOLFHOTEL GENK.

5. Het Verbond bestaat dit jaar 25 jaar en viert dit feestelijk op een unieke
locatie in het Centrum van Gent op zaterdag 8 september. Natuurlijk  zijn wij,
Limburgers, het feesten nog niet verleerd en willen we de collegae de kans
geven hierbij  aanwezig te zijn.  Naast een mooi avondprogramma (met
Limburgse inbreng) , is een(dag) bezoek aan Gent  ook best aangenaam.
Alle opties zijn dan ook open om op eigen initiatief te gaan of  ev. logement
te voorzien.  Uit een  studieclubenquête (november) bleek ook een groep
interesse te hebben voor een bustrip naar dit gebeuren. In het volgend
Spyxke  vinden jullie er meer informatie rond, maar de hoofdtonen zullen
zijn  :
-   Bus(max 50 pers) met opstapplaatsen in Hasselt en Lummen (carpool) :

vm  10h00
-   Typische Gents middagmaal bij aankomst
-  Mogelijkheid om de kleding voor ’s avonds op te bergen in een

dressingruimte van de feestzaal.
-  Themawandeling onder leiding van ervaren plaatselijke gidsen en een

boottocht op de Leie door de oude Stad.
-   Tijd voor shopping en een tussendoortje
-   Vertrek tegen 01h30 met aankomst in Limburg rond  03h00.

6. Brugdagen wachtdienst 2012
Op dit ogenblik is  het nog altijd niet zeker dat het RIZIV de vier
aangekondigde brugdagen wil vergoeden met speciaal gecreëerde nummers.
Eind deze maand moet de publicatie in het staatsblad verschijnen, willen we
o.a.  vrijdag 18 mei in het wachtdienstcircuit  inschakelen.  Mocht dit niet
het geval zijn, dan vervalt de wachtdienst van de aangeduide collegae en
moet iedere praktijk maatregelen nemen om  in de continuïteit van de zorgen
te voorzien.

7. Peerreview 2012
Het systeem met “tellers” per peer-reviewsessie op de website kende nog
wat kinderziekten, zodat er spoedig moest ingegrepen worden om toch een
geordend verloop mogelijk te maken.  Desalniettemin hopen we toch dat
iedereen zijn plaatje gevonden heeft en een aangename avond mag beleven
de volgend twee maanden.

Onze twee onderwerpen zijn nauw met elkaar verweven en zullen  ook andere

situaties uit de praktijk oproepen.

-   Afspraken en een afwezigheidsvergoeding bij niet-nakomen / vrij consult
/agendabeheer

-  Telesecretariaat / administratieve assistente/ opvolging recall /
antwoordapparaat/ online agenda

-   Veiligheid bij inkom/ slechte betalers/ niet-verzekerden/ OCMW
-  Dagelijks inplannen tijd voor noodbehandelingen in een drukke werkweek.
-   Moeten we een weekwacht (avondwachtdienst of ganse nacht) zomaar

accepteren? morele plicht? collegialiteit? vakantiebeleid? ziekte van de
practicus?

-   Functioneren  van de huidige wachtdienstformule :  uren / methode van
bereiken via Offitel / pijnpunten /  waar verbeteren ? Wat is urgent ?

-  De overheid honoreert (indexeert) onvoldoende mijn praktijkonkosten .  Ja
of neen en hoe ga hiermee om ?  Hoe vul ik mijn partiële conventie in
zonder corporatistisch  te denken. Zeker met de huidige regering moeten
we geen grote verwachtingen hebben naar nieuwe initiatieven voor een
volgend akkoord. Kan en moet ik kwaliteit leveren voor de huidige
tarieven en mag de Overheid blijven eisen stellen  ?

-  Naar aanleiding van het afsluiten van de derde cyclus(15 jaar) van de
accreditering mogen de collegae ook een (persoonlijke) balans opmaken
over de huidige formule. Wat is goed en wat kan verbeteren ?

-   Boeiende gesprekstof voor  2 x 90 minuten in een collegiale sfeer met een
hapje.

8. 7de VVT-congres Oostende-Kursaal : noteer nu reeds 23-24-25 mei 2013 !!!!

9. Nog steeds "gezocht": jonge en minderjonge collegae voor ondersteuning
KLTV/VVT-team. Doe gerust een mail  naar de voorzitter:
jos.hoffbauer@tandarts.be
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Oproep!

Mijn naam is Patricia Duchateau. Ik ben afgestudeerd als
kinesitherapeut en heb vervolgens een opleiding osteopathie aan het
FICO in Antwerpen gevolgd. Als afsluiting van deze opleiding ben ik
momenteel bezig met een thesisonderzoek. Dit gaat over het effect van
een mobilisatietechniek van het os hyoïd op de maximale mondopening
van patiënten met myogene temporomandibulaire klachten. Dit
onderzoek is in het kader van een mogelijke aanvullende
behandeltechniek om de klachten bij deze patiënten te verbeteren. Als
er wetenschappelijk bewijs kan geleverd worden dat deze techniek
inderdaad effectief is, dan zou deze geïntegreerd kunnen worden in een
totaalbehandeling. Praktisch gezien ben ik nu op zoek naar
proefpersonen waarbij de diagnose van myogene temporomandibulaire
dysfunctie is vastgesteld.Het onderzoek verloopt in samenwerking met
de dienst MKA van het ZOL te Genk onder begeleiding van Dr. Politis.
Ook de metingen en de behandeling zullen in het ZOL  plaatsvinden..
Heeft u interesse om deel te nemen aan dit onderzoek in de vorm dat u
mij patiënten zou kunnen doorsturen die in aanmerking komen? Dan
hoeft u enkel een mailtje te sturen naar patriciaduchateau@hotmail.com
met vermelding van uw naam en adres. Dan breng ik u graag persoonlijk
de informatie, nl. een informatieblad over het onderzoek voor u als
arts, een informatieblad voor de patiënt dat eventueel in de wachtruimte
kan opgehangen worden, zodat de mensen op voorhand al geïnformeerd
zijn en een blad waarop u de contactgegevens kan noteren voor de
mensen die willen deelnemen. De recruteringsperiode loopt tot eind
mei. Ik weet dat u waarschijnlijk niet veel tijd heeft, maar de persoonlijke
afspraak zou maar een 5-tal minuutjes in beslag nemen, aangezien ik u
de informatie ook al op voorhand via mail kan doorsturen. Het zou
voor mij een grote hulp zijn. Alvast bedankt bij voorbaat,

Mvg,
Patricia Duchateau
Kerkstraat 10/2
3620 Lanaken
patriciaduchateau@hotmail.com
tel.: 0478/682155
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INSCHRIJVING PEER REVIEW 2012
De dubbele Peer review - sessies van 2012 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 24 MAART !

Enkel en alleen  via volgende kanalen:

- via de website: www.tandarts.be met inschrijvingsformulier
onder studieclubs>Limburg>Peer Review

- via mail: studieclub.kltv@tandarts.be
- via GSM: 0494 75 17 19 (enkel antwoordapparaat  of  SMS)

Rechtstreeks inschrijven bij de organisator is NIET meer mogelijk.

VERDERE FORMALITEITEN

- Bestel uw twee vouchers bij het VVT.
- Stuur deze vóór uw peer review sessie naar uw organisator
- Neem mee naar uw peer review sessie:

uw  INDIVIDUEEL  AANWEZIGHEIDSBLAD 2012
en    2 VVT STICKERS 2012

- 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

PEER REVIEW 2012

Wat met de wachtdienst?
Hoe maak ik de week aangenamer?

De KLTV staat er ook dit jaar weer om voor u peer review sessies te
organiseren in alle uithoeken van onze provincie. De 2 jaarlijks verplichte
sessies kunnen ook in 2012 op één dag afgewerkt worden.

Dit jaar zullen de peer reviews gaan over de wachtdienst en over hoe we
onze werkweek aangenamer kunnen maken. Volgende interessante aspecten
kunnen die dag of avond aan bod komen:

Ivm de wachtdienst:

- hoe ziet de toekomst er uit?
-  wat is urgent , wat niet?
-  urgentietandartsen?
- …

Ivm een aangenamere werkweek:

- Hoe organiseer ik mijn agenda?
- Welke taken delegeer ik?
- Welke tarieven hanteer ik?
- Gaan conventie en kwaliteit nog samen?
- Hoe vullen we de partiële conventie in?
- …

Met deze onderwerpen zijn we overtuigd dat de ‘verplichte’ peer review een
zeer aangenaam samenkomen onder collega’s zal worden waarbij we van
elkaar veel kunnen leren als alle aanwezigen hun bijdrage leveren aan de
discussie.

Christophe Jacobs, coördinator peer review Limburg
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LUMMEN Donderdagen  19 april  en 10 mei om 19.00 u
Organisator 19 april: Anita Lenaerts

Dr. Vanderhoeydonckstraat 2, 3560 Lummen
Lokaal: "De Pits", Sterrenwacht 43, 3550 Zolder
Organisator 19 april: Chantal Raemaekers

St-Jobstraat 94, 3550 Zolder
Lokaal: "De Pits", Sterrenwacht 43, 3550 Zolder

DIEST Donderdag  19 april om 19.00 u
Organisator : Chris Vandenbossche

Koersel Dorp 35, 3582 Koersel
Lokaal: "De Badmeester", Omer Vanoudenhovelaan 50, 3290 Diest

ZOEKERTJE
Ik ben op zoek naar een collega die zijn installatie
afgeschreven is en die opnieuw wenst te investeren maar
niet van zijn nog goed werkende installatie afgeraakt.
Ik zou die willen installeren hier in het rusthuis van Beringen.
Er is hier plaats, stroom en lucht.
Er zijn 150 tot 160 bejaarden aanwezig en men wil dit jaar
een actie ondernemen om de mondzorg naar ouderen te
verbeteren.
Contact: Patrick Dirickx  011/423400

VOLZET of niet is hier aangeduid zoals de situatie is bij het
ter perse gaan  van het Spyxke. Voor  de andere zones kunnen
er nog plaatsen vrij zijn. De laatste update is te vinden op de
website van het VVT onder studieclub Limburg

GEEXTRAHEERDE TANDEN ZIJN WELKOM BIJ

SEIJNHAEVE MARC
Grootstraat47
3570  Alken
011/316588  marc.seijnhaeve@tandarts.be

Peer Review sessies april-mei 2012

OPGELET VOOR LOKATIE EN  AANVANGSUUR

NOORD-LIMBURG    Donderdagen  10 mei en 31 mei    om 18.00 u
Organisator: Marc Kums

Onderwijslaan 15, 3910 Neerpelt
Lokaal: "De Brugwachter", Luikersteenweg 283, 3920 Lommel

MAASLAND  Donderdag  10 mei om 18.00 u
Organisator: Jos Henckens

Pastorijstraat 12, 3620 Lanaken
Lokaal: "De Mangerie", Koninginnelaan 42, 3630  Eisden-Maasmechelen

HASSELT Donderdagen 19 april en 10 mei om 18.00 u
Organisator: Ronny Martens

Kempenstraat 102, 3590 Diepenbeek
Lokaal: Brasserie XO, Marktplein 13, 3590 Diepenbeek

TONGEREN Donderdag  19 april , 3 en 10 mei  om 18.00 u
Organisator  19 april:   Marc Seijnhaeve

Grootstraat 47, 3570 Alken
Lokaal:  "De Reddende Engel" Schrijnwerkersstraat 19, 3500 Hasselt

Organisator  3 en 10 mei:   Serge Wils
Muggenstraat 49 bus 3, 3500 Hasselt

Lokaal:  "Brasserie 't Gasthuis" (Alden Biesen) Kasteelstraat 8, 3740 Bilzen

GENK Donderdagen 19 april en 10 mei om 18.00 u
Organisator:     Patrick Ordies
                             Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken
Lokaal: Limburghal  "La Petite Cuisine", Jaarbeurslaan 6, 3600 Genk

SINT-TRUIDEN  Donderdagen 19 april en 10 mei om 19.00 u
Organisator op 19 april: Catherine Soers

Schepen Dejonghstraat 30, 3800 Sint-Truiden
Lokaal 19 april:  Restaurant Paulie's, Schepen Dejonghstraat 26 Sint-Truiden
Organisator op 10 mei: Marc Lefèvre

Langstraat 1, 3890 Gingelom
Lokaal 10 mei: "Aulnenhof", Walshoutemstraat74, 3401 Walshoutem

Alle 2 VOLZET

VOLZET

Alle 2 VOLZET

VOLZET

VOLZET

Alle 2 VOLZET
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marktplein van de Oude Stad (Bokrijk) en kon iedereen een fotoshoot
maken in een oude Ritterstoel met een antiek decor. De collegae kregen
de foto ,samen met het KLTV jaarprogramma dadelijk mee en menigeen
liet zich dan ook langs zijn beste (tandarts)beentje zien !!!
Gewapend met één VVT-25 jaar glas en een biertje verdween voor
24h iedereen in de ijzige nacht…moe maar tevreden, want de afwezigen
hadden wederom ongelijk.

Slotmanifestatie 75 jaar KLSlotmanifestatie 75 jaar KLSlotmanifestatie 75 jaar KLSlotmanifestatie 75 jaar KLSlotmanifestatie 75 jaar KLTVTVTVTVTV
Hangar 58  (Bokrijk) 9 februari 2012

Na een succesvol jubileumjaar rond 75 jaar
Koninklijke Limburgse Tandartsenvereniging,  werd
onder aanwezigheid van de voorzitter en de
ondervoorzitter van het Verbond op de feestdag van
H. Apollonia, feestelijk een punt gezet onder meer
dan 50 activiteiten gedurende het jubileumjaar 2011.

De KLTV voorzitter  Jos Hoffbauer, schetste voor de meer dan 200
toehoorders, in het kort de voorbije activiteiten met het overvloedige
fotomateriaal van Roger Oosterbosch en Paul Delwiche. Hoogtepunt
was zeker de wetenschappelijke, culturele en culinaire dag op 19 mei in
Genk. Verder kreeg ook ons maandblad ’t Spyxke (intussen 25 jaar en
260 edities) alle lof toegestuurd, samen met de huidige hoofdredacteur
André Timmerman en zijn voorgangers.
Traditioneel presenteert de voorzitter ook het jaarprogramma 2012,
waarbij NIVVT-cursussen korter bij, fiscale items en de uitstekende
verstandhouding met de VVT-bovenbouw werd benadrukt. Ook werden
de pijnpunten van de huidige conventie, het  voelbaar tandartsentekort
en het invullen van het vernieuwd hygiëneprotocol niet uit de weg gegaan.
Deze avond wordt ook gebruikt om de Limburgse jubilarissen met 5,
15,25,35 en 45 jaar praktijkvoering in de kijker te stellen. Daarnaast
werden ook de zoneverantwoordelijken van onze 7 wachtdienstzones
en  de 14 peer-revieworganisatoren op het podium gevraagd. Het
academisch gedeelte werd beëindigd met enkele mooie
aanwezigheidsprijzen naar Vlaamse filmpremières en een exclusief
bezoek aan de stad Gent, mede in het kader van de 25 jaar viering van
het Verbond dit jaar.
De rest van de avond was een bourgonisch gebeuren met  warme hapjes
het proeven van het VVT-biertje en natuurlijk een gezellige babbel met
de collegae en hun partners. Ook de KLTV-sponsors worden elke jaar
hierbij uitgenodigd.  Verder was een verwarmende  vuuract op het mooie
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PR organisatoren: Jacobs Christophe,  Seijnhaeve Marc,  Chris
Vandenbossche, Martens Ronny, Raemaekers Chantal, Henckens Jos, Lenssen
Elke, Soers Catherine, Lenaerts Anita, Wils Serge, Schreurs Ronny, Hermans
Daphne, Nolens Marc-H., Oosterbosch Roger

Aanwezigheidspri jzen:
Première Vlaamse film 2p. :
Nolens Marc-H.
Stadsbezoek Gent 2p.:
Soers Cathérine
15 flessen Schorpion:
namen niet opgetekend

VVT afvaardiging: Michiels Jean-Paul,
Westelinck Nadine, Van Den Bosch Seraf

5jaar diploma: Kuznetsov Konstantin, De Troyer
Katrien, Ceyssens Laura, Spreeuwers Stephanie,
Oudebrouckx Lode, Van Eijgen Jan

15jaar diploma: Hauglustaine Katrien, Van Hemelen Anik,
Morren Joeri, Rosias Sibylle, Carlens Noor, Baillien Lydia

25jaar diploma: Riskin Marleen,Vanderfaeillie Annelou,
Seijnhaeve Marc, Achten Frieda, Beutels Marina,  Pellaers
Huguette, Martens Ronald

Wachtdienstzoneverantwoordelijken:Verheyen Erik,  Carlier
Paul, Vandersanden Jaak, Seijnhaeve Marc, Oosterbosch Roger

35jaar diploma:Verheyen Erik, Tijskens Leon, Hansen Marie-Christine,
Teuwen Lieve, Vandersanden Jaak, Van Ende Marc, Micholt Frank

Redacteurs
't Spyxke:
Dirickx Patrick,
Delwiche Paul,
Timmerman André

25 jaar onafgebroken KLTV sponsor:
MDL-Euregio Maasmechelen
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Vuur-act
Circus Paljasso
uit Bilzen
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* ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN  voor  ACTIVITEITEN  KLTV
Centralisatie via de VVT-website of  het nieuwe (sinds 2008) e-mailadres:

 studieclub.kltv@skynet.be

GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT:::::

Dynam.groepspraktijk regio Maaskant zoekt nog steeds versterking (event. ook
stag.) Toffe sfeer; perf.mod.uitrust.;assist.;TOP-VERLONING. JUST TRY IT !!!
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: 0476/511115. Robert Toklowicz

Orthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandarts
voor zeer drukke en volledig vernieuwde groepspraktijk in Heusden-Zolder
D/U OTK uitstekende voorwaarden
Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts   info@smilekliniek.be
TTTTTel. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39. GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39

TTTTTandarandarandarandarandartspraktijk Stijventspraktijk Stijventspraktijk Stijventspraktijk Stijventspraktijk Stijven werft aan: collega voor algemene
tandheelkunde. Full of parttime, goede verloning, fijne praktijk en collega’s.
Alles is te bespreken.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: 089/819860089/819860089/819860089/819860089/819860 of lambert.stijven@tandarts.be’

Collega tandarts  tandarts  tandarts  tandarts  tandarts  voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.:089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65 of 0494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.90

Welke algemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandarts wil een  3-tal jaren samenwerken en nadien
praktijk overnemen aan zeer gunstige voorwaarden? Centrum Zolder-Limburg
Contacteer 0476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 93 of robhouben@hotmail.com

TTTTTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLALPLALPLALPLALPLUS te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek zoekt
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 089/857025089/857025089/857025089/857025089/857025 of info@esthedentalplus.be

TE KOOP:TE KOOP:TE KOOP:TE KOOP:TE KOOP:
Dürr  ontwikkelaarapparaat XR 24Nova  met wisselstukken.
Prima staat: 300 euro
Info:  0475/7826720475/7826720475/7826720475/7826720475/782672
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Resterende KLTV en NIVVT activiteiten
2012

8 maart Fiscale namiddag: Privévoordelen opnemen via uw
vennootschap en de rol van de fiscus actueel !!!

GOLFHOTEL     Stiemerheide Genk (ism met Indicator)

22 maart STCL  Mogelijkheden en  moeilijkheden van korte implantaten
: Dr Politis HANGAR 58

29 maart Endonamiddag : mechanische wortelpreparatie VOLZET
Prof L. Bergmans   NIVVT GOLFHOTEL Genk

19 april Peer review  (Hasselt, Tongeren, Genk, St-Truiden,
Lummen, Diest)

26 april STCL Composietrestauraties bij abrasie en nood aan esthetiek
 Philippe Nuytens HANGAR58

3 mei Peer review (Tongeren)
10 mei Peer review (Noord-Limburg, Maasland, Hasselt, Tongeren,

Genk, St-Truiden, Lummen)

12 mei Klinische halve dagcursus beetregistratie (onbetand)
Nolens/Roumans   NIVVT LIMBURGHAL

24 mei STCL  Digitale Beeldvorming  Prof R. Jacobs  HANGAR 58

31 mei Peer review (Noord-Limburg)

7 juni Fiscale namiddag: Nieuwe regering: cash in vennootschap
laten zitten of eruit halen ?  GOLFHOTEL

Stiemerheide Genk  (ism met Indicator)

8 juni Studienamiddag : Help ! Wat is een billijk oordeel ?
Guido Vanbelle NIVVT  LIMBURGHAL

30 juni Dag van het Spyxke met  beach-party  in Maasmechelen

ENQUETE    TANDARTSASSISTENTEN
We ontvingen 35  bruikbare enquêteformulieren (niet alle assistenten namen een
formulier mee!!!!) Tijdens de avondspreekbeurt van Prof D. Declerck over het
Hygieneprotocol  (Genk  26/1/2012)

1. Vindt U zo bijeenkomsten zoals vanavond nuttig :
JA  34 (97,1 %) NEEN   1 (2,7%)

2. Vindt U zaterdag 1 december voormiddag een goed moment
JA 16 (45,7 %) NEEN 19(54,3%)

Zo, niet welk ander moment ?   :

Dinsdagavond : 3  Woensdagavond : 1  Donderdagavond : 8   Een
week avond  : 6    GEEN  : 1

3. Welke onderwerpen spreken U momenteel   aan  :
- 14 (40%)   O  Communicatie(o.a.   telefoon)en administratie
- 14 (40%)  O  balieverkeer
-  18 (51,4%)  O mondhygiëne instructies
-  27 (77,1%)  O assisteren (4 hands)
- 11 (31,4%)  O fluor en voedingsadviezen
- 24 (68,6%)  O omgaan met pijnklachten en inzichten
- 13 (37,1%) O instrumentenleer + klaarzetten behandelingskamer
-  18 (51,4%)O omgaan met moeilijke patiënten
- 15 (42,8%) O hygiëne praktijklokalen en ontsmetten / steriliseren
- 1  O .andere onderwerpen ?:    assertiviteit

4.  Zijn er sprekers die U graag wilt geprogrammeerd zien  ?

Er werden  hier geen namen genoteerd !!!!
Door de opkomst en het resultaat van deze enquête wil KLTV zeker in de toekomst
nog iets programmeren naar de groep(Limburgse) tandartsassistenten.  Onze
nieuwe locatie in Bokrijk laat wel geen parallelle lezingen toe , maar voor zaterdag
1 december(UHasselt) hebben we wel de mogelijkheid om een tweede ruimte te
gebruiken.  Het is ook de bedoeling om dit speciaal voor tandartsassistenten aan te
bieden ( = niet geaccreditteerd) en met sponsoring, zodat de toegangsprijs flink
gereduceerd kan worden.  We zullen in de toekomst wel naar een datum op een
weekavond moeten uitkijken (zie enquête),  zeker als de nationale programmatie
ver van de provincie plaats zou plaatsvinden.
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Studieclub 23 feb. 2012
8 september Bustrip (10.00- 3.00) naar 25 jaar VVT in Gent

( dagprogramma tot 1.30)

21 september     NiVVT dagcursus :  kijk op kindertandheelkunde  Gert Stel
VOLZET RADISSON SAS HASSELT

27 september STCL  mondzorg voor (zorgbehoevende) ouderen
Prof J. Duyck HANGAR 58

4 oktober namiddagcursus orthoposturodontie:
Daphne Hermans  via  NIVVT

13 oktober Klinische halve dagcursus beetregistratie  (betand/implantaat)
Nolens/Roumans LIMBURGHAL

25 oktober STCL  Hot Tooth, stay Cool  (endo)
Daneels en Ackx HANGAR 58

27 oktober Apolloniabanket GOLFHOTELStiemerheide Genk

8 november Studienamiddag Vanuit occlusiefouten bij overkappings
prothese op implantaten naar theorie en tips voor een vlotte
beetrelatie anno 2012 : Walter Van Breda   via NIVVT

GOLFHOTEL GENK

16 november Studienamiddag: Help ! Wat is een goede beslissing?
Guido Vanbelle LIMBURGHAL

19 november :   NiVVT dagcursus : Orthodontie en neuro-musculaire
(dys)-functies  Carl Luyten           RADISSON SAS  HASSELT

STUDIEDAG Wintermeeting
Zaterdag 1 december  Studiedag (3x90 min ) Rol van de alg tandarts in de

opvolging van de patiënt met implantaten en wat als het mis
gaat juridisch en peri- implantitis.
Prof. Goené, Raghoebar en Meijer    +  Yvo Vermylen :

 Inschrijven via CP september/oktober  org. KLTV/NIVVT in  U Hasselt
Mits goede respons (in januari) voorzien we op hetzelfde ogenblik  een  halve
dag voor de lokale tandartsassistenten !!
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Met dank aan collegae David Lefever  en Andy Temmerman
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Een overzicht van alle Peer Reviews in Limburg

jaar       vouchers sessies      gemiddelde organisatoren

     bezetting
1999 654 39      16,77 9
2000 657 44      14,93 9
2001 659 43      15,33 9
2002 657 42      15,64 9
2003 709 44      16,11 9
2004 757 47      16,11 9
2005 792 51      15,53 10
2006 854 84      10,17 11
2007 853 60      14,22 12
2008 867 63      13,76 12
2009 898 56      16,04 13
2010 880 54      16,30 13
2011 983 64      15,36 14

         10.220         691      15,1
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--> Alle sessies samen op 1 dag en
    op 1 locatie (Pigeon Center)

--> Alle sessies samen op 1 dag en
    op 1 locatie (Pigeon Center)
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     WACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENST Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer  0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969

  K  K  K  K  KONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSE      Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst
  T  T  T  T  TANDANDANDANDANDARARARARARTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGING   april  2012  april  2012  april  2012  april  2012  april  2012

 Zaterdag  31/03/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag 01/04/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
De Troyer K. Hees 60 3920 Lommel 011/541637
Coekaerts R. Wijshagerkiezel 75 3670 Meeuwen 089/471761
Renders H. Koning Boudewijnlaan 2/4 3500 Hasselt 0475/926794
Cloes A. Heuvenstraat 14a 3920 Zonhoven 011/605059
Bertrand P. Brugstraat 41b2 3740 Bilzen 089/868693
Claes M.C. Ridderstraat 35 3800 St.Truiden 011/680724
Frederix A. Bergstraat 19 3550 Heusden-Zolder 011/425159

Zaterdag  07/04/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag Pasen  08/04/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Devriendt A. Molenstraat 16 3990 Peer 011/632628
Coenen N. Rijksweg 729 b01 3650 Dilsen-Stokkem 089/415364
Vrancken T. Diepstraat 75 3511 Hasselt-Kuringen 011/873760
Colebunders V. Noordlaan 24 3690 Zutendaal 089/621280
Vanhees S. Burg.Marresbaan 13 3770 Vroenhoven-Riemst 012/454318
Haesevoets G. Dorpsstraat 2 3570 Alken 011/315051
Goyvaerts L. Sluisbamd 13 3550 Zolder 011/538139

Paasmaandag  09/04/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Agten J. Zwarte Weg 17 3920 Lommel 011/344382
Colla T. Daalderdijk 1 3650 Stokkem-Dilsen 089/756564
Vanderhallen P. Gebrandestraat 24/1 3500 Kuringen-Hasselt 011/252771
Leroux A. Koerweg 90 3600 Genk 089/303848
Van Heeswyck A. Tongerse Steenweg 5b4 3730 Hoeselt 089/413819
Henderyckx L. Hasseltse stwg 418 3800 St.Truiden 011/596985
Goijens K. Dr.Vanderhoeydonckstr.48 3560 Lummen 013/522186

Zaterdag  14/04/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag 15/04/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Duijsters L. Hoofdstraat 20/1 3941 Eksel 011/818408
Curvers B. Gruitrodelaan 13 3680 Opoeteren-Maaseik 089/865454
Vanderleen M. Maastrichterstwg 166 b2 3500 Hasselt 011/227837
Boyen E. A.Dumontlaan 31 3600 Genk 089/848340
Vrancken S. Bilzersteenweg 415 3700 Tongeren 012/454999
Delsaer H. Naamse vest 69 3800 St.Truiden 011/692069
Gerits M. Beverlose steenweg 365 3580 Beringen 011/423710

WWWWWachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Ortho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Paro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125
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WACHTDIENST   ORTHODONTIE       april  2012     070 / 222088

Weekend 31 maa en 1 apr.,  9 tot 18 uur Van Laere Dirk      0478278961
Weekend 7 en 8 apr.,  9 tot 18 uur            Vanderstraeten Olga    0475586064
Paasmaandag 9 apr.,  9 tot 18 uur              Proost Ann      0496230430
Weekend 14 en 15 apr.,  9 tot 18 uur        Mesotten Katrien      0476209241
Weekend 21 en 22 apr.,  9 tot 18 uur Vandeput Lucien      0498120589
Weekend 28 en 29 apr.,  9 tot 18 uur Van Erum Ria      0474643495

WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE  april 2012         070 / 222125

Weekend 31 maa en 1 apr.,  9 tot 18 uur Bollen Curd
Weekend 7 en 8 apr.,  9 tot 18 uur             Boschmans Geert
Paasmaandag 9 apr.,  9 tot 18 uur             Soers Catherine
Weekend 14 en 15 apr.,  9 tot 18 uur        Soers Catherine
Weekend 21 en 22 apr.,  9 tot 18 uur Thevissen Eric
Weekend 28 en 29 apr.,  9 tot 18 uur Van den Eynde Els

Hiernaast de oude (K)LTV logo's en
het nieuwe VVT-KLTV studieclublogo

Zaterdag  21/04/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag 22/04/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Ector J. Zonhoekstraat 149 3910 Neerpelt 011/647897
Vyerlye A. Vergelsweg 10 3680 Maaseik 089/565369
Vanderlinden V. Nieuwstraat 179 3590 Diepenbeek 011/351075
Vandeput B. Stationstraat 21 3530 Houthalen 011/605646
Vranken E. Rode Kruislaan 127 3740 Spouwen-Bilzen 089/416371
Porreye A. Cl.Cartuyvelstraat 33 3800 St.Truiden 011/686836
Habex P. Veearts Strauwenlaan 16/1 3540 Herk-de-Stad 013/553430

Zaterdag  28/04/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag 29/04/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Elsen V. Molenstraat 116 3910 Neerpelt 011/644674
Hendrickx R. Vrijheidslaan 38 3960 Bree 089/461575
Jans B. Diestersteenweg 230 3510 Kermt-Hasselt 011/250783
Pulinx G. Zaveldriesstraat 11 3600 Genk 089/383832
Appelen A. Hasseltsesteenweg 347 3700 Tongeren 012/395426
Deprez G. Schepen Beckersstraat 11 3890 Gingelom 011/884810
Haenen E. Sluisbampt 13 3550 Heusden-Zolder 011/538139

* De term Cassandrasyndroom  staat voor  een onheilsvoorspelling die achteraf correct
blijkt te zijn; meer in het bijzonder op het fenomeen dat voorspellingen van onafwendbaar
onheil over het algemeen niet geloofd worden, hetgeen de voorspeller voor het dilemma
plaatst dat hij weet dat er een ramp te gebeuren staat, maar het naderend onheil op geen
enkele wijze kan afwenden.
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KoninklijkKoninklijkKoninklijkKoninklijkKoninklijke Limburgsee Limburgsee Limburgsee Limburgsee Limburgse
TTTTTandartsen Vandartsen Vandartsen Vandartsen Vandartsen Verenigingerenigingerenigingerenigingereniging
Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
27° jaargang, nummer 4 : april  2012

                    S     't    pyxke
1936-20121936-20121936-20121936-20121936-2012

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

Donderdag 26 april 2012Donderdag 26 april 2012Donderdag 26 april 2012Donderdag 26 april 2012Donderdag 26 april 2012                     om 20u15om 20u15om 20u15om 20u15om 20u15

HANGAR 58HANGAR 58HANGAR 58HANGAR 58HANGAR 58
DOMEIN BOKRIJKDOMEIN BOKRIJKDOMEIN BOKRIJKDOMEIN BOKRIJKDOMEIN BOKRIJK

GEACCREDITEERD 23445 DG4GEACCREDITEERD 23445 DG4GEACCREDITEERD 23445 DG4GEACCREDITEERD 23445 DG4GEACCREDITEERD 23445 DG4

 sponsoring: Macobe-GABA-DKV-Kerr-Bicon

Hiernaast de aankondiging van de 5de "Dies Natalis"

Composietrestauraties bij abrasie
en nood aan esthetiek

Lth. Philippe NUYTTENS

     U dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
 bij Serge Wils   bij Serge Wils   bij Serge Wils   bij Serge Wils   bij Serge Wils  vóór 19 april 2012vóór 19 april 2012vóór 19 april 2012vóór 19 april 2012vóór 19 april 2012

      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)
* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be
* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719

(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)
* via website: * via website: * via website: * via website: * via website: wwwwwwwwwwwwwww.tandarts.be.tandarts.be.tandarts.be.tandarts.be.tandarts.be

(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)
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Composietrestauraties bij abrasie en nood aan esthetiek
Philippe Nuytens

JAAR AGENDA: zie verder in dit Spyxke

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)

Voorblad van 't Spyxke: "De Mechelse Heide" Mechelen a/d Maas

Op het schutblad met uw naam en adres
Stcl   26/04      Ja/neen , al dan niet ingeschreven voor de

studieclub van april
PR:    zone en datum

Enkel als geheugensteun, inschrijven kan niet meer.

Beste collegae,

Omdat onze peer review dit  jaar meer
“beroepsgericht” is , wil ik hierbij nog even verder
ingaan op de problematiek die ons beroep
momenteel bepaalt en ook toekomstbepalend gaat
zijn. Onze eigen opstelling zal daar zeer belangrijk
in zijn. Helaas hebben we niet de macht van de
nationale vakbonden, die zonder schroom de
bevolking voor schut kunnen zetten, commissies
(Dexia ?) kunnen manipuleren , indexaanpassingen
voor anderen kunnen blokkeren enz…. Willen we
niet de speelbal worden  van organisaties, die graag
binnen de kantooruren , ons doen en laten incl. de
kwaliteit van zorgen en hygiëne , willen komen
onderzoeken en daarna dolgraag dit in de pers brengen, dan moeten we ons meer
en meer COLLECTIEF durven opstellen.  Voor de overheid en de ziekenfondsen
zijn de toegankelijkheid  en de betaalbaarheid voor de bevolking, liefst aan de
hoogste kwaliteit, het grootste ideaal.  Helaas staat men niet meer stil bij de stijgende
praktijkkosten (meer dan de jaarlijkse index) en de stijgende psychische belasting
door het onnatuurlijk opdrijven van de productieve (tandarts) uren. Eisen stellen
naar hoge kwaliteitsstandaards in verzorging en hygiëne zonder de tarieven te
willen veranderen,  is dan ook niet verantwoord  te noemen.  Toch vrezen we ervoor
dat Di Rupo ons  bij een nieuww akkoord wil blij maken met een “lege doos” en
vage beloften , die onder de noemer “besparingen” en “ van Europa moet dit “
mooi verpakt zullen worden.  Andere groepen in  de gezondheidssector trekken
budgetten naar zich toe, vaak omdat ze levensbedreigende zorgen aanbieden.
Moeten we dit gelaten zomaar op ons af laten komen?  Mits collectief te reageren en
niet met de (politieke) voorstellen van de minister van Sociale Zaken akkoord te
willen gaan ,  is beterschap mogelijk.   De reactie van de Nederlandse
beroepsverenigingen tegen de aanvallen de zorgverzekeraars bij het experiment
van de vrije tarieven is daar een mooi voorbeeld van.  Nederland is echter Vlaanderen
niet (zegt U), maar het zou al prachtig zijn, moesten de collega’s bij de peer-
reviewavonden hierover  doordrongen worden en ook invulling vinden voor het
statuut van (partiëel) conventie,  zowel naar normale praktijkuren en de aparte
eisen van de patiënt als de behandelingen die niet meer aan de huidige tarieven
kunnen (kwalitief) behandeld worden.
Ondanks deze donkere wolken en het manpowerprobleem , moeten we de preventie
als verantwoord zorgverstrekker niet uit het oog verliezen. Onze provincie heeft
zich reeds meer dan 25 jaar op de schoolgaande jeugd geviseerd , intussen hebben
we ook kunnen vermijden dat iedereen vanaf midden-jonge leeftijd zonder tanden
kwam te zitten.  Helaas staat alles met regelmatige controle en onderhoud; voor
kwetsbare(weinig mobiele) ouderen met nog eigen dentitie valt deze constante vaak
weg en ziet men de (grote) problemen  pas als alles reeds verloren is. De overheid
beseft met mondjesmaat dat  hier een  jarenlange investering in mondzorg te grabbel

Omdat we enkele sponsors hebben die “iets” willen zeggen,
zullen we de studieclub van april om DIE   reden
                één kwartier  vroeger  opstarten...
Sponsors zorgen voor het natje en droogje....
De kers op de taart bij elke studieclub!!!
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Composietrestauraties bij abrasie

en nood aan esthetiek

GEACCREDITEERD nr. 23445 DG 4HANGAR 58
DOMEIN BOKRIJK

Spreker:  Philippe NUYTTENS
Korte inhoud:
Steeds meer  hebben we ermee te maken. Een patiënt biedt zich aan in de praktijk
met steevast hevige slijtage op de dentitie. Vaak gaat het om tanden die
parodontaal nog heel goed in orde zijn. De patiënt vraagt om een oplossing. Het
volledige kostenplaatje voor kroon-en brugwerk is voor de patiënt een klap in
het gezicht. Daarom moeten wij als zorgverstrekker naar een goed alternatief
zoeken. Er bestaat zo’n ‘goed alternatief’, namelijk de opbouw met composiet.
Het begrip minimaal invasieve tandheelkunde of weefselbesparende
tandheelkunde wordt sinds begin de jaren ‘90 regelmatig en soms op modieuze
wijze gehanteerd. Dit concept beoogt bij het behandelen met de boor zo min
mogelijk gezond tandweefsel op te offeren en de keuze van het restauratiemateriaal
daaraan aan te passen, hetgeen bijdraagt tot een zo lang mogelijke levensduur
van het betrokken element.
Doordat we vandaag beschikken over stabiele en duurzame esthetische
materialen, alsook betrouwbare adhesieven, door een betere opleiding in dit
domein van de tandheelkunde alsook het meer vertrouwd geraken met deze
technieken en adhesieve materialen durven we steeds meer uitdagingen aan om
minimaal invasief herstel uit te voeren.
Ook esthetische klachten zijn vaak op te lossen met composietrestauraties. Al
dan niet in combinatie met het nodige kroon-en brugwerk.
De voordracht heeft een overzicht van enkele behandelplannen met composiet,
zowel bij abrasie als bij esthetische klachten. Specifieke uitleg over de gebruikte
materialen en de procedures wordt uitvoerig besproken.
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     GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:

° 09-03-2012
CYLIA
Dochtertje van collegae SOFIE LARMINIER en

        SAM HANSON
Kleindochtertje van collega STEFAAN HANSON

° 10-03-2012
KATO
Kleindochtertje van collega RIA MIERMANS
Nichtje van collega LIESBET DE MEULENAERE

OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:

° 03-02-1935  + 08-03-2012

Louis STIJVENLouis STIJVENLouis STIJVENLouis STIJVENLouis STIJVEN
Vader  van collegae  LAMBERT en WALTER STIJVEN
Grootvader van collega JORIS STIJVEN

Bondig curriculum vitae spreker
Lth. Philippe Nuyttens
Diploma van Licenciaat in de Tandheelkunde Universiteit Gent,  juli 2004
Certificaat van voltijds assistent gedurende 3 jaren op de afdeling Restauratieve
Tandheelkunde van de School voor Tandheelkunde en Stomatologie. Katholieke
Universiteit te Leuven, juni 2007
Certificaat van Tandarts-Specialist in de Restauratieve Tandheelkunde
Katholieke Universiteit te Leuven, juni 2007

wordt gegooid . Toch mogen we hopen dat vooral langs de Vlaamse Overheid +
Provincie (bevoegdheidswissel in het regeerakkoord) de initiatieven tijdig genomen
worden , zodat  we met steun van (opgeleide) verpleegkundigen, bejaardenhelpsters
en mantelzorg als zorgverstrekker nog nuttig werk kunnen verrichten voor deze
groep en ons niet moeten beperken tot vaak (risicovolle) extracties met vaak
onderliggende (andere) gezondheidsproblemen. Prof. Joke Duyck komt ons tijdens de
studieclub van september hierover meer vertellen. Als KLTV willen we de
preventiegedachte  en de richtlijnen naar het zorgteam rondom deze patiënten zeker
ter harte nemen.
Tenslotte doe ik een nieuwe oproep naar alle collegae met een jong hart om ACTIEF
jullie toekomst in handen te nemen. Dit kan alleen door jullie mening te laten horen en
samen met leeftijdsgenoten de stap naar onze bestuursorganen te zetten.   Het is
belangrijk dat de toekomst van het tandheelkundig beroep in ons land  niet uitsluitend
voorbereid moet worden door collegae die geen tien jaar meer in het vak gaan blijven
. M.a.w. laat uw mening horen en spreek het Bestuur aan !!!

J. Hoffbauer
Vz KLTV
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Professionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingen
1. Blijkbaar spelen “tandproblemen” een steeds belangrijker rol om het

“minder” goed presteren van topsporters te verklaren. Nu ook  de beste
Belgische renner Philippe Gilbert tandarts en osteopaat opzoekt , naast
Clijsters, Defour, Berings, Vossen, Hermans….moeten wij tandartsen
toch meer aandacht (interesse) schenken aan kaak- en gebitsproblemen,
die gerelateerd worden aan terugkerende sportblessures. Het is vaak
op dat ogenblik dat men naar verborgen risico’s gaat kijken en steeds
vaker komen dan  het kaakgewricht en gebitsproblemen in beeld. Ook
een stabiele occlusie wordt bekeken t.o.v. van de stand van de
wervelkolom.  Dat  een deel topsporters plots opnieuw beter kunnen
presteren door het dragen van een  mondstuk (splint/Bite), begint meer
en meer objectieve signalen naar de wetenschap te geven, dat we hier
toch met een problematiek te maken hebben die ons aller aandacht
verdient.  KLTV heeft collega Daphne Hermans bereid gevonden om
over dit onderwerp (orthoposturodontie) een studienamiddag te brenge
, samen met een samenwerkende osteopaat.   We voorzien die namiddag
op donderdag 4 oktober in het Golfhotel te Genk.  Inschrijven kan pas
als de accreditering OK is en de cursus verschijnt op de NIVVT-
website.We gaan die zeker tijdig via mass-mail melden aan de leden !!
Lees ook intussen  het artikel “Malocclusie en topsport” in CP maart
2012.

2. De cursus “mechanische kanaalpreparatie” o.l.v. Prof Lars Bergmans
was voor 40 deelnemers op één week volzet.  In samenspraak met de
spreker en de technische ondersteuning,  zal na evaluatie van de huidige
cursus, geopteerd worden om deze cursus nog dit jaar te herhalen.
Voorlopig is als datum donderdag  22 november weerhouden.
Inschrijven of mailen hierover is op dit ogenblik dus nog niet mogelijk.
Op het ogenblik dat alle lichten op “groen” staan, bestaat opnieuw de
mogelijkheid om via de NIVVT-site hiervoor in te schrijven.  We doen
wel tijdig een mass-mail  !!!!

3. BRUGDAGEN :  Op het ogenblik van schrijven van dit artikel, hapert
het nog steeds in het publiceren van deze regeling in het Staatsblad.
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Als dit niet verschenen is voor 31 maart, dan vervalt de brugdagpermanentie

voor de collegae die voorzien waren op vrijdag 18 mei.  Let op: de brugdag van
maandag 30 april was NIET weerhouden bij  de vier voorziene brugdagen in

het akkoord.  We maken de collegae er op attent dat jullie maatregelen moeten
nemen om de continuïteit van de zorgen van jullie patiënten tijdens die dagen

op te vangen !!!

4. Net zoals in de editie van maart, melden we nog dat voor een groot deel collegae

dit jaar de periode van 5 jaar afloopt voor de accreditering. Naast het doorlopen
van ALLE deelgebieden, is het belangrijk dat er voldoende AE in deelgebied 2

behaald werden.  In tegenstelling tot de studieclub o.l.v.  Mevr . Schelstraete
, werd de avond met Prof D. Declerck in januari WEL door de commissie  in

deelgebied 2 geplaatst.   Hierbij nog opmerken dar er voor de cursus van
Guido Vanbelle ( 20 AE DG 2) op 8 juni nog 7 plaatsen onbezet zijn.

5. BUSREIS “ viering 25 jaar VVT” met een dagprogramma in Gent op zaterdag 8
september. Start 10 u in Limburg en tegen 3.00 terug. Vanaf het ogenblik dat we

de juiste inschrijfmodaliteiten kennen van het avondprogramma, programmeren
we dit ( dus waarschijnlijk Spyxke mei 2012).

6.  KLTV PEER REVIEW : de inschrijvingen voor 2012 zijn reeds vanaf eind maart

afgesloten. We verwachten dat iedereen TIJDIG (14d voordien) de TWEE
voucher opstuurt naar de respectievelijke organisator.  Dit jaar is het onderwerp

“beroeps getint”, op het ogenblik dat het vrije beroep” onder druk” staat en
we akkoorden dreigen te sluiten zonder zekerheid van extra budget of
indexmassa, is beraad tussen de collegae nuttig en kan een strategie geboren

worden om  bv. de (partiële) conventie zinnig in te vullen.  Het is alleen op deze
manier dat we geen speelbal worden van de Overheid en belangengroepen,

die EERST wel altijd voor hun eigen zorgen…vaak zonder de woorden
verantwoordelijkheidsbesef en  kwaliteit in de mond te moeten nemen !!!!  Laat

uw stem en uw mening horen !!!

7. Als sponsor voor onze studieclub heeft men recht  op enkele minuten VOOR
de vergadering de aanwezigen toe te spreken. Omdat in april enkele sponsors
hiervan gebruik willen maken, willen we de vergadering 15 minuten vroeger

opstarten , zodat we het einde van de studieclub binnen de perken kunnen

houden.  Houden jullie daar rekening mee op 26/4 !!!

8. Zoals elders in dit Spyxke gedrukt, voorzien we een tweede fiscale cursus voor

collegae met een vennootschap naar aanleiding van de nieuwe “spelregels”
onder Di Rupo. Vooral de aanslag om sancties (tot 309%) te voorzien op geheime

commissielonen,  is zeer acuut omdat er maar een overgangsperiode tot 30 juni
2012 geduld wordt.Verder bekomt men antwoorden op vragen zoals hoe nog te

sparen in de vennootschap zonder onder de “antimisbruikbepaling “ van de
fiscus te vallen en tenslotte moet iedereen die een vennootschap opricht, ook
ooit rekening houden met de liquidatie zonder alles opnieuw in de staatskas te

doen verdwijnen. Kortom een boeiende namiddag voor wie de juiste antwoorden
wil kennen (met syllabus en extra dossierboek) op donderdag  7 juni in het

Golfhotel van Genk.  De KLTV-korting geldt ook voor partners en de eigen
boekhouder. In samenspraak met het Bestuur en na evaluatie van deze

namiddagen , voorzien we in het najaar misschien ook iets voor collegae zonder
vennootschap.

9. We krijgen regelmatig wat vragen rond de juiste tekst die patiënten
EIGENHANDIG moeten schrijven, zodat men gebruik kan maken van de

occasionele financiële noodsituatie en de practicus het conventietarief (min
het remgeld) kan opeisen bij het ziekenfonds van de patiënt. Dit is soms

interessant tijdens de wachtdienst bij een wildvreemde patiënt…zonder geld
!!!!

“ Ik, ondergetekende,…..(naam+ voornaam) verklaar hierbij op mijn erewoord
dat ik mij bevind in een situatie (als rechthebbende bevindend in  een individuele

financiële noodsituatie), waarin de reglementering van de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging de toepassing van de derdebetalersregeling
toelaat."

Naast “datum” is OOK  “handtekening van de patiënt” belangrijk. Dit

geschreven blad wordt aan het GVVH geniet en naar het ziekenfonds van de
patiënt  gezonden ter betaling.

10. Noteer zeker ons jaarlijks KLTVbanket al in jullie agenda op zaterdag 27 oktober

in Genk. Naast  het culinaire zijn we intussen ook het muzikale aan het
invullen..U komt toch ook, zoals de 104 deelnemers vorig jaar ?
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Onze voorzitter  bracht een bezoek aan de Nederlandse Dentex
in Amsterdam (op zoek naar KLTV  sponsors en sprekers)

Enkele bekende gezichten ( Dhr .en Mevr. Roumans en collega
Eric-Jan Royakkers)

De eerste fiscale cursus ism Indicator (8/3/12 Golfhotel Genk)

En dan dit nog over de WACHTDIENST
Ondanks alle indianenverhalen blijven we het principe verdedigen dat een
avondwacht met of zonder permanentie ‘ s nachts in ons beroep NIET nuttig is
en o.a. het consumptiegedrag van sommige patiënten alleen maar zou aanwakkeren
We moeten als groep blijvend alert zijn en voor “eigen” regelmatige patiënten
voldoende urgentiemomenten inlassen. Het past niet dat men deze groep op
maandag en dinsdag al naar de weekendwacht stuurt ......
Ook dit moeten we anno 2012 nog meemaken op onze wachtdienst: collega (?)
die zich vrolijk maakt door herhaaldelijk en zonder redenen de spot te drijven met
patiënten die toegewezen werden tijdens de wachtdienst . Men moet zich in deze
omstandigheden niet aan verdediging vanuit het beroep verwachten en men
mag het verder gaan uitleggen. KORT: Met patiënten van de collegae wordt niet
nodeloos gesold tijdens de wachtdienst !!!
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B,MS - klinische cursus
(met aanwezige patiënt)

Als init iatiefnemer van de geaccrediteerde ‘klinische’ dagcursus
‘Beetregistreren, met succes’ (sinds 2003), werd  Tandarts Marc-H. Nolens,
tevens cursusleider samen met tandtechnicus Guido Roumans, aangenaam
verrast dat universiteiten, in nascholing programma’s, thans ook de
‘beetbepaling’ aankaarten, een tot dan vaak vergeten topic.
Dit zijn echter louter theoretische benaderingen, waarbij eerder opgedane
kennis wordt opgefrist.
De cursus ‘Beetregistreren, met succes’ biedt echter een meerwaarde aan,
dankzij een zeer praktijkgerichte benadering waarbij demo-patiënten
betrokken worden. Deze klinische cursus beantwoordt het best aan de
dagdagelijkse problematiek en eventuele complicaties die een tandarts in zijn
praktijk op prothetisch gebied kan tegen komen.
De opgedane kennis kan meteen getoetst worden aan zijn persoonlijke
ervaringen en geïmplementeerd worden.
Kortom een opportuniteit om nu ook in Limburg ‘Beetregistreren, met succes’
met zelf aangebrachte patiënten en specifieke cases te doorgronden.

B,MS - Deel  1:  12 mei 2012 :  Beetregistreren bij de Volledig (of de
bijna) Edentate patiënt. VOLZET
B,MS - Deel  2:  13 oktober 2012 : Beetregistreren bij de (bijna)
Volledig Betande of Dentaal gemutileerde patiënt. Bijna volzet

INHOUD  DEEL 1 (12 mei 2012)
De (bijna tandeloze en) EDENTATE PATIËNT: met een veranderde (tand- en)
kaakrelatie. De vervormde oude prothesen evolueren stilaan (meestal ongemerkt)
door een verzakte beet en versleten kauwvlakken naar ‘n habituele dwangbeet
met protrusieve neiging.

GOED KIJKEN + METEN = WETEN.

1/ Is er hoogteverlies? Zijn er diepe mondhoekplooien? Hoe is de Free Way
Space? Welk is het habitueel kauwpatroon? Hoe is de gewrichtsmobiliteit? Is er
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aanwezigheid van slodderkam(men) of ‘n ongunstige mobiele mucosae? Is de
tong omni-present? Is er kokhalsneiging? enz...

2/ Waar nodig zal men een voorlopige rehabilitatie doorvoeren van de gebruikte
prothesen naar een gunstige kauwverhouding en temporiseren.

3/ Alginaat afdrukken B+O en  Individuele afdrukname B+O

4/ Gebruik van Alma Gauge en het bepalen van het incisiefpunt B+O. (=sleutel)

5/ Gebruik van Aangezichtsboog. (positionering van het boven model).

6/ De  Intra-Orale Seagull registratie in Guided Closure:
   a/ Bepalen van de exacte verticale relatie.
   b/ Bepalen van hoogte van het occlusie plan (rekening houdend met de
        zwakste kaak) cfr de ligging commissuur en tong-’evenaar’ (stabiliteit)
   c/ Occlusale Curve (Sagitaal: front guidance en long centric. Lateraal:
        condylus baan helling en side shift)

7/ Kiezen van een Occlusie concept: Opstelvarianten rekening houdend met de
   kaakrelatie, de neutrale zone en de kwaliteit van de onder kam.
   (vb: frontrandbeet). Welke knobbelhelling kiezen?. Wang en lip ondersteunin
    en tong’wieg’.

8/ Het Front-blok en het bekomen van een natuurlijke glimlach (Esthetiek).
    En zijn beperkingen: voldoende mondopenening? noodzakelijke overjet?

9/ Vervaardigen en het Plaatsen van de prothetische voorzieningen.
    Occlusaal op punt stellen.

10/ Nazorg in het instellen van een stabiele occlusale guidance (Articulatie-
       comfort)

Deze cursus vindt plaats op zaterdag 12 mei 2012 in de lokalen van de Limburghal
tss 9 en 13.00 uur  : max 16 deelnemers   DG 7   20 AE
DIT EERSTE DEEL VAN DE CURSUS IS VOLZET
VOOR DEEL TWEE (13 oktober) ZIJN NOG ENKELE PLAATSEN
Enkel inschrijven via de website www.vvt.be  onder nascholing “NIVVT kalender “
en daar vindt U ook de persoonlijke inschrijfmodule op de datum van deze cursus.
VVT-leden 130 euro   Nicode 1918
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tongschraper, ..
   2/ Tongpunt zacht stimuleren bij het uitvoeren van slikoefeningen.
(3/  1 uur per dag bv. 2 knopen onder de tong proberen te houden en in de
mond rond proberen te rollen.)

(Para-) Medische hulp bij extreme situaties:
   1/ Relaxatie, ontspanningsoefeningen en hypnotherapie.
>> Bij extreme spasmen van psychotische oorsprong met gestoorde
ademhaling moeten we overwegen de zorgen toe te dienen onder hypnose
of onder algemene anesthesie..
   2/ De hulp inroepen van een psychotherapeut om de negatieve
gedachten in positieve te helpen omzetten.Een ademhalingstherapeut voor
ademhalingsoefeningen.    DOEL: Ontspannen via de neus in- en
via mond leren uitademen.
   3/ Acupunctuur.
   4/ Laserstraal op het symphisispunt.
   5/ Pre-medicatie 30 minuten voor de zittijd (of de afdruk) als
symptomatische behandeling voor misselijkheid en braken:
bvb/ R/ Primpéran 10 mg (Sanofi-Synthelabo) metoclopramide
hydrochloride.
Medicatie tegen reisziekte en valium kunnen hier ook van pas komen.
   6/  Boven-luchtwegen dilatatie:
bvb/ R/ Otrivine neusspray (Novartis) anti-rhinitis, xylomethazolynum.

Tijdens de Tandheelkundige of Prothetische zittijd:
Elke tandarts heeft zo zijn eigen trucjes om die plots opkomende kokhals
reflexen zo goed als mogelijk te helpen controleren.
   1/ Patiënt komt best nooit met een lege maag. Een licht maaltijd voordien
is aan te bevelen.
   2/ Belangrijk is de flexiehouding van de nekwervels en een rechte
zithouding!
 3/ Armen en benen rustig houden. Ze moeten er zo ontspannen mogelijk
bij liggen
 4/ Een gecontroleerde neusademhaling: zo mogelijk via de neus in- en
via mond laten uitademen tijdens een deel van de behandeling. De
ademhaling zeker nooit laten onderbreken. Bij moeilijkheden zelfs
luidruchtig laten overdrijven met ademhalen. R/ Keuls water (Eau de
Cologne) op een tissue laten opsnuiven.

Als bijvoegsel bij de klinische cursus "Beetregistreren" publiceren we
van dezelfde auteur collega Marc-H. Nolens het artikel over
braakreflexen in de tandartsstoel. Dit was het addendum op de
congreslezing "Moderne (analoge) afdruktechnieken"

Psychotische en Fysiologische Braakreflexen.

BESCHRIJVING:
Oorzaak van het kokhalsprobleem:
a/ Een verhoogde gevoeligheid voor de beschermende braakreflex. Bij het slikken
vertoont de patiënt de neiging de tong reflexmatig tegen de op elkaar geklemde
tanden aan te drukken.
b/ Een uiterst gespannen voorkomen geleid door de psyche. Zelfs van bij het
openen van de mond in de tandartsstoel krijgen sommige patiënten
ongecontroleerde kokhalsneigingen
c/ Een voorgeschiedenis van incest.

Het fenomeen wordt uitgelokt door:
Een rechtstreeks tong-, wang-, lipcontact, geuren, het zien van en de nabijheid
(ademhaling) van de tandarts, het spreken over...  Het komt meestal voor bij
gespannen, nerveuze, angstige patiënten, bij personen die gemakkelijk in paniek
raken (met troebele voorgeschiedenis), bij hyperventileren of bij personen die
een gebrek aan zelfvertrouwen vertonen.
Deze situatie bemoeilijken alle tandheelkundige en prothetische zorgen. De patiënt
doet de mond bij de aanvang en gedurende de zorgen meestal onvoldoende
open. Het nauwkeurig werken achteraan in de mond wordt gehinderd doordat
men de zijkant van de tong niet eens mag aanraken. De slaagkans en de gewenning
aan een nieuwe prothese zijn hierdoor nooit te voorspellen.
Het vraagt alleszins veel geduld en tact van de behandelende tandarts. Toch
mogen we de prikkelbare patiënt niet ontmoedigen!

ADVIEZEN en TRUCS om KOKHALSREFLEXEN te VERMINDEREN:

Oefeningen VOORDIEN (= huiswerk) (zonder de prothesen in de mond).
Het vraagt van de patiënt enige discipline om de instructies daadwerkelijk te
volgen!
   1/ Dagelijks de mucosa van de hele mond met een zachte tandenborstel
aanborstelen, en de tong aanwrijven met een teelepeltje, dessertlepel of
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 5/ Praat met de patiënt en voorzie voldoende afleiding.
 6/ Het acupressuurpunt in de kinplooi regelmatig stimuleren zou eveneens
kunnen helpen.
 7/ Bij extreme gevallen kan men xylocaïne spray of een anaesthesiërende
gel nabij het zachte verhemelte enkele minuten voordien aanbrengen.
   8/ Bij het afdrukken zelf: Begin met de onderkaak, leg een postdammetje
aan in de bovenlepel, gebruik snelhardende pasta’s (liefst met fruitsmaak).
Vraag de patiënt de geur van de afdrukpasta even te ruiken of stop een
kleine hoeveelheid pasta in de hand zodat hij de uitharding met de vingers
kan meevolgen. Soms kan je de patiënt de lepel zelf met de vingers laten
stabiliseren. Het speeksel zuigt  men vooraan in de mond regelmatig af,
…
   9/ Gebruik soms kordate pedo-autoriteit, ..
 10/ De Cerec 3D optische “afdruk” kan een oplossing bieden voor
(solitair) vast prothetisch werk.

Bij de gewenningsperiode aan een nieuwe prothese:
Liefst dag en nacht de prothesen aan houden.
   1/ De patiënt drukt regelmatig zelf  met de duim op het verhemelte van
het bovenprothese.
   2/ Hoofd en kin naar beneden richten en maximaal via de neus ademen.
   3/ Even blijven klemmen van boven en onderprothese, met aan elke
zijde een wattenrol. DOEL: de masseterspier trainen tijdens het slikken
   4/ Voldoende afleiding (wandelen) en regelmatig aan wat eau de cologne
op een tissue ruiken.
   5/ Suikervrije traag smeltende snoepjes.
   6/ Het verminderen van het alcoholgebruik en het roken.
   7/ Tijdelijk een kleefmiddel aanbrengen bij een onder VP.
   8/ Kin-drukpunt stimuleren (acupressuur)
   9/ Koude dranken. Het eten van ijs. De prothese(n) op regelmatige
tijdstippen goed met koud water afschrobben.
  10/ Stilaan goed leren ‘articuleren’ (het inoefenen van de uitspraak)

Marc-H. Nolens
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* ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN  voor  ACTIVITEITEN  KLTV
Centralisatie via de VVT-website of  het nieuwe (sinds 2008) e-mailadres:

 studieclub.kltv@skynet.be

GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT:::::

Dynam.groepspraktijk regio Maaskant zoekt nog steeds versterking (event. ook
stag.) Toffe sfeer; perf.mod.uitrust.;assist.;TOP-VERLONING. JUST TRY IT !!!
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: 0476/511115. Robert Toklowicz

Orthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandarts
voor zeer drukke en volledig vernieuwde groepspraktijk in Heusden-Zolder
D/U OTK uitstekende voorwaarden
Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts   info@smilekliniek.be
TTTTTel. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39. GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39

TTTTTandarandarandarandarandartspraktijk Stijventspraktijk Stijventspraktijk Stijventspraktijk Stijventspraktijk Stijven werft aan: collega voor algemene
tandheelkunde. Full of parttime, goede verloning, fijne praktijk en collega’s.
Alles is te bespreken.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: 089/819860089/819860089/819860089/819860089/819860 of lambert.stijven@tandarts.be’

Collega tandarts  tandarts  tandarts  tandarts  tandarts  voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.:089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65 of 0494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.90

Welke algemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandarts wil een  3-tal jaren samenwerken en nadien
praktijk overnemen aan zeer gunstige voorwaarden? Centrum Zolder-Limburg
Contacteer 0476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 93 of robhouben@hotmail.com

TTTTTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLALPLALPLALPLALPLUS te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek zoekt
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 089/857025089/857025089/857025089/857025089/857025 of info@esthedentalplus.be

TE KOOP:TE KOOP:TE KOOP:TE KOOP:TE KOOP:
Dürr  ontwikkelaarapparaat XR 24Nova  met wisselstukken.
Prima staat: 300 euro
Info:  0475/7826720475/7826720475/7826720475/7826720475/782672

ZOEKERTJE
Ik ben op zoek naar een collega die zijn installatie
afgeschreven is en die opnieuw wenst te investeren maar
niet van zijn nog goed werkende installatie afgeraakt.
Ik zou die willen installeren hier in het rusthuis van Beringen.
Er is hier plaats, stroom en lucht.
Er zijn 150 tot 160 bejaarden aanwezig en men wil dit jaar
een actie ondernemen om de mondzorg naar ouderen te
verbeteren.
Contact: Patrick Dirickx  011/423400

GEEXTRAHEERDE TANDEN ZIJN WELKOM BIJ

SEIJNHAEVE MARC
Grootstraat47
3570  Alken
011/316588  marc.seijnhaeve@tandarts.be

TE HUUR:
Starten met nieuwe installatie, nieuwe RX, denta-port, alle
materialen en regelmatig vernieuwde instrumenten? Ook
orthopantomografie aanwezig. Geen overname, maar vaste
huur voor raadpleging, wachtplaats en eigen ruimte met
toilet: 790• per maand + 110 • verwarming, stroom en
water. Tel.: 0475 597488 Kort bij Hasselt, midden nieuwe
appartementsgebouwen…
Luk Dieryck, Kapelstraat 31, 3590 Diepenbeek
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13 oktober Klinische halve dagcursus beetregistratie  (betand/implantaat)
Nolens/Roumans LIMBURGHAL

25 oktober STCL  Hot Tooth, stay Cool  (endo)
Daneels en Ackx HANGAR 58

27 oktober Apolloniabanket GOLFHOTELStiemerheide Genk

8 november Studienamiddag Vanuit occlusiefouten bij overkappings
prothese op implantaten naar theorie en tips voor een vlotte
beetrelatie anno 2012 : Walter Van Breda   via NIVVT

GOLFHOTEL GENK

16 november Studienamiddag: Help ! Wat is een goede beslissing?
Guido Vanbelle LIMBURGHAL

19 november :   NiVVT dagcursus : Orthodontie en neuro-musculaire
(dys)-functies  Carl Luyten           RADISSON SAS  HASSELT

STUDIEDAG Wintermeeting
Zaterdag 1 december  Studiedag (3x90 min ) Rol van de alg tandarts in de

opvolging van de patiënt met implantaten en wat als het mis
gaat juridisch en peri- implantitis.
Prof. Goené, Raghoebar en Meijer    +  Yvo Vermylen :

 Inschrijven via CP september/oktober  org. KLTV/NIVVT in  U Hasselt
Mits goede respons (in januari) voorzien we op hetzelfde ogenblik  een  halve
dag voor de lokale tandartsassistenten !!

NASCHOLING:
"Learning is like rowing against the tide.
Once you stop doing it, you drift back."

(Benjamin Britten)
Ingezonden door collega Marc-H. Nolens

Resterende KLTV en NIVVT activiteiten
2012

19 april Peer review  (Hasselt, Tongeren, Genk, St-Truiden,
Lummen, Diest)

26 april STCL Composietrestauraties bij abrasie en nood aan esthetiek
 Philippe Nuytens HANGAR58

3 mei Peer review (Tongeren)
10 mei Peer review (Noord-Limburg, Maasland, Hasselt, Tongeren,

Genk, St-Truiden, Lummen)

12 mei Klinische halve dagcursus beetregistratie (onbetand)
Nolens/Roumans   NIVVT     VOLZET LIMBURGHAL

24 mei STCL  Digitale Beeldvorming  Prof R. Jacobs  HANGAR 58

31 mei Peer review (Noord-Limburg)

7 juni Fiscale namiddag: Nieuwe regering: cash in vennootschap
laten zitten of eruit halen ?  GOLFHOTEL

Stiemerheide Genk  (ism met Indicator)

8 juni Studienamiddag : Help ! Wat is een billijk oordeel ?
Guido Vanbelle NIVVT  LIMBURGHAL

30 juni Dag van het Spyxke met  beach-party  in Maasmechelen

8 september Bustrip (10.00- 3.00) naar 25 jaar VVT in Gent
( dagprogramma tot 1.30)

21 september     NiVVT dagcursus :  kijk op kindertandheelkunde  Gert Stel
VOLZET RADISSON SAS HASSELT

27 september STCL  mondzorg voor (zorgbehoevende) ouderen
Prof J. Duyck HANGAR 58

4 oktober namiddagcursus orthoposturodontie:
Daphne Hermans  via  NIVVT
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herinneren zich heroïsche verhalen van dokter Swillens. Het heroïsche in
dit geval slaat meer op de patiënt dan op de arts.
Dokter Swillens was fier op zijn renommee als tandentrekker. Als pas
gevestigd tandarts stelde ik me voor aan hem op een receptie voor de
medici van Lanaken. Toen hij hoorde dat ik tandarts was, liet hij de rest
van het gezelschap in de steek en draaide zich naar mij: “Ik heb emmers
vol tanden getrokken. Zoveel gaat gij er nooit trekken.” Een beetje
overdonderd dacht ik bij mezelf ‘dat mag ik hopen.’ Maar om dat uit te
spreken was ik nog te bleu in dat gezelschap.

Meer  veeartsen dan tandartsen
Honderd, honderdvijftig jaar evolutie in de medische zorg is betekenen
een wereld van verschil. In het Memoriaal van administratie der provincie
Limburg  van 1882 is het aantal erkende (para)medici in 1880 in Limburg
(per arrondissement) te vinden:

Ter vergelijking: in datzelfde jaar waren er voor de ganse provincie 15 (+
1 vacante plaats) Rijksveeartsen (waarvan 9 met de bevoegdheid een
apotheek te houden), zeven veeartsen en acht paardenmeesters
(maréchaux-vétérinaires) erkend. Koeien, varkens en paarden waren
duidelijk prioritair in vergelijking met de zorg voor het gebit.

VVT Contactpunt en VVT Magazine
Meer over de Erfgoeddag 2012 en de rol van dokters, tandartsen en
vroedvrouwen in het verleden vindt u in de rubrieken Eenvlaks en
Meervlaks van Contactpunt e n Magazine.

                                                                                                                        Arr. Hasselt      Arr. Maas-Eyck      Arr. Tongeren       Totaal
Doctors                              30              11                     26              67
Tandmeesters  *                  2                -                       -               4
Apothekers                        19               4                      12              35
Vroedvrouwen
voor steden                        10               5                        3              18
Vroedvrouwen
ten platten lande                  40               14                    ** 38                93

* + 2 Tandmeesters zonder vaste residentie.
** + 1 Vroedvrouw aangenomen voor de natuurlijke bevallingen.

Erfgoeddag in Rekem: dokter, tandarts, vroedvrouw

Het thema van de Erfgoeddag  dit jaar
luidt: ‘Helden’. Dat lijkt een gemakkelijk
thema om in te vullen: oorlogshelden,
sporthelden, mediahelden, zelfs striphelden
en -heldinnen … , keuze in overvloed. In
Lanaken vond de plaatselijke werkgroep
helden in de eigen omgeving. De Dienst
Erfgoed in Lanaken, onder leiding van
Katelijne Beerten (dochter van collega
Beerten), ging op zoek naar verhalen over

de vroegere dorpsdokters. Met beperkte medische middelen slaagden ze
er toch in bravouretoeren uit te halen. Dankbare patiënten kenden hen
daarvoor een heldenstatus toe.
De verhalen dateren uit de tijd dat medische specialismen nog niet
uitgebouwd waren. Een arts was nog letterlijk een doctor in genees- ,
heel- en verloskunde. Het merendeel van de bevallingen kon de
vroedvrouw alleen aan. Enkel in noodgevallen werd de dokter bijgeroepen.

De dokter of de tandarts
Tandheelkunde beperkte zich hoofdzakelijk tot extracties. Een patiënt kon
dus ook bij de dokter terecht bij pulpitis en abcessen. Uit de opgetekende
verhalen blijkt dat de tandarts een niet te best imago genoot. Het idee,
dat de patiënt door zijn gebrek aan mondhygiëne, zelf verantwoordelijk
was voor zijn gebitsproblemen wordt nooit vermeld. Als de wachtkamer
van de tandarts te vol was, ging men kijken bij de dokter. Als die nog
spreekuur hield, werd op hem beroep gedaan om een tand te trekken.
Een iemand beweert zelfs: “Op het moment dat er mensen waren die
zware, moeilijke tanden hadden werden ze door de tandarts doorgestuurd
naar dokter Swillens, en die kon de klus dan wel klaren.” Ik hecht meer
geloof aan de verhalen van oudere patiënten in mijn praktijk. Velen
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Programma Erfgoeddag 22 april 2012 in Oud-Rekem (10 – 18 uur)
Geleid bezoek / tentoonstelling
De dokter, de dorpsheld
Vroeger waren dokters de echte dorpshelden. Ze bekleedden een
belangrijke functie in de maatschappij. Naast dokter waren ze ook
gynaecoloog, tandarts, apotheker, raadsman etc. De museumapotheek
Dr. Humblet bezit  een waardevolle collectie aan dokters- en
apothekersinstrumenten. Daar vertellen we het verhaal van twee
generaties dokters Humblet.
Museumapotheek, Groenplaats, Oud-Rekem

Tentoonstelling
Mijn dokter, mijn held
De dokters Swillens, Lejeune, Humblet, Martin en Vaes: iedereen in
Lanaken kent hen. Ze waren meer dan huisdokter. Sommigen waren ook
burgemeester, of engageerden zich op andere vlakken. En wat te denken
van de vroedvrouwen, de heldinnen van alle moeders? Aan de hand van
documentatie, audiofragmenten en opgetekende verhalen focussen we
op de medische helden en heldinnen van groot-Lanaken.
Museumkerk, Groenplaats, Oud-Rekem

Tentoonstelling
Pioniers van de psychiatrie
Wie Rekem zegt, denkt in één adem ook meteen aan psychiatrie. Het
Rijkskrankzinnigengesticht werd in 1920 opgericht. In een tentoonstelling
focussen we op de dokters die in de beginjaren van “het gesticht” een
pioniersrol vervulden. Of waren het daar net de bewakers die de helden
waren?
Kasteel d’Aspremont-Lynden, Groenplaats, Oud-Rekem

René Thewissen

Het H. Hartcollege in Mechelen a/d Maas heeft net een lange restauratie- en
renovatiecampagne (2001-2011) achter de rug. Een enige gelegenheid om dit net
niet honderdjarige architectuurpareltje te bezoeken. Een school gebruikt zo’n
opendeurdag natuurlijk ook om toekomstige leerlingen te verleiden. Het
bezoekersparcours leidt langs klaslokalen en gangen die fris in de verf zitten.
Tussen het educatief materiaal vind ik in de Natuurwetenschappenklas een kastvak
gewijd aan het gebit. 4 modellen die de stappen van melkgebit tot volwassen
gebit i l lustreren, een uitneembaar ortho-apparaatje,  flossdraad, een
reuzentandenborstel en potjes met een verzameling geëxtraheerde tanden. Kijk
eens in het potje hoektanden. Een strikvraag op het volgende examen biologie:
‘Wie van de drie is geen hoektand?’.
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Beste Jos en bestuursleden van KLTV. Deze leuke bende en nog enkele andere
fervente skiërs, willen volgend jaar graag een derde ski-congres organiseren,
maar dit keer een short-ski, ergens buiten de schoolvakanties.   Op die manier
kunnen we nog meer collegae laten meegenieten van deze gezellige, sportieve,
leerrijke collegiale aktiviteit.
Vele skigroeten,
Daphne

Skiën met de KLTV

Verslag  tweede skicongres KLTV , februari 2012

Met zo’n 22 man (en vrouw en kinderen ) vertrokken we  naar Folgarida, op weg
naar ons tweede KLTV-skicongres.  Het hotel, de bergen, de sneeuw en de zon
waren weer prima.  Het skigebied Val Di Sole is een echt  skiparadijs, mooie
pistes, een uitstap per ski naar Madonna , ongelofelijke vergezichten. Met
momenten werd je er gewoon stil van, zo mooi is het daar !   Voldoende sneeuw,
regelmatig zon , goede après-ski(‘s)  en elke dag lekker eten, wat willen we nog
meer.
Als spreker hadden we dit jaar Luc Marks mee,  hij heeft ons op een ontspannen
en onderhoudende manier veel  verteld over de angstige patient, de kwijlende
patient, agenesiën bij patienten en sedatie/lachgas.  De kwijlende patient, met
veel agenesiën die ook nog eens zeer bang van de tandarts is, kunnen we nu met
een portie lachgas helemaal  terug in orde brengen J ! Het was zeer interactief en
boeiend zowel voor de algemene tandarts als de orthodont waardoor we niet het
gevoel  hadden dat we veel misten van de sauna-momenten van onze partners !
Ook de (dubbele ) peerreview was leuk.  Gezeten op een mooie locatie in de
bergen, kon iedereen zijn gedacht kwijt over de wachtdienst en de nomenclatuur.
Luk is van veel op de hoogte waardoor we ook veel achterliggende informatie
kregen  en dat was bijzonder leerrijk .
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     WACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENST Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer  0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969

  K  K  K  K  KONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSE      Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst
  T  T  T  T  TANDANDANDANDANDARARARARARTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGING   mei  2012  mei  2012  mei  2012  mei  2012  mei  2012

 Feest van de Arbeid 1 mei : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Emmers P. Driehoek 51 3920 Lommel 011/544639
Denis M. Maaseikersteenweg 16 3620 Smeermaas-Lanaken 089/721559
Vandoren G. Kiewitstraat 134 3500 Hasselt 011/212196
Vandijck M. Winterslagstraat 55b2 3600 Genk 047/739931
Lambrechts E. Visésteenweg 201 3770 Z.Z.Bolder-Riemst 012/451890
Willekens M. O.L.Vrouwstraat 119 3570 Alken 011/316370
Van den Bossche C. Koerseldorp 35 3582 Koersel-Beringen 011/453606

Zaterdag  05/05/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  06/05/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Hermans D. A.Preudhommeplein 3b1 3990 Peer 011/631966
Verheyen P. Breekiezel 36 3670 Gruitrode 089/856204
Vaninbrouckx B. Plantenstraat 57 3500 Hasselt 011/251174
Vanderspikken T. Rootenstraat 17 b17 3600 Genk 089/358173
Poesen M. Koekoekstraat 2 3740 Munsterbilzen-Bilzen 089/413505
Geerts M. Vechmaallaan 58 3870 Vechmaal-Heers 012/746637
Martens P. Guido Gezellelaan 22 3550 Heusden 011/431311

Zaterdag  12/05/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  13/05/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Geebelen L. Stationsstraat 42 3910 Neerpelt 011/641182
Custers K. Europalaan 62 3650 Dilsen 089/756740
Vandebeek R. De Schiervellaan 21 3500 Hasselt 011/229980
Van Dijck A. Weg naar As 63 3600 Genk 089/356725
Wolters R. Tongersveldstraat 20 3700 Tongeren 012/241794
Gemis P. Borgwormsesteenweg 5 3891 Millen b.Aalst St.T. 011/484531
Beutels M. Genebosstraat 109 3560 Lummen 011/571338

O.L.H. Hemelvaart 17 mei 2012  : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Geunis G. Stationsplein 12 3930 Hamont 011/621012
Geukens L. Bocholterkiezel 62 3960 Bree 089/461378
Van Cleynenbreugel B. Diepstraat 75 3511 Hasselt-Kuringen 011/873760
Vanderschoot B. André Dumontlaan 31 3600 Genk 089/848340
Baillien L. Tapstraat 13 3700 Lauw-Tongeren 012/395099
Gorbatenko N. Papenstraat 12 3840 Borgloon 012/210178
Houben R. Ringlaan 79 3550 Zolder 011/533504

WWWWWachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Ortho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Paro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125
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WACHTDIENST   ORTHODONTIE       mei  2012 070 / 222088
1 mei ,  9 tot 18 uur Vandevenne Rika         0495528108
Weekend 5 en 6 mei,  9 tot 18 uur             Mevesen Ann         0494447715
Weekend 12 en 13 mei, 9 tot 18 uur          Piret Jean-Luc         011672620
17 mei ,  9 tot 18 uur Schrijnemakers Tine     0473889193
Weekend 19 en 20 mei,  9 tot 18 uur, Schrijnemakers Karel   0475724848
Weekend 26 en 27 mei,  9 tot 18 uur Voicu Doina         0477725230
28 mei ,  9 tot 18 uur Bertrand Julie         0474993039

WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE  mei 2012         070 / 222125
1 mei ,  9 tot 18 uur Vandefaille Annelou
Weekend 5 en 6 mei,  9 tot 18 uur             Van Enis Francis
Weekend 12 en 13 mei, 9 tot 18 uur           Wijgaerts Ingrid
17 mei ,  9 tot 18 uur  Bollen Curd
Weekend 19 en 20 mei,  9 tot 18 uur,  Boschmans Geert
Weekend 26 en 27 mei,  9 tot 18 uur  Gijbels Frieda
28 mei ,  9 tot 18 uur  Gijbels Frieda

Zaterdag  19/05/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  20/05/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Gilis D. Boseind 38 3910 Neerpelt 011/640181
Goyens P. Maaseikerlaan 68 3680 Neeroeteren 089/865620
Wils S. Muggenstraat 49 bus3 3500 Hasselt 011/229070
Venken A. Weg nr Zwartberg 152 3660 Opglabbeek 089/812081
Berx P. Pliniuswal 24 3700 Tongeren 012/230794
De Droogh K. René Lambrechtsstraat 30 3800 St.Truiden 011/691150
Jeuris P. Kiezelweg 64 3540 Schulen-Herk-de-Stad 013/553448

Zaterdag  26/05/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  27/05/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Gommers P. Luikersteenweg 419 3920 Lommel 011/645945
Aelbers A. Heirbaan 53 3650 Dilsen-Stokkem 089/504550
Van Rijswijk A. Hefveldstraat 105 3500 Hasselt 011/274710
Willems J. Kapelstraat 17 3660 Opglabbeek 089/855483
Daerden G. Maastrichtersteenweg 16 3700 Tongeren 012/453620
Goffings L. Daeleindestraat 14 3720 Kortessem 011/376891
Lenaerts A. Dr.Van Hoeydonckstr.2 3560 Lummen 013/522504

Pinkstermaandag  28 mei 2012  : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Gorré A. Lindedorp 6 3990 Peer 011/793200
Ramaekers R. Zegestraat 1a 3630 Maasmechelen 089/761981
Van Maele G. Ranonkelstraat 7 3500 Hasselt 011/212430
Verstraeten V. Rozenkranslaan 65 3600 Genk 089/612403
Beusen M.L. Maastrichtersteenweg 16 3770 Riemst 012/453620
Haven B. Tongerse Steenweg 34 3800 St.Truiden 011/686247
Maesen R. Past.Paquaylaan 110 3550 Heusden 011/573616
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Donderdag 24 mei 2012Donderdag 24 mei 2012Donderdag 24 mei 2012Donderdag 24 mei 2012Donderdag 24 mei 2012     om 20u30    om 20u30    om 20u30    om 20u30    om 20u30

HANGAR 58HANGAR 58HANGAR 58HANGAR 58HANGAR 58
DOMEIN BOKRIJKDOMEIN BOKRIJKDOMEIN BOKRIJKDOMEIN BOKRIJKDOMEIN BOKRIJK

GEACCREDITEERD 21106 DG3GEACCREDITEERD 21106 DG3GEACCREDITEERD 21106 DG3GEACCREDITEERD 21106 DG3GEACCREDITEERD 21106 DG3

 sponsoring: Nobel Biocare - GSK

Hiernaast de aankondiging van de 5de "Dies Natalis"

Digitale beeldvorming
bekeken in meerdere dimensies

Prof. Reinhilde Jacobs

     U dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
 bij Serge Wils   bij Serge Wils   bij Serge Wils   bij Serge Wils   bij Serge Wils  vóór 16 mei 2012vóór 16 mei 2012vóór 16 mei 2012vóór 16 mei 2012vóór 16 mei 2012

      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)
* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be
* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719

(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)
* via website: * via website: * via website: * via website: * via website: wwwwwwwwwwwwwww.tandarts.be.tandarts.be.tandarts.be.tandarts.be.tandarts.be

(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)
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Digitale beeldvorming bekeken in meerdere dimensies
Prof. Reinhilde Jacobs

JAAR AGENDA: zie verder in dit Spyxke

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)

Voorblad van 't Spyxke: "De Mechelse Heide" Mechelen a/d Maas

Op het schutblad met uw naam en adres
Stcl   24/05      Ja/neen , al dan niet ingeschreven voor de

studieclub van april

Beste collegae,

Pas de indexaanpassing in de Nationale
Commissie Tandartsen Ziekenfondsen kunnen
vrijwaren , na wat achterhoedegevechten met
andere collegae, die zich van vijand vergissen.
Neen,er is zeker geen hoera-stemming. Goed,
er komt een draak van een berekening  om 0,5
% ( ja, een halve percent !!!) van de actieve
collegae te doen nadenken over hun wel
buitensporig honoreringsgedrag en het de
controleorganisme hierdoor  een stuk
gemakkelijker te maken om dadelijk te kunnen
ingrijpen.  Het beroep heeft voorbehoud
gemaakt dat na verwerking van de cijfers de
hardwerkende tandarts met correcte motieven niet in zwaar weer zou komen
te staan, doch de ervaring uit de Profielencommissie leert dat de eerbare
collegae zich gerust mogen voelen en we deze vorm van normvervaging
snel uit de wereld moeten helpen, zodat de uitgespaarde gelden daarna
adequater in de sector kunnen aangewend worden.
Toch blijf ik mij opwinden dat een simpele indexatie, die voor Elio en Laurette
als een basisrecht van elke (loontrekkende) Belg  aanzien wordt, in o.a.  de
gezondheidssector niet als vanzelfsprekend mag beschouwd worden.  Is het
de actiebereidheid van ons allen?  Laten we ons te gemakkelijk verleiden
tot allerlei premies en conventies?  Bepaalt de patiënt en de inhoud van
zijn ziekteverzekering nog steeds  ons handelen ?  Moeten we stilaan ook
zoals de huisartsen (behalve hun papierberg) gekoesterd worden,  omdat
we een uitstervend ras aan het worden zijn  ?
De cijfers over de conventie in dit Spyxke geven aan dat ook in onze
Provincie de deconventie  aan belang wint, ook al blijft het voor bijna de
helft, een verhaal voor orthodontisten, parodontologen en stomatologen .
We kunnen maar indruk op ziekenfondsen en RIZIV maken als op het terrein
tastbaar wordt dat de “tariefzekerheid” van de patiënten niet mee
vanzelfsprekend is !!! De jaarlijkse indexaanpassing van onze tarieven is
dan ook een minimale ingreep, die vaak de duurdere producten, energie,
bijkomende taxen enz.   niet eens kan opvangen.  Daarom dat de partiële
conventie (die in onze provincie nog door meer dan 50 % van de collegae
wordt verkozen) meer aan “echte” inhoud moet winnen, willen we meer
toegevingen zien op de onderhandelingstafel.  Door de wet op de
mededinging en op gevaar van torenhoge boetes, kan en mag de
beroepsvereniging hier geen  directieven geven.  We moeten het doen met
aansporingen om op je rechten te staan en de uren buiten conventie
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Digitale beeldvorming
bekeken in meerdere dimensies

GEACCREDITEERD nr. 21106 DG 3HANGAR 58
DOMEIN BOKRIJK

Spreker:  Prof. Reinhilde JACOBS

Korte inhoud:
Door introductie van nieuwe beeldvormingstechnieken en snelle evoluties
eigen aan het digitale tijdperk dringen zich structurele en organisatorische
veranderingen op binnen de orale gezondheidszorg.
De voordelen van digitale röntgentechnieken zijn de lagere
stralingsbelasting en de betere en efficiëntere diagnostiek via
beeldverbetering en –verwerking. De tandarts wordt wegwijs gemaakt
in de evoluties van de digitalisatie en de toepassingen in de praktijk
worden geïllustreerd.
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Bondig curriculum vitae spreker
Prof. Reinhilde Jacobs
tandarts, doctor in de tandheelkunde, parodontoloog (KU Leuven) en master
in orale beeldvorming (Univ London). Ze is gewoon hoogleraar aan de KU
Leuven, hoofd van het Centrum voor Orale Beeldvorming, en visiting professor
aan de Dalian Medical University (Dalian, China). Ze is regional director
Europe van de International Association of DentoMaxilloFacial Radiology,
alsook  President van de European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology. 
In de periode 1994-1995 werkte ze als Europees postdoctorale fellow met Prof
P-I Brånemark aan een onderzoek rond de fysiologie van botverankerde
lidmaatprotheses aan de Universiteit van Göteborg.  Van 1999 tot 2002 volgde
ze een verdere specialisatie-opleiding in de orale beeldvorming (Univ London). 
Ze is associate editor van Clin Oral Investig en J Oral Rehab en zetelt in de
editorial board van Clin Oral Implants Res en  OOOOE.

SAM VAES
° 17-09-1976     + 04-04-2012

Tandarts

KLTV meldt met droefheid
het overlijden van

“anders” in te kleuren.
Ondanks alles hoop ik dat ons land niet met andere crisissen te maken
krijgt en dat de euro-speculatie en andere DEXIA-horrorverhalen de
bijkomende belastings- en besparingswoede van deze regering  NIET weer
verder zou aanwakkeren, zodat we onder bijzondere slechte
omstandigheden in het najaar nieuwe akkoorden moeten afsluiten voor
de volgende jaren.
De vertegenwoordigers van het beroep hebben geen nood aan kritikasters
langs de lijn of  roepers op sommige forums, maar wel aan het correct
aanvoelen van de polsslag bij de basis. Ook al is de crisissituatie weer bij
een deel van onze patiënten tastbaar, toch moeten we COLLECTIEF op
het juiste ogenblik een vuist durven maken naar die groepen, die denken
dat ze onze rekening kunnen blijven maken  (met of zonder index ,  met
bijkomende plichtplegingen zonder extra vergoedingen……)  .
Het Verbond wil er alles aan doen om het beroep leefbaar te houden, ook
voor de nieuwe collegae. Hun stem is dan ook belangrijk in dit debat en
het doet mij plezier dat de actuele peer-reviews hier hen volop de
gelegenheid hebben geboden….nu nog eens mee in het bestuur stappen!!!

Jos Hoffbauer   vz  KLTV

° 29-09-1952  + 23-04-2012
Christine STRAUVENChristine STRAUVENChristine STRAUVENChristine STRAUVENChristine STRAUVEN
Moeder  van collega  GEVERT GACOMS
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Professionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingen
1. NIVVT-KLTV cursussen

-   Zoals voorspelbaar was de extra cursus over mechanische endo-
preparatie op donderdag 22 november snel volzet. Het spreekt vanzelf
dat we dit begin volgend jaar opnieuw programmeren.

-   De studienamiddag over gebruik van splints en het oplossen van
problemen elders in het lichaam (orthoposturodontie) door collega
Daphne Hermans en osteopaat Berx is één week verplaatst naar
donderdag 11 oktober 2012. Inschrijven kan, op het ogenblik dat het
dossier in orde is op de NIVVT-website pagina.  We zorgen tijdig
voor een seintje !!! Dit geldt ook voor de cursus beetrelatie en
occlusiefouten bij overkappingsprothese op 8 november door Walter
Van Breda.

-   Wie dit jaar nog extra AE nodig heeft in deelgebied 2 : er is momenteel
nog plaats bij de cursus “ Help, wat is een billijk oordeel “ door collega
Guido Vanbelle op 8/6/2012 in Genk.

2. Pensioen met zelfstandige statuut
De laatste tijd is er veel te doen rond de pensioenen op regeringsvlak.
Zowel in de vorige als in de huidige regering is  Mevr. Laruelle minister
van Middenstand, KMO’s en Zelfstandigen. Zij heeft al heel wat kunnen
recht trekken van ons “ongunstig” statuut. Tijd om de gevolgen  toch
eens op papier te zetten in dit maandblad door onze specialist collega JM
Herremans.

Iedereen die hogere studies gevolgd heeft, kan nooit een volledige
loopbaan van 45 jaar bewijzen. Tandartsen zullen slechts 42 à 43 jaren
aan de sociale zekerheid van de zelfstandigen onderworpen zijn en dus
sociale bijdragen gestort hebben op hun 65 levensjaar!!! De berekening
van het pensioen gebeurt aan de hand van een breuk, waarvan de noemer
altijd 45 bedraagt, maar de teller zal varieren naargelang het aantal jaren
dat men  ingeschreven was bij een sociale kas. De teller wordt zo bepaald
door het aantal jaren van 4 kwartalen waarvoor sociale bijdragen gestort
werden of jaren die gelijkgesteld waren. Alleen de jaren van de teller
waarvoor effectief bijdragen gestort werden komen in aanmerking voor
de berekening van het bedrag van het pensioen.
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In welke mate is de inbreng van studiejaren en legerdienst nog interessant?
Wat als eindelijk de zeer nadelige pensioenmalus (als men vroeger dan
op 65jaar op pensioen gaat) afgeschaft geraakt?  Wat met de  “nieuwe
wind”  voor de toegelaten activiteit na pensioen ?

In een van de volgende spyxkes zal op deze problematiek verder  ingegaan
worden, zodra alle wettelijke bepalingen een definitiever karakter hebben
gekregen.

3. Sinds 1 april is in de Oude Stad (Domein Bokrijk) een boeiende
tentoonstelling rond de jaren 60 geopend. Voor velen onder ons zal dat
(jeugd)herinneringen oproepen. Omdat de tentoonstelling enkel kan
bezocht worden samen met en tijdens de openingsuren van het
Openluchtmuseum, hebben we via Hangar 58 bekomen dat we
uitzonderlijk buiten de openingsuren de expo kunnen bezoeken tussen 18
en 20h op donderdag 24 mei 2012 (dus net voor onze laatste studieclub
van dit voorjaar !!).
Enkel de eerste 50 inschrijvingen (+ 8euro) krijgen toegang voor een
bezoek met gids. Inschrijven kan via de studieclub-website tot  het
ogenblik dat dit nog toegelaten wordt; betaling gebeurt via het gekende
KLTV rekeningnummer.

We verzamelen in Hangar 58 tussen 18h00 en 18h15, via het centrale
plein komen we dadelijk bij de tentoonstelling. Extra informatie vinden
jullie op http://bokrijk.be/nl/de-sixties/de-sixties.aspx.   Mis dit uitzonderlijk
aanbod niet ?

4. 25 jaar VVT op zaterdag 8 september 2012 in Gent.
    Doordat we geen zekerheid konden krijgen dat de deelnemers van de

bustrip ook toegang tot het feest in de Oude Vismijn hadden (o.w.v. de
max. capaciteit v.d. feestzaal), hebben we de bustrip geschrapt.

     Het uitgewerkte  KLTV-namiddagprogramma (lunch aan de Graslei ,
daarna een drie uur durende boottocht met geleide wandeling) in Stad
Gent kan wel doorgang vinden als er voldoende belangstelling is bij hen
die met eigen vervoer komen. Programma bevindt zich op onze website,
inschrijven kan door mail naar de voorzitter voor 1 juni 2012
.(jos.hoffbauer@tandarts.be)
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5. Fiscale cursus i.s.m. met Indicator
     op donderdagnamiddag 7 juni 2012  in Golfhotel Genk.

 Er zijn nog plaatsen voor deze cursus , waarbij  de regeringsmaatregelen
m.b.t. tot vennootschappen tegen het licht gehouden worden  met extra
aandacht voor sparen en lenen in uw vennootschap? Wat met de aankoop
van een onroerend goed?  Wat verstaat men onder
“antimisbruikbepaling”? En wat als je toch aan je spaarpotje wil gaan of
voor je erfgenamen iets wilt betekenen ?

Prijs 159 euro (+ syllabus en extra boek waarde 77 euro)

Toegankelijk voor tandartsen, partners en uw boekhouder.

Inschrijven voor 25 mei via de website www.indicator.be/kltv

6. Voor geconventioneerden en partiëel- geconventioneerden :  vergeet uw
aanvraag voor het sociaal statuut niet voor 30 juni op te sturen !!!

7. De apothekers zijn vanaf 1 april verplicht het goedkoopste medicament
af te leveren (keuze uit drie producten). Zorgvertrekkers moeten niet
op stofnaam (VOS) voorschrijven, maar zijn dus niet meer zeker dat het
voorgeschreven medicament effectief  verkregen kan worden.

8. SIS – kaart verdwijnt vanaf 1 januari 2014. Het RIZIV wil van zoveel
mogelijk papier af en we gaan waarschijnlijk (ook in derde betaler) alles
digitaal moeten verzenden…..wordt vervolgd.

* 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 CONVENTIE   ANDERS BEKEKEN !!

Ik heb een oefening gedaan om de conventiecijfers (+ de weigeringen) van de
voorbije conventie eens kritisch te bekijken.  Niet altijd krijgen we volledige
RIZIV cijfers , zeker niet over de partiëel geconventioneerden , vandaar dat we
“recent” , alleen de toestand begin 2010 kunnen vergelijken met begin 2012.
Omdat we ook weten, hoeveel collegae jaarlijks een profiel  (ja, ook van maar
enkele prestaties) ontwikkelen t.o.v. het totaal aantal collegae, die het RIZIV
voor ALLE medische beroepen DOET meerekenen in het conventiedebat….komen
we aan ongeveer  1000 collegae in de tandheelkunde, die wel een RIZIV nummer
hebben,maar GEEN profiel, MAAR wel automatisch VOLLEDIG geconventioneerd
verklaard worden.  Dit vertekent de werkelijkheid enigszins, zodat als men een
debat aangaat met de collegae hieromtrent , dat we OOK een andere berekening
mogen voorstellen.

Bijgevoegde tabellen : laten u overzichten zien voor de Vlaamse provincies,
Vlaanderen , België en dan Brussel en Wallonië.
"correctie" : wil zeggen  dat we de factor “niet-werkende collegae” hieruit gehaald
hebben , zij doen niks om de patiënten “tariefzekerheid” aan te bieden en zorgen
voor een te optimistisch cijfer voor volledige conventie (dwz 24/24 de
conventietarieven aanhouden).

Feitelijke conventie:  juist aantal geconventioneerden (volledig + partiëel) dat
enigszins tariefzekerheid kan geven aan de bevolking. Samen met de niet-
geconventioneerden vormen ze de feitelijke “manpower” in elke streek !!!
Uit de cijfers van tabel 1  blijkt dat op dit ogenblik in geen enkele provincie 50 %
weigeringen genoteerd worden , maar “feitelijk” is dit WEL het geval in  Waals-
Brabant en het Arr. Antwerpen ,als men de “slapende collegae” NIET in rekening
brengt.
Met uitzondering van Vlaams-Brabant, is in gans Vlaanderen de Volledige
Conventie op zijn retour, het omgekeerde lijkt te gebeuren in Brussel en
Wallonië….waar de cijfers vroeger KLASSIEK LAAG lagen. (zeker de partiële
conventie, die weinig animo kent ten zuiden van de taalgrens).
Algemeen verliest de Partiële Conventie overal terrein in Vlaanderen ten gunste
van de Deconventie, in Brussel en Wallonië is dit voor de Volledige Conventie
(Crisis ?).
In Brussel en Wallonië blijft het percentage niet-geconventioneerden quasi
constant, in Vlaanderen stijgt dit ieder jaar…eind vorig jaar vooral in West-
Vlaanderen en Limburg. (zie tabel 1)
De Conventiegraad (volledig+ partiëel) blijft klassiek laag in Brussel en Waals –
Brabant , maar daalt spectaculair in de prov. Antwerpen. Nergens in Vlaanderen

haalt de Volledige Conventie nog 1/3 van de “ werkende” practici , in Brussel en
Wallonië zit tussen 45 en 52 %.
Partiële conventie blijft  (behalve in Vl. Brabant) in Vlaanderen  MEER collegae
aanspreken dan de Volledige Conventie, vooral in Limburg (meer dan 50 %) is het
nog steeds zeer populair. In Brussel en Wallonië opteert MAAR resp. 10% en
13,6% van de (werkende) collegae voor de partiële conventie.

Tabel 2 geeft de weigeringen tss 2007 en 2012 aan met in de laatste kolom een
correctietabel als men de “niet-werkende” collegae bij de volledige conventie
wegcijfert. Van de 2892 niet-geconventioneerden  zijn er 593 stomatoloog,
orthodontist of parodontoloog. In Limburg liggen de verhoudingen wat anders:
van de 119 niet-geconventioneerden zijn 48 stomatologen,orthodonisten en
parodontologen.

Tabel 3 : geeft de evolutie van de voorbije twee akkoorden aan per provincie en
per streek (met de gecorrigeerde cijfers uit tabel 1). Voor  de Limburgse
Arrondissementen valt vooral Tongeren op door meer deconventies eind vorig
jaar. In Maaseik is er een status-quo doordat er twee collegae minder zijn dan in
de cijfers van 2010.  Algemeen gaat Limburg mee met de Vlaamse trend , maar we
komen van ZEER hoge conventiecijfers (90 % !!! ), intussen staat de teller op
81,69% officiëel ,  79,30 % reëel.
In de volgende tabel (4) wordt voor de drie Limburgse arrondissementen dezelfde
berekening en vergelijking gemaakt tussen 2010 en 2012 en de evolutie in deze
cijfers. In tegenstelling tot de voorbije 10 jaar , is Arr Tongeren koploper van de
deconventies. Arr. Maaseik  heeft nog steeds één van hoogste conventiecijfers
(volledig + partiëel) van het land .  Nog melden dat 29 van de 31  Limburgse
orthodontisten gedeconventioneerd zijn en 7 van 8 parodontologen.

Samenvattend : we moeten onderkennen dat de (Volledige) Conventie op dit
ogenblik eigenlijk NOG  MAAR 28,5 % van de Vlaamse en Limburgse tandartsen
beroert.  Zeker in Limburg waar MEER dan 50 % van de collegae voor de partiële
conventie opteerde, zal het in de toekomst verder nuttig zijn  om hieraan meer
“inhoud” te geven in de honorering. Zeker op een ogenblik dat de regering
“moeite” heeft met onze jaarlijkse index te geven, voor een beroepsgroep die ook
met energiekost, personeel, stijging  van (internationale) producten,
hygiëneprotocols en nieuwe pesttaxen worden geconfronteerd.  Deze
denkoefening moet iedereen apart durven maken,  zeker in de optiek dat er weinig
onderhandelingsmarge (lees, bijkomend budget en index ?) voor het volgend
akkoord 2013-2014 zal zijn, maar tijdens de jaarlijkse peer-review heeft het een
aandachtspunt gekregen.

Jos Hoffbauer, vz KLTV
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GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT:::::

Algemeen TAlgemeen TAlgemeen TAlgemeen TAlgemeen Tandarandarandarandarandartststststs  voor moderne groepspraktijk in Tongeren
Dagen en uren overeen te komen. Zeer goede voorwaarden.
Contact: Contact: Contact: Contact: Contact: Vital Vranken      info@invident.be
TTTTTel . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22

Orthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandarts
voor zeer drukke en volledig vernieuwde groepspraktijk in Heusden-Zolder
D/U OTK uitstekende voorwaarden
Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts   info@smilekliniek.be
TTTTTel. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39. GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39

Collega tandarts  tandarts  tandarts  tandarts  tandarts  voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.:089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65 of 0494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.90

Welke algemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandarts wil een  3-tal jaren samenwerken en nadien
praktijk overnemen aan zeer gunstige voorwaarden? Centrum Zolder-Limburg
Contacteer 0476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 93 of robhouben@hotmail.com

TTTTTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLALPLALPLALPLALPLUS te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek zoekt
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 089/857025089/857025089/857025089/857025089/857025 of info@esthedentalplus.be

ZOEKERTJE
Ik ben op zoek naar een collega die zijn installatie
afgeschreven is en die opnieuw wenst te investeren maar
niet van zijn nog goed werkende installatie afgeraakt.
Ik zou die willen installeren hier in het rusthuis van Beringen.
Er is hier plaats, stroom en lucht.
Er zijn 150 tot 160 bejaarden aanwezig en men wil dit jaar
een actie ondernemen om de mondzorg naar ouderen te
verbeteren.
Contact: Patrick Dirickx  011/423400
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Resterende KLTV en NIVVT activiteiten
2012

24 mei STCL  Digitale Beeldvorming  Prof R. Jacobs  HANGAR 58

31 mei Peer review (Noord-Limburg)

7 juni Fiscale namiddag: Nieuwe regering: cash in vennootschap
laten zitten of eruit halen ?  GOLFHOTEL

Stiemerheide Genk  (ism met Indicator)

8 juni Studienamiddag : Help ! Wat is een billijk oordeel ?
Guido Vanbelle NIVVT  LIMBURGHAL

30 juni Dag van het Spyxke met  beach-party  in Maasmechelen

8 september Bustrip (10.00- 3.00) naar 25 jaar VVT in Gent
( dagprogramma tot 1.30)

21 september     NiVVT dagcursus :  kijk op kindertandheelkunde  Gert Stel
VOLZET RADISSON SAS HASSELT

27 september STCL  mondzorg voor (zorgbehoevende) ouderen
Prof J. Duyck HANGAR 58

11 oktober namiddagcursus orthoposturodontie:
Collega Daphne Hermans  en osteopaat Berx via  NIVVT

13 oktober Klinische halve dagcursus beetregistratie  (betand/implantaat)
Nolens/Roumans LIMBURGHAL

25 oktober STCL  Hot Tooth, stay Cool  (endo)
Daneels en Ackx HANGAR 58

27 oktober Apolloniabanket GOLFHOTELStiemerheide Genk

8 november Studienamiddag Vanuit occlusiefouten bij overkappings
prothese op implantaten naar theorie en tips voor een vlotte
beetrelatie anno 2012 : Walter Van Breda   via NIVVT

GOLFHOTEL GENK

Endocursus 29/03/2012 Golfhotel Genk

Eerst theorie, dan hands-on training



KKKKKoninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse TandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVerenigingerenigingerenigingerenigingereniging

-25--25--25--25--25-

't Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:     mei 2012mei 2012mei 2012mei 2012mei 2012

Maandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsen

'''''t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:     mei 2012mei 2012mei 2012mei 2012mei 2012

-24--24--24--24--24-

16 november Studienamiddag: Help ! Wat is een goede beslissing?
Guido Vanbelle LIMBURGHAL

19 november    NiVVT dagcursus : Orthodontie en neuro-musculaire
(dys)-functies  Carl Luyten           RADISSON SAS  HASSELT

22 november Endonamiddag : mechanische wortelpreparatie VOLZET
Prof L. Bergmans   NIVVT GOLFHOTEL Genk

STUDIEDAG Wintermeeting
Zaterdag 1 december  Studiedag (3x90 min ) Rol van de alg tandarts in de

opvolging van de patiënt met implantaten en wat als het mis
gaat juridisch en peri- implantitis.
Prof. Goené, Raghoebar en Meijer    +  Yvo Vermylen :

 Inschrijven via CP september/oktober  org. KLTV/NIVVT in  U Hasselt
Mits goede respons (in januari) voorzien we op hetzelfde ogenblik  een  halve
dag voor de lokale tandartsassistenten !!

Studieclub 26 april 2012
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Programma:

13u00 Samenkomst FIETSERS:  Parking aan het strand van MDL, Uikhoven.
14u00 Aankomst fietsers op parking P1 van OPZC Daalbroek 106 REKEM

waar eveneens de wandelaars verzamelen voor een rondleiding over
de werking van OPZC en bezoek aan het museum

15u00 Drink
17u00 Aankomst aan het strand voor de welkomstdrink aangeboden door

Maurice Roumans van MDL ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag
18u00   Begin Beachparty THEMA WESTERN (eventueel verkleed als cowboy

of indiaan)

Animatie: springkasteel, rodeostier, saloongames,kano, quad, jetski,...

Inschrijving:  ALLEEN   via de website VVT-KLTV
of   via studieclub.kltv@skynet.be    (GEEN ANDERE!)

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 25/6/2012.

Massaal inschrijven dus, het kan nu al.Massaal inschrijven dus, het kan nu al.Massaal inschrijven dus, het kan nu al.Massaal inschrijven dus, het kan nu al.Massaal inschrijven dus, het kan nu al.
De prijs is gebleven zoals vorige jaren:De prijs is gebleven zoals vorige jaren:De prijs is gebleven zoals vorige jaren:De prijs is gebleven zoals vorige jaren:De prijs is gebleven zoals vorige jaren:

10,00 euro voor de volwassenen en10,00 euro voor de volwassenen en10,00 euro voor de volwassenen en10,00 euro voor de volwassenen en10,00 euro voor de volwassenen en
1,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).1,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).1,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).1,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).1,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).

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

Gelieve bij inschrijving ook al aan te geven of je komtGelieve bij inschrijving ook al aan te geven of je komtGelieve bij inschrijving ook al aan te geven of je komtGelieve bij inschrijving ook al aan te geven of je komtGelieve bij inschrijving ook al aan te geven of je komt
f ietsen of wandelen.f ietsen of wandelen.f ietsen of wandelen.f ietsen of wandelen.f ietsen of wandelen.

               Zaterdag 30 juni 2012Zaterdag 30 juni 2012Zaterdag 30 juni 2012Zaterdag 30 juni 2012Zaterdag 30 juni 2012

  DDDDDAAAAAG VG VG VG VG VAN 't SPYXKEAN 't SPYXKEAN 't SPYXKEAN 't SPYXKEAN 't SPYXKE
De laatste zaterdag van juni is traditioneel voorbehouden voorDe laatste zaterdag van juni is traditioneel voorbehouden voorDe laatste zaterdag van juni is traditioneel voorbehouden voorDe laatste zaterdag van juni is traditioneel voorbehouden voorDe laatste zaterdag van juni is traditioneel voorbehouden voor
onze "familiedag". Ook na ons jubileumjaar gaan we hiermeeonze "familiedag". Ook na ons jubileumjaar gaan we hiermeeonze "familiedag". Ook na ons jubileumjaar gaan we hiermeeonze "familiedag". Ook na ons jubileumjaar gaan we hiermeeonze "familiedag". Ook na ons jubileumjaar gaan we hiermee
doordoordoordoordoor. Samen als aanloop naar een welverdiende vak. Samen als aanloop naar een welverdiende vak. Samen als aanloop naar een welverdiende vak. Samen als aanloop naar een welverdiende vak. Samen als aanloop naar een welverdiende vakantie metantie metantie metantie metantie met
het gezin col legiaal ontspannen op de f iets of wandelendhet gezin col legiaal ontspannen op de f iets of wandelendhet gezin col legiaal ontspannen op de f iets of wandelendhet gezin col legiaal ontspannen op de f iets of wandelendhet gezin col legiaal ontspannen op de f iets of wandelend
door ons veelzijdige Limburg.door ons veelzijdige Limburg.door ons veelzijdige Limburg.door ons veelzijdige Limburg.door ons veelzijdige Limburg.
Ook dit jaar stelden collega Ronny Martens samen met HildeOok dit jaar stelden collega Ronny Martens samen met HildeOok dit jaar stelden collega Ronny Martens samen met HildeOok dit jaar stelden collega Ronny Martens samen met HildeOok dit jaar stelden collega Ronny Martens samen met Hilde
en Maurice van MDL het namiddag- en avondprogramma samen:en Maurice van MDL het namiddag- en avondprogramma samen:en Maurice van MDL het namiddag- en avondprogramma samen:en Maurice van MDL het namiddag- en avondprogramma samen:en Maurice van MDL het namiddag- en avondprogramma samen:
Thema: WESTERN.Thema: WESTERN.Thema: WESTERN.Thema: WESTERN.Thema: WESTERN.
De  f ietsers verzamelen aan het strand in Uikhoven voor deDe  f ietsers verzamelen aan het strand in Uikhoven voor deDe  f ietsers verzamelen aan het strand in Uikhoven voor deDe  f ietsers verzamelen aan het strand in Uikhoven voor deDe  f ietsers verzamelen aan het strand in Uikhoven voor de
f iets tocht naar park ing 1 van OPZC in Rekem (Openbaarf iets tocht naar park ing 1 van OPZC in Rekem (Openbaarf iets tocht naar park ing 1 van OPZC in Rekem (Openbaarf iets tocht naar park ing 1 van OPZC in Rekem (Openbaarf iets tocht naar park ing 1 van OPZC in Rekem (Openbaar
Psychiatrisch ZorgCentrum), waar ondertussen de wandelaarsPsychiatrisch ZorgCentrum), waar ondertussen de wandelaarsPsychiatrisch ZorgCentrum), waar ondertussen de wandelaarsPsychiatrisch ZorgCentrum), waar ondertussen de wandelaarsPsychiatrisch ZorgCentrum), waar ondertussen de wandelaars
zich verzameld hebben. Daar krijgen we een rondleiding overzich verzameld hebben. Daar krijgen we een rondleiding overzich verzameld hebben. Daar krijgen we een rondleiding overzich verzameld hebben. Daar krijgen we een rondleiding overzich verzameld hebben. Daar krijgen we een rondleiding over
de werking van het centrum en een bezoek aan het museum.de werking van het centrum en een bezoek aan het museum.de werking van het centrum en een bezoek aan het museum.de werking van het centrum en een bezoek aan het museum.de werking van het centrum en een bezoek aan het museum.
Rond 17h worden we samen weer verwacht aan het strandRond 17h worden we samen weer verwacht aan het strandRond 17h worden we samen weer verwacht aan het strandRond 17h worden we samen weer verwacht aan het strandRond 17h worden we samen weer verwacht aan het strand
waar we vergast worden op een welkomstdrink, aangebodenwaar we vergast worden op een welkomstdrink, aangebodenwaar we vergast worden op een welkomstdrink, aangebodenwaar we vergast worden op een welkomstdrink, aangebodenwaar we vergast worden op een welkomstdrink, aangeboden
door Maurice Roumans van MDL omdat hij 60 wordt.door Maurice Roumans van MDL omdat hij 60 wordt.door Maurice Roumans van MDL omdat hij 60 wordt.door Maurice Roumans van MDL omdat hij 60 wordt.door Maurice Roumans van MDL omdat hij 60 wordt.
Om 18h begint dan de beachparOm 18h begint dan de beachparOm 18h begint dan de beachparOm 18h begint dan de beachparOm 18h begint dan de beachpartytytytyty, al dan niet verkleed als, al dan niet verkleed als, al dan niet verkleed als, al dan niet verkleed als, al dan niet verkleed als
cowboy of indiaan.cowboy of indiaan.cowboy of indiaan.cowboy of indiaan.cowboy of indiaan.
VVVVVoor de animatie zal er uiteraard een springkoor de animatie zal er uiteraard een springkoor de animatie zal er uiteraard een springkoor de animatie zal er uiteraard een springkoor de animatie zal er uiteraard een springkasteel zijn voorasteel zijn voorasteel zijn voorasteel zijn voorasteel zijn voor
de kleine kinderen, een rodeostier en allerhande saloongamesde kleine kinderen, een rodeostier en allerhande saloongamesde kleine kinderen, een rodeostier en allerhande saloongamesde kleine kinderen, een rodeostier en allerhande saloongamesde kleine kinderen, een rodeostier en allerhande saloongames
voor de grote en oude kinderen, alsook kano, quad en jetski.voor de grote en oude kinderen, alsook kano, quad en jetski.voor de grote en oude kinderen, alsook kano, quad en jetski.voor de grote en oude kinderen, alsook kano, quad en jetski.voor de grote en oude kinderen, alsook kano, quad en jetski.
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     WACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENST Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer  0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969

  K  K  K  K  KONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSE      Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst
  T  T  T  T  TANDANDANDANDANDARARARARARTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGING   juni  2012  juni  2012  juni  2012  juni  2012  juni  2012

 Zaterdag  02/06/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  03/06/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Linsen J. Thomas Watsonlaan 31 3930 Achel 011/643675
Hoedemaekers D. Gerdingerpoort 41 3960 Bree 089/471202
Lenssen I. Kunstlaan 8 3500 Hasselt 011/223032
Vandeboel A. Schaapsdries 15 3600 Genk 089/306035
Bierens M. Romeinse Kassei 51 3700 Tongeren 012/230900
Dewit T. Grootstraat 81 3570 Alken 011/311960
Hillen M. Beverlo-Dorp 19 3581 Beverlo-Beringen 011/401922

Zaterdag  09/06/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  10/06/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Knevels M. Parkstraat 6 3900 Overpelt 011/644041
Janssen A. Smeetsstraat 1 3640 Molenbeersel-Kinrooi 089/701424
Bex M. Grote Baan 105 3511 Kuringen-Hasselt 011/255164
Timmerman A. Rozenkranslaan 65 3600 Genk 089/612403
Slaets J. Millerdries 27 3770 Millen-Riemst 012/238519
Hex L. Luikersteenweg 502 3800 Gelmen-St.Truiden 011/486732
Meesen K. Kolmen 48 3580 Beringen 011/431204

Zaterdag  16/06/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  17/06/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Houben F. Winterdijkweg 31 3950 Kaulille-Bocholt 011/447829
Janssen N. Itterplein 6 01 3960 Bree-Opitter 089/867737
Jans S. Luikersteenweg 232/5 3500 Hasselt 011/284545
Jooken R. Donkweg 23 3520 Zonhoven 011/813255
Boelen V. Dorpsstraat 56 3740 Eigenbilzen-Bilzen 089/414804
Hoeck M. Stationsstraat 26 3800 St.Truiden 011/680830
Achten F. Koolmijnlaan 409 3550 Zolder 011/573903

Zaterdag  23/06/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  24/06/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Jackers K. Hoefstraat 15 3940 Hechtel 011/726577
Delnoy A.M. Molenweideplein 1 3620 Lanaken 089/716434
Borghgraef I. Carnegielaan 10 3500 Hasselt 011/377704
Swinnen R. Boxbergstraat 6 3600 Genk 089/357650
Butenaers D. Romeinse Kassei 37 3700 Tongeren 012/231298
Seijnhaeve M. Grootstraat 47 3570 Alken 011/316588
Minten D. Koolmijnlaan 165 3550 Heusden 011/572306

WWWWWachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Ortho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Paro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125
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WACHTDIENST   ORTHODONTIE       juni  2012 070 / 222088

Weekend 2 en 3 juni,  9 tot 18 uur Medhat Aly         0486422050
Weekend 9 en 10 juni,  9 tot 18 uur          Janssen Rina         0495262458
Weekend 16 en 17 juni, 9 tot 18 uur         Nelles Anne-Marie         0476411830
Weekend 23 en 24 juni,  9 tot 18 uur, Berben Cornelia         0487292585
Weekend 30juni en 1 juli,  9 tot 18 uur Schreurs Arnaud         089359703

WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE       juni  2012         070 / 222125

Weekend 2 en 3 juni,  9 tot 18 uur Thevissen Eric
Weekend 9 en 10 juni,  9 tot 18 uur Van den Eynde Els
Weekend 16 en 17 juni, 9 tot 18 uur Vanderfaille Annelou
Weekend 23 en 24 juni,  9 tot 18 uur, Van Enis Francis
Weekend 30juni en 1 juli,  9 tot 18 uur Wijgaerts Ingrid

Zaterdag  30/06/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  01/07/2012 : 9 tot 18 uur
   ——————————————————————————————————
Emmers R. Driehoek 51 3920 Lommel 011/544639
Van De Boel B. Sint Pietersstraat 145 3630 Maasmechelen 089/792062
Jans K. Maastrichterstwg 198 b1 3500 Hasselt 011/762868
Awouters P. Reinpadstraat 18 3600 Genk 089/363516
Boosten E. Verbindingsweg 20 3770 Riemst 012/452556
Jansen S. Bloemenstraat 22 3830 Wellen 012/746626
Meuwis P. Ubbelstraat 9 3550 Zolder 011/538491

TE HUUR:
Starten met nieuwe installatie, nieuwe RX, denta-port, alle
materialen en regelmatig vernieuwde instrumenten? Ook
orthopantomografie aanwezig. Geen overname, maar vaste
huur voor raadpleging, wachtplaats en eigen ruimte met
toilet: 790€ per maand + 110 € verwarming, stroom en
water. Tel.: 0475 597488 Kort bij Hasselt, midden nieuwe
appartementsgebouwen…
Luk Dieryck, Kapelstraat 31, 3590 Diepenbeek

Hiernaast de oude (K)LTV logo's en
het nieuwe VVT-KLTV studieclublogo
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KoninklijkKoninklijkKoninklijkKoninklijkKoninklijke Limburgsee Limburgsee Limburgsee Limburgsee Limburgse
TTTTTandartsen Vandartsen Vandartsen Vandartsen Vandartsen Verenigingerenigingerenigingerenigingereniging
Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
27° jaargang, nummer 6 : juni  2012

                    S     't    pyxke
1936-20121936-20121936-20121936-20121936-2012

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

Hiernaast de aankondiging van de 5de "Dies Natalis"

Inschrijven: Inschrijven: Inschrijven: Inschrijven: Inschrijven: vóór 25 juni 2012vóór 25 juni 2012vóór 25 juni 2012vóór 25 juni 2012vóór 25 juni 2012
Bank JBank JBank JBank JBank J. van Breda & Co Swift/BIC. van Breda & Co Swift/BIC. van Breda & Co Swift/BIC. van Breda & Co Swift/BIC. van Breda & Co Swift/BIC: JVBABE22: JVBABE22: JVBABE22: JVBABE22: JVBABE22

IBAN: BE28-6451-1921-1520IBAN: BE28-6451-1921-1520IBAN: BE28-6451-1921-1520IBAN: BE28-6451-1921-1520IBAN: BE28-6451-1921-1520
10,00 euro per volwassene10,00 euro per volwassene10,00 euro per volwassene10,00 euro per volwassene10,00 euro per volwassene

1,00 euro per kind1,00 euro per kind1,00 euro per kind1,00 euro per kind1,00 euro per kind
Gelieve ook te melden (voor de verzekering):

Naam en voornaam van alle deelnemers

Via de website VVT-KLTV
of via    studieclub.kltv@skynet.be

 sponsoring: KLTV en MDL

Zaterdag 30 juni 2012Zaterdag 30 juni 2012Zaterdag 30 juni 2012Zaterdag 30 juni 2012Zaterdag 30 juni 2012

          DDDDDAAAAAG van 't SPYXKEG van 't SPYXKEG van 't SPYXKEG van 't SPYXKEG van 't SPYXKE

FietsersFietsersFietsersFietsersFietsers
StrandStrandStrandStrandStrand

MDLMDLMDLMDLMDL

S  A  M  E  N  K  O  M  S  To mo mo mo mo m
 13u00 13u00 13u00 13u00 13u00

o mo mo mo mo m
 13u30 13u30 13u30 13u30 13u30

   Wandelaars   Wandelaars   Wandelaars   Wandelaars   Wandelaars
OPZC  POPZC  POPZC  POPZC  POPZC  Parking 1arking 1arking 1arking 1arking 1

DaalbroekstrDaalbroekstrDaalbroekstrDaalbroekstrDaalbroekstr. 106  R. 106  R. 106  R. 106  R. 106  Rekekekekekememememem
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DAG VAN HET SPYXKE

JAAR AGENDA: zie verder in dit Spyxke

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)

Voorblad van 't Spyxke: "De Mechelse Heide" Mechelen a/d Maas

Het KLHet KLHet KLHet KLHet KLTVTVTVTVTV- bestuur en de redactie wensen- bestuur en de redactie wensen- bestuur en de redactie wensen- bestuur en de redactie wensen- bestuur en de redactie wensen,,,,,
alle collegae en hun familiealle collegae en hun familiealle collegae en hun familiealle collegae en hun familiealle collegae en hun familie

een zonnige, deugddoende eneen zonnige, deugddoende eneen zonnige, deugddoende eneen zonnige, deugddoende eneen zonnige, deugddoende en
herbronnende vakantieherbronnende vakantieherbronnende vakantieherbronnende vakantieherbronnende vakantie

TTTTTot op de Dag vot op de Dag vot op de Dag vot op de Dag vot op de Dag v.h. Spyxk.h. Spyxk.h. Spyxk.h. Spyxk.h. Spyxkeeeee
of tot in september!of tot in september!of tot in september!of tot in september!of tot in september!

Beste collegae,

Op het ogenblik dat de vakantieperiode
aanbreekt, zijn we al aan het nadenken voor
de programmatie voor 2013.  De peer-
reviewavonden met “beroepsthema’s” heeft op
menige plaatsen  positieve reacties te weeg
gebracht rond o.a. de  kwaliteit van de
beroepsuitoefening, de wachtdienst en het
invullen van de partiële conventie. Veel
collegae wisten daar de voorbije jaren geen
raad mee, maar het verder afbrokkelen van
de phetora  en de ongezonde discussie over
de index in onze sector, heeft alles wat in een
stroomversnelling gebracht. Neen, de patiënt moet in deze moeilijke
economische tijden niet de klos  zijn, maar wie ons extra eisen stelt naar
behandeling en uren, MOET hiervoor  bereid zijn een prijs te betalen.
In welke richting we in dit moeilijk bestuurbaar land gaan evolueren dit
najaar (wanneer we een nieuw akkoord moeten onderhandelen) is nog niet
zeker.  Gaat de index voor iedereen “onaantastbaar blijven” ?  Zijn er nieuwe
Di Rupo besparingen noodzakelijk? Kan aan de huidige tarieven nog
kwaliteit geleverd worden ?  Hoe gaat Volksgezondheid om met het nieuwe
hygieneprotocol? Is er eindelijk een opening naar de opleiding van
mondzorgassistenten?  Welke leugentjes van VBT gaan we weer moeten lezen
om hun “historische vergissing” te helpen goedpraten ?
Veel vragen met niet noodzakelijk pasklare oplossingen die iedereen vrolijk
zal kunnen maken. Op gepaste tijden hebben we graag uw mening over
actuele problemen in de het beroep en proberen we dit naar Brussel over te
dragen. Ook  al viert onze vereniging  dit jaar haar 25 jaar-feest, toch  wordt
er niet stilgezeten om het belang van de Vlaamse tandarts te blijven verdedigen
ook o.a. tegen enkele buitenlandse rakkers, die snel wat RIZIV geld komen
“tanken” en dan even snel met de noorderzon verdwijnen met achterlatend
van niet altijd fraai tandheelkundig werk!!!. Voor deze groepen en de
ongeveer 30 nomenclatuurnummerschrijvers, moest een ingewikkeld systeem
van p-waarden “uitgevonden” worden.  Onze Marc heeft er dagen en nachten
over gezwoegd en zal het zeker niet volmaakt vinden, maar het heeft voor
99,5 % van de collegae GEEN  effecten en heeft ook onze index gered , die we
anders in de toekomst  NOOIT meer in de cijfers terugzagen.

Kijk gerust  intussen eens naar ons programma voor het najaar, waarbij we
ook wat NIVVT cursussen naar onze provincie willen brengen. Het succes
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OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:

ALBERT CRANINX
° 19-11-1932     + 16-05-2012

Tandarts (op rust)
KUL 1959

° 07-04-1926  + 25-04-2012

Denise KRINGSDenise KRINGSDenise KRINGSDenise KRINGSDenise KRINGS
Moeder  van collega  FREDERIC NELLISSEN

          HUWELIJK:HUWELIJK:HUWELIJK:HUWELIJK:HUWELIJK:

Op 12-05-2012  gaven
collega HANNE GREGOOR  en Frédérique Theuwis
elkaar het Ja-woord.

De KLTV wenst het  jonge bruidspaar
proficiat  en  alle  geluk.

     GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:

° 249-04-2012
KORNEEL
Zoontje van collega
KATRIJN GEVERS  en  Ralf Boelanders

hiervan bepaalt of we volgend jaar op deze weg kunnen voortgaan.
Het najaar brengt ook de KLTV bestuursverkiezingen opnieuw in de kijker.
De uitgelezen kans om ook wat “jonge” inbreng” te krijgen in onze intussen
76  jaar oude vereniging. Ja, ook de voorzitter is na dit jaar statutair
ontslagnemend, maar ik neem aan dat jullie niet dadelijk zijn taak willen
ambiëren !!!
Mag ik U allemaal een prettig verlof toewensen met uw dierbaren en U terug
zien op onze activiteiten van september.
Vergeet intussen onze familiedag van de Dag van ’t Spyxke niet op 30 juni ,
want Ronny en Maurice hebben dit jaar “de eieren”  wel op het juiste adres
bezorgd om ZEKER goed weer te verkrijgen!!!!

J. Hoffbauer  vz KLTV
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GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT:::::
Algemeen tandartsAlgemeen tandartsAlgemeen tandartsAlgemeen tandartsAlgemeen tandarts regio Beringen-Koersel voor 2 dagen per week
in volledig vernieuwde praktijk, 2 stoelen en assistentie,
dagen en uren in overleg vrij te kiezen,
contact:contact:contact:contact:contact: Chris Van den Bossche011/ 45 36 06 of cv202245@scarlet.be

Algemeen TAlgemeen TAlgemeen TAlgemeen TAlgemeen Tandarandarandarandarandartststststs  voor moderne groepspraktijk in Tongeren
Dagen en uren overeen te komen. Zeer goede voorwaarden.
Contact: Contact: Contact: Contact: Contact: Vital Vranken      info@invident.be
TTTTTel . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22

Orthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandartsOrthodont(e) en algemeen tandarts
voor zeer drukke en volledig vernieuwde groepspraktijk in Heusden-Zolder
D/U OTK uitstekende voorwaarden
Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts  Contact: Luc Goyvaerts   info@smilekliniek.be
TTTTTel. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39.el. :  011/53.81.39. GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39GSM: 0495/51.81.39

Collega tandarts  tandarts  tandarts  tandarts  tandarts  voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.:089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65 of 0494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.90

Welke algemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandarts wil een  3-tal jaren samenwerken en nadien
praktijk overnemen aan zeer gunstige voorwaarden? Centrum Zolder-Limburg
Contacteer 0476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 93 of robhouben@hotmail.com

TTTTTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLALPLALPLALPLALPLUS te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek zoekt
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 089/857025089/857025089/857025089/857025089/857025 of info@esthedentalplus.be
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Professionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingen
1. Door toedoen van het Verbond zijn ALLEEN in ons beroep voor het RIZIV

”wachtdienst brugdagen “ mogelijk en dus ook het overdragen van de continuïteit
van de zorgen naar ons wachtdienstnummer 0903/39969 tussen 9h00 en 18h00. Dit
jaar volgen nog drie brugdagen, op vrijdag 2 november en maandagen 24  en 31 december.

2. Zoals steeds doe ik bij het begin van de jaarlijkse verlofperiode een warme oproep
naar de collegae om de EIGEN patiënten niet in de steek te laten en onderling afspraken
te maken, zodat een voorbeeldige (regelmatige) patiënt niet naar 20 drukke collegae
moet bellen !!!!

3. KLTV wil de Limburgse VVT-leden betrekken in het 25 jaar-feest van het Verbond
op zaterdag 8  september in Gent Centrum. Om praktische redenen hebben we de
busreis moeten schrappen, maar we onderzoeken wel de mogelijkheid om een eigen
namiddagprogramma in Gent te organiseren. Ook hier moeten we tijdig (definitieve)
afspraken kunnen maken met restaurant en toeristische sector. Daarom deze
DRINGENDE oproep om voor 22 juni jullie interesse kenbaar te maken bij de
voorzitter (jos.hoffbauer@tandarts.be) of via de agendaknop op onze website.
We voorzien voor 45  euro p.p. (minimaal 25  inschrijvingen) een programma van :

·12h30 Middagmaal (3 gangen) in het prachtig Bourgondisch restaurant
  “De Witte Leeuw” langs de Graslei  met keuze uit een  menu met vlees (waterzooi)
  of vis (zalm)
·Daarna drie uur durende geleide wandeling met o.a. boottocht op de Gentse Leien
·Voor het feest in de Oude Vismijn schrijft U apart in via de Verbondswebsite en kan
 het bedrag volledig gesponsord worden door bestelling bij enkele sponsors in de
 periode tussen 1/7 en 30/9. Op dit feest met een gezellig etentje is er naast Raymond
 van het Groenwoud, Limburgse inbreng van de Dixie-land Band(www.piccoloband.be)
 en Chris Barrow (Goldies show met videoprojecties).

4. Onze jaarlijkse wintermeeting gaat dit jaar door op zaterdag 1 december op de
Campus Diepenbeek van UHasselt. Hou het Contactpunt van September of Oktober
in de gaten om er zeker bij te kunnen zijn. We proberen ook een apart programma voor
de Limburgse tandartsassistenten te voorzien van drie maal één uur rond
communicatietechnieken bij mondhygiëneinstructies en een praktisch luik rond
protheseherstel / maken van  modellen en bleekbeugels …   Hierover zeker meer in
september…maar spreek intussen jullie assistente maar eens aan !!!!

5. De cursus “ mechanische “endo-preparatie” van 22 november was weer in een
wip volzet.  Deze cursus en mogelijk ook andere “praktische” endocursussen zullen
volgend jaar zeker opnieuw op het programma gezet worden.

6. Voor de cursussen van enerzijds, collega Daphne Hermans en osteopaat Jan Berx rond
de basisprincipes van de orthoposturodontie (bekend als splint en bite bij o.a.



KKKKKoninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse TandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVerenigingerenigingerenigingerenigingereniging

-11--11--11--11--11-

't Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:     juni 2012juni 2012juni 2012juni 2012juni 2012

Maandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsen

'''''t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:     juni 2012juni 2012juni 2012juni 2012juni 2012

-10--10--10--10--10-

* ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN  voor  ACTIVITEITEN  KLTV
Centralisatie via de VVT-website of  het nieuwe (sinds 2008) e-mailadres:

 studieclub.kltv@skynet.be

sporters) op donderdagnamiddag 11 oktober en anderzijds  Walter van Breda /
L. Vrielinck rond occlusiefouten bij overkappingsprothese op implantaten op
donderdag 8 november KAN MOMENTEEL NOG NIETt ingeschreven worden.
We berichten wanneer de cursus op de NIVVT- kalender staat !!!!

7. Geconventioneerden 2012 : vergeet uw aanvraag voor het sociaal statuut niet aan te
vragen voor 30 juni 2012.

8. Wie nog gratis geneesmiddelenvoorschriften  wil ontvangen via het RIZIV, moet
ook voor 30 juni een aanvraag doen op ekono@riziv.fgov.be

9. WACHTDIENST 2013: midden augustus starten we de voorbereidingen voor de nieuwe
wachtdienstregeling voor 2013. Tijd om de coördinator wijzigingen te laten geworden
en vrijstellingen omwille van gezondheid of leeftijd (zie onze wachtdienstwebsite van
studieclub Limburg). Zoals vorig jaar is het OOK mogelijk om je vakantieperiode
2013 in te brengen op de systeem via www.vvt.be (beginpagina Verbondswebsite) en
dan naar “mijn wachtdienst”. Dit is ALLEEN mogelijk tussen 15 augustus en 30
september 2012 voor MAXIMAAL  7  periodes in 2013.
Overdrijf hier zeker niet in a.u.b. !!!!
Voor de huidige wachtdienstregeling nogmaals benadrukken dat patiënten ook van
“buiten” de eigen wachtdienstkring mogen komen en dat de (gelukkig weinige) patiënten
die nog tegen 17h45 bellen,  behandeld moeten kunnen  worden als ze dadelijk doorreizen
en het om een urgente klacht gaat !!!

10. Vergeet ook de datum van ons jaarlijks KLTV banket  niet in uw agenda te schrijven
: zaterdag 27 oktober in Genk….we gaan er weer een  bruisend feest van maken !!!

11. NIEUW KLTV bestuur: verkiezingen NAJAAR 2012  Elke twee jaar is de helft van
het KLTV bestuur ontslagnemend en kunnen zich nieuwe kandidaten kenbaar maken
voor een functie van dus minimum vier jaar. Nogmaals wil ik een oproep doen aan
IEDEREEN, maar vooral aan de jongere collegae om hierin te participeren. Als grootste
studieclub van het land willen we toonaangevend blijven, maar missen de inbreng van
onze jonge (min 40 jaar) collegae.  Laat eens iets horen  of spreek eens met de huidige
bestuurders….want jullie ideeën zijn zeker welkom. Je moet (net als wij) NIET over
een zee van tijd beschikken om bestuurder te worden.

Jos Hoffbauer, Voorzitter KLTV
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Programma:

13u00 Samenkomst FIETSERS:  Parking aan het strand van MDL, Uikhoven.
13u30 Aankomst fietsers op Parking P1 van OPZC Daalbroekstr. 106

 REKEM  waar eveneens de wandelaars verzamelen voor een
rondleiding over  de werking van OPZC en bezoek aan het museum

15u00 Drink
15u45 Wandeling in de bosrijke omgeving van het OPZC
17u00 Aankomst aan het strand voor de welkomstdrink aangeboden door

Maurice Roumans van MDL ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag
18u00   Begin Beachparty THEMA WESTERN (eventueel verkleed als cowboy

of indiaan)
Animatie: springkasteel, rodeostier, saloongames,kano, quad, jetski,...

Inschrijving:  ALLEEN   via de website VVT-KLTV
of   via studieclub.kltv@skynet.be    (GEEN ANDERE!)

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 25/6/2012.

Massaal inschrijven dus, het kan nu al.Massaal inschrijven dus, het kan nu al.Massaal inschrijven dus, het kan nu al.Massaal inschrijven dus, het kan nu al.Massaal inschrijven dus, het kan nu al.
De prijs is gebleven zoals vorige jaren:De prijs is gebleven zoals vorige jaren:De prijs is gebleven zoals vorige jaren:De prijs is gebleven zoals vorige jaren:De prijs is gebleven zoals vorige jaren:

10,00 euro voor de volwassenen en10,00 euro voor de volwassenen en10,00 euro voor de volwassenen en10,00 euro voor de volwassenen en10,00 euro voor de volwassenen en
1,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).1,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).1,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).1,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).1,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).

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

Gelieve bij inschrijving ook al aan te geven of je komtGelieve bij inschrijving ook al aan te geven of je komtGelieve bij inschrijving ook al aan te geven of je komtGelieve bij inschrijving ook al aan te geven of je komtGelieve bij inschrijving ook al aan te geven of je komt
f ietsen of wandelen.f ietsen of wandelen.f ietsen of wandelen.f ietsen of wandelen.f ietsen of wandelen.

               Zaterdag 30 juni 2012Zaterdag 30 juni 2012Zaterdag 30 juni 2012Zaterdag 30 juni 2012Zaterdag 30 juni 2012

  DDDDDAAAAAG VG VG VG VG VAN 't SPYXKEAN 't SPYXKEAN 't SPYXKEAN 't SPYXKEAN 't SPYXKE
De laatste zaterdag van juni is traditioneel voorbehouden voorDe laatste zaterdag van juni is traditioneel voorbehouden voorDe laatste zaterdag van juni is traditioneel voorbehouden voorDe laatste zaterdag van juni is traditioneel voorbehouden voorDe laatste zaterdag van juni is traditioneel voorbehouden voor
onze "familiedag". Ook na ons jubileumjaar gaan we hiermeeonze "familiedag". Ook na ons jubileumjaar gaan we hiermeeonze "familiedag". Ook na ons jubileumjaar gaan we hiermeeonze "familiedag". Ook na ons jubileumjaar gaan we hiermeeonze "familiedag". Ook na ons jubileumjaar gaan we hiermee
doordoordoordoordoor. Samen als aanloop naar een welverdiende vak. Samen als aanloop naar een welverdiende vak. Samen als aanloop naar een welverdiende vak. Samen als aanloop naar een welverdiende vak. Samen als aanloop naar een welverdiende vakantie metantie metantie metantie metantie met
het gezin col legiaal ontspannen op de f iets of wandelendhet gezin col legiaal ontspannen op de f iets of wandelendhet gezin col legiaal ontspannen op de f iets of wandelendhet gezin col legiaal ontspannen op de f iets of wandelendhet gezin col legiaal ontspannen op de f iets of wandelend
door ons veelzijdige Limburg.door ons veelzijdige Limburg.door ons veelzijdige Limburg.door ons veelzijdige Limburg.door ons veelzijdige Limburg.
Ook dit jaar stelden collega Ronny Martens samen met HildeOok dit jaar stelden collega Ronny Martens samen met HildeOok dit jaar stelden collega Ronny Martens samen met HildeOok dit jaar stelden collega Ronny Martens samen met HildeOok dit jaar stelden collega Ronny Martens samen met Hilde
en Maurice van MDL het namiddag- en avondprogramma samen:en Maurice van MDL het namiddag- en avondprogramma samen:en Maurice van MDL het namiddag- en avondprogramma samen:en Maurice van MDL het namiddag- en avondprogramma samen:en Maurice van MDL het namiddag- en avondprogramma samen:
Thema: WESTERN.Thema: WESTERN.Thema: WESTERN.Thema: WESTERN.Thema: WESTERN.
De  f ietsers verzamelen aan het strand in Uikhoven voor deDe  f ietsers verzamelen aan het strand in Uikhoven voor deDe  f ietsers verzamelen aan het strand in Uikhoven voor deDe  f ietsers verzamelen aan het strand in Uikhoven voor deDe  f ietsers verzamelen aan het strand in Uikhoven voor de
f iets tocht naar park ing 1 van OPZC in Rekem (Openbaarf iets tocht naar park ing 1 van OPZC in Rekem (Openbaarf iets tocht naar park ing 1 van OPZC in Rekem (Openbaarf iets tocht naar park ing 1 van OPZC in Rekem (Openbaarf iets tocht naar park ing 1 van OPZC in Rekem (Openbaar
Psychiatrisch ZorgCentrum), waar ondertussen de wandelaarsPsychiatrisch ZorgCentrum), waar ondertussen de wandelaarsPsychiatrisch ZorgCentrum), waar ondertussen de wandelaarsPsychiatrisch ZorgCentrum), waar ondertussen de wandelaarsPsychiatrisch ZorgCentrum), waar ondertussen de wandelaars
zich verzameld hebben. Daar krijgen we een rondleiding overzich verzameld hebben. Daar krijgen we een rondleiding overzich verzameld hebben. Daar krijgen we een rondleiding overzich verzameld hebben. Daar krijgen we een rondleiding overzich verzameld hebben. Daar krijgen we een rondleiding over
de werking van het centrum en een bezoek aan het museum.de werking van het centrum en een bezoek aan het museum.de werking van het centrum en een bezoek aan het museum.de werking van het centrum en een bezoek aan het museum.de werking van het centrum en een bezoek aan het museum.
Na een boswandeling en de fietstocht terug, worden we rondNa een boswandeling en de fietstocht terug, worden we rondNa een boswandeling en de fietstocht terug, worden we rondNa een boswandeling en de fietstocht terug, worden we rondNa een boswandeling en de fietstocht terug, worden we rond
17h samen weer verwacht aan het strand waar Maurice Roumans17h samen weer verwacht aan het strand waar Maurice Roumans17h samen weer verwacht aan het strand waar Maurice Roumans17h samen weer verwacht aan het strand waar Maurice Roumans17h samen weer verwacht aan het strand waar Maurice Roumans
van MDL ons vergast op een welkomstdrink, omdat hij 60 wordt.van MDL ons vergast op een welkomstdrink, omdat hij 60 wordt.van MDL ons vergast op een welkomstdrink, omdat hij 60 wordt.van MDL ons vergast op een welkomstdrink, omdat hij 60 wordt.van MDL ons vergast op een welkomstdrink, omdat hij 60 wordt.
Om 18h begint dan de beachparOm 18h begint dan de beachparOm 18h begint dan de beachparOm 18h begint dan de beachparOm 18h begint dan de beachpartytytytyty, al dan niet verkleed als, al dan niet verkleed als, al dan niet verkleed als, al dan niet verkleed als, al dan niet verkleed als
cowboy of indiaan.cowboy of indiaan.cowboy of indiaan.cowboy of indiaan.cowboy of indiaan.
VVVVVoor de animatie zal er uiteraard een springkoor de animatie zal er uiteraard een springkoor de animatie zal er uiteraard een springkoor de animatie zal er uiteraard een springkoor de animatie zal er uiteraard een springkasteel zijn voorasteel zijn voorasteel zijn voorasteel zijn voorasteel zijn voor
de kleine kinderen, een rodeostier en allerhande saloongamesde kleine kinderen, een rodeostier en allerhande saloongamesde kleine kinderen, een rodeostier en allerhande saloongamesde kleine kinderen, een rodeostier en allerhande saloongamesde kleine kinderen, een rodeostier en allerhande saloongames
voor de grote en oude kinderen, alsook kano, quad en jetski.voor de grote en oude kinderen, alsook kano, quad en jetski.voor de grote en oude kinderen, alsook kano, quad en jetski.voor de grote en oude kinderen, alsook kano, quad en jetski.voor de grote en oude kinderen, alsook kano, quad en jetski.

1936-20121936-20121936-20121936-20121936-2012
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de huidige periode aan. Dr. Glorieux, ‘Hoofdinspecteur der établissementen voor
geesteszieken en abnormale kinderen’, was van mening dat je niet alle categorieën
in een zelfde inrichting moest stoppen. Zware en minder zware gevallen moesten
gescheiden worden. Met name het Gesticht van Doornik, waar een allegaartje
aan patiënten bij elkaar zat, inspireerde hem tot deze opvatting. Rekem zou aldus
gaan dienen als opvangplaats voor de minder zware gevallen uit het Gesticht
van Doornik. Er hadden ten behoeve van het Toevluchtshuis, niet zolang daarvoor
aanzienlijke verbouwingswerken plaats gevonden, maar al snel bleek dat de
gebouwen niet geschikt waren voor het onderbrengen van psychiatrische
patiënten. In 1926 startte een nieuwe bouwcampagne, die hospitaal, kasteel, 2e

en 3e kwartier geschikt voor verpleging moesten maken. Een deel van het
personeel en bewoners van het Toevluchtshuis bleef aanwezig. Op 24 januari
1921 kwamen de eerste (106) psychiatrische patiënten uit Doornik aan. Ze werden
verspreid over kasteel en overige gebouwen. Overeenkomstig de militaire traditie
van de Bedelaarskolonie die grotendeels door militairen gerund werd, werden de
verschillende afdelingen ‘kwartieren’ genoemd. Er waren er 9 waarvan er één –
het 5e, de boerderij- buiten het domein lag. De militaire sfeer zou de komende
jaren in stand gehouden worden door de komst van nieuwe bewakers die voor
een groot deel gerekruteerd werden uit oud-strijders uit de eerste Wereldoorlog.
Zij hadden bij de personeelswerving voorrang. Een opleiding was niet vereist.
Na de tweede Wereldoorlog hadden bewakers van opgeheven Zwartenkampen (
voor collaborateurs) eveneens voorrang, hetgeen ook gold voor oud –
mijnwerkers bij het sluiten der mijnen in de zestiger jaren. Tot de tachtiger jaren
van de vorige eeuw liepen er nog geüniformeerde bewakers rond. Behandelingen
of therapieën voor patiënten waren er nauwelijks. Met de komst van
psychofarmaca en psychiaters veranderde het beeld van de inrichting.

Rijkspsychiatrisch Centrum “Daelwezeth”

Door overbevolking van het kasteeldomein –in de zestigerjaren van de vorige
eeuw, verbleven er ruim 900 patiënten –en met haar verouderde accommodatie
was de inrichting aan modernisering toe. Dit kon niet meer binnen het oude
complex. Door het bezoek van koning Boudewijn aan Rekem in 1960, werd plots
alle aandacht op het Gesticht gericht en kwam alles in een stroomversnelling
terecht. Op het terrein van de Landbouwkolonie aan de Daelbroekstraat tekende
zich vanaf dat jaar langzaam maar zeker een nieuwe instelling af. In 1974 kon dan
ook het ‘Rijkspsychiatrisch Centrum “ Daelwezeth” ‘ geopend worden. Negen
jaar eerder was er al een eerste paviljoen geopend, maar het zou nog tot 1988
duren voor de laatste bewoners het oude Gesticht konden verlaten. In
tegenstelling tot vroeger werd het Rijkspsychiatrisch Centrum een open instelling
waar een groot deel van de bewoners dankzij nieuwe medicijnen en behandelingen
vrij konden rondlopen. Bewakers werden omgeschoold tot verplegers en
verpleegsters deden hun intrede in deze tot voor kort mannenmaatschappij. In
de tachtiger jaren kwamen ook de eerste vrouwelijke patiënten.

Beknopt overzicht van 200 jaar zorggeschiedenis in Rekem

In 2009 was het exact 200 jaar geleden dat er op het kasteel van Rekem een
bedelaarskolonie gevestigd werd. Ofschoon het kasteel al in 1792 voor de
Oostenrijkse troepen als militair hospitaal diende, mag de beslissing die Napoleon
in 1809 nam, dienen als startsein voor deze 200 jaar. Een jaar eerder was er al het
keizerlijke decreet “nopens het uytroeyen van het Bedelen”, maar in zijn besluit
van 10 augustus 1809 noemt Napoleon het kasteel van “ Reckheim” expliciet als
vestigingsplaats voor de bedelaarskolonie van het Departement van de
Nedermaas.

Bedelaarskolonie

Door het opheffen van de kloosters, kwamen heel wat mensen die voorheen door
religieuzen opgevangen werden, op straat terecht. De bedelaarskoloniën moest
daar een oplossing voor bieden. In feite kwamen hier mensen terecht die zich
zonder bestaansmiddelen op straat bevonden. Het was een samenraapsel van
hulpbehoevenden die aan allerlei kwalen leden. Een ‘bloemlezing’ uit 1826 laat
zien waar we wat deze kwalen betreft, zoal aan moeten denken. Er zaten 236
mensen in het “Dépôt” zoals het in de volksmond genoemd werd. Hiervan waren
er maar 54 in staat om op het land te werken. De overige waren ‘blind, zinneloos,
lam, mismaakt, doof, uitgeput, hadden tering, vallende ziekte of braakten bloed’.

Dorp in het dorp

Het Dépôt was binnen Rekem, ook nadat het omgevormd was tot
krankzinnigengesticht, een zelfstandig functionerend dorp dat volledig in eigen
onderhoud kon voorzien. Alle ambachten waren er vertegenwoordigd: een
boerderij voor de voedselvoorziening, een slagerij, een schrijnwerkerij, een
smederij, een weverij, een spinnerij, een boekbinderij … Het Dépôt kon goed
zonder Rekem hetgeen andersom vaak niet het geval was. Zo was het bijvoorbeeld
de brandweer van het Dépôt die uitrukte als er in Rekem en aangrenzende dorpen
brand uitbrak. Als de straten bedekt lagen met sneeuw rukte vanuit de
landbouwkolonie de sneeuwruimploeg uit. Als particulieren  klussen te doen
hadden, konden ze bij het Dépôt voor goedkope arbeidskrachten terecht. Veel
inwoners van Rekem vonden er werk. Dit ‘dorp in het dorp’ heeft grotendeels
nog tot in de zestigerjaren van de vorige eeuw gefunctioneerd zoals hierboven
beschreven.

Rijkskrankzinnigengesticht

De bedelaarsperiode duurde tot 1890. Daarna was er gedurende een korte periode
een heropvoedingsgesticht voor jongens van 15 tot 21 jaar en vanaf 1904 een
Toevluchtshuis (opvanghuis) voor mensen zonder middelen van bestaan. Op 20
december 1920 vangt met de oprichting van een “Rijkskrankzinnigengesticht”
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Ziekenhuis
De best bewaard gebleven collectie is die van de ‘Infirmerie’(ziekenhuis). Het
betreft voorwerpen die dienden voor medische behandelingen en dat waren er
vrij veel. Men hoefde voor weinig de deur uit.

Schrijnwerkerij
Niet zo lang geleden kwam er bij opruimingswerkzaamheden bij de technische
dienst een omvangrijke collectie oude timmermangereedschappen boven water.
Er zitten voorwerpen bij die nog dateren uit de tijd van de Bedelaarskolonie.

Brandweer
Het Bezoekerscentrum biedt onderdak aan een vijftal  19e eeuwse
brandweerwagens. Met deze wagens werden in Rekem en aangrenzende dorpen
branden geblust. Er is ook nog een groot deel van de uitrusting van de brandweer
aanwezig.

Medische bibliotheek
 De oude medische bibliotheek is nog voor een groot deel bewaard gebleven. De
meeste boeken zijn Franstalig en dateren uit de eerste helft van de 20e eeuw. Ze
geven een goed beeld van de hoofdzakelijk in Frankrijk geldende opvattingen
over psychiatrie.

Overige
Verder zijn er nog tal van andere voorwerpen uit bijvoorbeeld de Gestichtskapel,
de keuken, de werkplaatsen, verder dwangbuizen, elektroshockapparaten,
prikklokken voor bewakers, gestichtsmunten, oude in de schrijnwerkerij gemaakte
meubels…

Uit de folder uitgedeeld op de Open Bedrijvendag

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

De wereld van de psychiatrie verandert nu snel. Ook het nieuwe complex blijkt in
het begin van de 21e eeuw niet meer aan de gewijzigde opvattingen over
psychiatrie te voldoen. Op 25 maart 2006 wordt door Voogdijminister Inge Vervotte
een vernieuwd complex: het “Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem”
geopend. Reïntegratie van de patiënt in de maatschappij staat nu centraal in de
behandeling. De vernieuwing gaat door. Een jaar later opent het OPZC in Lanaken
het ‘Psychiatrisch Verzorgingstehuis Rado’ voor chronisch psychiatrische
patiënten.

Rijkslandbouwkolonie

Door een grondruil in 1853 tussen provincie ( toenmalige eigenaar van het
kasteeldomein) en gemeente krijgt het Gesticht de beschikking over een aanzienlijk
stuk heidegrond achter kasteel Daelbroek. Vanaf dan vinden er
landbouwactiviteiten op dit terrein plaats. Omstreeks 1858 wordt er de
Rijkslandbouwkolonie gevestigd en verschijnen er de eerste boerderijgebouwen.
De nog bestaande grote hoeve op het terrein van het OPZC, waarin thans o.a.
het Bezoekerscentrum gevestigd is, dateert van omstreeks 1860. De
Rijkslandbouwkolonie zorgde voor het voedsel van het Gesticht. Er was een
vaste bezetting aan vakkrachten, maar het werk op het land en in de stallen werd
grotendeels door patiënten van het gesticht gedaan. Deze kwamen in aanvang
dagelijks in colonne te voet van het kasteel naar de kolonie en gingen ’s avonds
weer terug. Het werken op de boerderij en in de diverse werkplaatsen werd in die
tijd gezien als een vorm van therapie. Nieuwe ideeën over behandelingen van
psychiatrische patiënten –zij dienden zich niet meer met werken bezig te houden-
maar ook de dalende rentabiliteit van het boerenbedrijf luidden het einde in van
de Landbouwkolonie. In 1991 gingen de laatste koeien de deur uit.

Het Bezoekerscentrum

Het Bezoekerscentrum van het OPZC is gevestigd in de oude hoeve van de
Landbouwkolonie en beschikt over een collectie voorwerpen die aan het oude
Gesticht toebehoorden. Bij de verhuizing van het OPZC in de tachtiger jaren
naar haar nieuwe locatie is veel verloren gegaan, maar her en der doken en
duiken nog steeds oude voorwerpen op die aan de oude tijd herinneren.

De collectie is onder te verdelen in:
Landbouwkolonie
Hier hebben weinig rigoureuze veranderingen plaatsgevonden, waardoor er nog
tal van zaken aanwezig is. Naast de smederij en haar gereedschappen, de
landbouwwerktuigen, boerderijgereedschappen is er nog het grootste deel van
de boederijadministratie van 1920 tot 1985. Je vindt er een minutieuze registratie
terug van alles wat er gedurende die jaren op de boerderij plaatsvond.
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Met de boot terug naar het vaste land om de trektocht aan te vatten. In het
toeristisch infocenter kregen we te horen dat het volledige traject langs de
kustlijn nog niet hersteld is na de zondvloed van 25 oktober 2011. Een
omgekeerde tsunami heeft 3 uur lang over Cinque Terre gewoed en vooral
Vernazza  en omstreken werd door de kracht van het  water en rotsblokken
half van de kaart geveegd. Tot vandaag zijn kranen bezig om het stadje en het
kleine strand terug leefbaar te maken.
Als bij aankomst in Corniglia bleek dat onze B&B 5km hoger in de bergen lag,

zonk ons even de moed in de
schoenen. Een toevallig
voorbijrijdende deus ex machina
moet dit op ons gezicht gelezen
hebben en stelde spontaan voor om
ons ter plaatse af te zetten  – en nú
komt het -  en ons een uur later weer
te komen afhalen om in zijn
restaurant te gaan eten.  Bij het
afscheid stopte hij ons prompt een
lekkere Toscaanse wijn onder de
arm voor bij de picknick, bedoeld

als talisman voor de uitdagende tocht van ’s anderendaags.
Ondanks de fysieke inspanningen hebben we ginds geen kilootjes verloren. ’s
Avonds met grote honger aan tafel en ons telkens laten vangen door de bizarre
keuze tussen primi, secondi,  zuppe, antipasti, contorni,  formaggi en natuurlijk
ook dolci. Een lokaal wijntje doet de ruwe berpgaden snel vergeten en  het
ruisen van de zeedeining stimuleert een ononderbroken nachtrust. Ondanks
de slechte vooruitzichten hebben we maar eenmaal de regenjas moeten uithalen.
De terugkeer werd onverwacht in de war gestuurd door een 24u durende
treinstaking tijdens het weekend. Een dagje vroeger dus terug naar Milaan om
ons vliegtuig niet te missen.
We houden de beste herinneringen
over aan onze belevenissen, de
laagdrempelige spontaneïteit  van
de Italianen, de talrijke toevallige
contacten met lotgenoten en
bovenal aan het gelukkig toeval dat
de onschuldige hand van Jos
Martens ons naamkaartje uit de
korf getrokken heeft. Grazie mille
Jos.

Eric en Sylvie Thevissen-Deman

" il giro delle cinque terre in sei giorni "

Toen ik een klein jaar geleden een royale
reischeque won op de 75j KLTV happening,  wist
ik helemaal niet waarheen ermee. De wereld was
plots te klein en alle aanbiedingen  werden
potentiele opportuniteiten.  Een wandelvakantie
doorheen Cinque Terre stond nochtans al lang op
het  ‘TO DO’ lijstje en dat is dan ook onze
uiteindelijke reisbestemming  geworden.

Cinque Terre is een  als erfgoed erkend natuurpark aan de kust van Liguria en
omvat  5 vissersdorpjes die verscholen liggen in baaien en beschermd worden
door steile rotsformaties. Nog niet zo heel lang geleden waren ze alleen per
boot bereikbaar. De charme die uitgaat van dit park is het behoud van
authenticiteit.  Ze willen of mogen – afhankelijk van de bron -  niet toegeven
aan moderne trends zoals zonnepanelen, golfterreinen,  zwembaden, etc…
Daarboven komt dat ze de armoede eigen aan deze regio niet onder stoelen of
banken steken.
Wie niet houdt van reizen met onverwachte afwijkingen  of baalt van
wandelingen met rugzak en 500m hoogteverschil door de bedding van riviertjes,
kan hier beter het lezen onderbreken en het volgende artikel aansnijden.  Al
wie verder leest is verondersteld te weten dat ondanks booking.com en vooraf
gemaakte afspraken noch het begrip tijdsbesef noch bestemming -garantie
opgenomen zijn in de Italiaanse Van Dale.
We planden een zesdaagse wandeltocht van Zuid naar Noord.  De wandeling
compenseert voor de ecologische footprint die we in volgorde achterlieten op
het vliegtuig naar Milaan Malpensa, de metro tot Milaan centrum, de trein tot
La Spezia en de bus tot Portovenere. Een bed en breakfast met score 9,7 (!) op
het eiland Palmaria vale la deviazione. De jonge eigenaar kwam ons met zijn
motorbootje ophalen aan de kade. Na een volle reisdag belandden we zo in

een oase van totale rust en pure
natuur. De vrijblijvende, oprechte en
subtiele zuiderse warmbloedigheid
deed ons aarzelen om toch langer te
blijven, maar vermits we een
programma hadden…. De
ondergaande zon en het buitenontbijt
met zicht op de baai en de
betoverende skyline van Portovenere
blijven  in ons geheugen geprint.
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Dynamiek en expressie in het front
In de jaren ‘30 en ‘40 van vorige eeuw werd in de eerste kandidatuur geneeskunde
te Leuven nog het vak “Vergelijkende anatomie” van mens en dier  gedoceerd.
Deze statische beschrijving zou ook aan het ontstaan liggen van het welbekend
zoölogisch museum van Professor Henri Koch in de Beriotstraat te  Leuven.
Alles uitgestald en mooi gerangschikt van de opgemaakte zoogdieren, insecten
in kijkkasten  tot een onoverzichtelijke reeks van in bokalen geconserveerde
amfibieën, vreemde ongedierten en parasieten.
Wat is me van de cursus dierkunde uit mijn eerste kandidatuur bijgebleven? De
ontleding  van de ‘voorn’ (vis) met mijn eerste (niet-THK dissectie-) trousse?
Het beeld van de griezelig lange ketens van delintwormen?  Dit is allemaal
verleden tijd.
Mijn interesse na vele jaren tandartspraktijk gaat
nu vooral uit naar het observeren van de
gnathologische dynamiek (guidance) bij
patiënten. Deze expertise is goed bruikbaar bij
het herstellen van gehavende kauwfuncties  en
bij het snel kunnen verhelpen van chronische
en acute kaakgewrichtspijnen.
De beïnvloedende factoren zijn bij ATM-
klachten en bij nek-en  rugklachten gelijkaardig
(compressie). Deze mankementen zullen steeds meer op een alternatieve wijze in
een osteopathische en posturologische context  worden behandeld.
Veel dogma’s over occlusodontie (bvb/ die van de “the point centric”-dwangbuis)
hielpen de kennis in kauwdynamiek niet vooruit en zijn daarom reeds lang
achterhaalt. Er is maar één onweerlegbaar gegeven n.l. dat de “hoektanden
centraal” staan. Alles staat of valt bij de verstoring van de belangrijke
fysiologische rol (proprioceptie) van de hoektand. Agenesie, retentie, malpositie
of verlies bemoeilijken elk functioneel herstel. Ook de anatomie  van de hoektand
(vormgeving, inclinatie, grootte en glazuurdikte) zijn bij mensen determinerend
om een duurzame en stabiele kauwfunctie te kunnen garanderen. Je mag van
geluk spreken als die op de juiste plaats liggen, met een grote klinische kroon en
met voldoende dik glazuur om niet te snel aan attritie/abrasie onderhevig te zijn.
Bij een normale menselijke occlusie hebben vooral  het palataal vlak van de 13/23
en de occlusale stops ter hoogte van de van 4,5 en 6 een beschermende rol op
het front.
De fundamentele waarde van een degelijk ingeplante hoektand met lange wortel,
in goed compact bot is prothetisch met een implantaat nooit (en nog minder met
een uitneembare prothese) te evenaren.
Is de hoektandfunctie ook in de paleoanthropologie terug te vinden?
In dierenonderzoek is meer sprake van sexueel dimorfisme, waarin vooral de

B,MS Klinische cursus  Beetregistratie
12 mei 2012 Limburghal Genk

Klinische demo "Guided Closure"
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hiërarchie binnen de groep en de sexuele competitie domineren. (Cfr. het gewei
van herten).
Vergeleken met de grote apen en de katachtigen zijn onze mensen-hoektanden
eerder van een bescheiden type. Opvallend en geheel buiten proportie hebben

hoektanden bij  sommige van onze
‘soortgenoten’ of verwanten  een voorname
sexuele functie en dragen ze niet bij tot
kauwvermogen. Ontogenetisch
(ontwikkelingsfysiologisch) vindt men in de
evolutie  bij dieren  geen “canine guidance-
concept” terug. Omdat de hoektanden  bij dieren
zeer laat doorbreken moeten deze
noodgedwongen buccaal waarts plaatsnemen.

Hoe universeel is de hoektandgeleiding ?   (Canine–Protected Occlusion.)
Er zijn onvoldoende wetenschappelijk onderbouwde tandheelkundige follow-up
studies en dus geen evidence base om alleen de hoektandgeleiding te weerhouden
voor de enige goede functionele occlusie bij mensen. Deze komt ook niet
overwegend in de natuur voor.
In de kauwdynamiek zijn er van oudsher twee bijttypes vastgesteld, die louter
genetisch worden gestuurd: enerzijds het “KOE”-type kauwpatroon (meer
horizontaal functionerend) en anderzijds het  “Rat”-type kauwpatroon (louter
verticaal).
In een later artikel kom ik in het kader van de klinische cursus “Beetregistreren,
met succes” deel 2 terug op een specifiek omschreven occlusie-protocol bij
eigen dentitie, implantatie, kleefbruggen, brugwerk al dan niet met extensies en
bij de uitneembare prothetiek.

Marc-H. NOLENS,  NiVVT-cursusleider Prothetiek.
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Studieclub 24 mei 2012
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STUDIEDAG Wintermeeting
Zaterdag 1 december  Studiedag (3x90 min ) Rol van de alg tandarts in de

opvolging van de patiënt met implantaten en wat als het mis
gaat juridisch en peri- implantitis.
Prof. Goené, Raghoebar en Meijer    +  Yvo Vermylen :

 Inschrijven via CP september/oktober  org. KLTV/NIVVT in  U Hasselt
Mits goede respons (in januari) voorzien we op hetzelfde ogenblik  een  halve
dag voor de lokale tandartsassistenten !!

TE HUUR:
Starten met nieuwe installatie, nieuwe RX, denta-port, alle
materialen en regelmatig vernieuwde instrumenten? Ook
orthopantomografie aanwezig. Geen overname, maar vaste
huur voor raadpleging, wachtplaats en eigen ruimte met
toilet: 790• per maand + 110 • verwarming, stroom en
water. Tel.: 0475 597488 Kort bij Hasselt, midden nieuwe
appartementsgebouwen…
Luk Dieryck, Kapelstraat 31, 3590 Diepenbeek

ZOEKERTJE
Ik ben op zoek naar een collega die zijn installatie
afgeschreven is en die opnieuw wenst te investeren maar
niet van zijn nog goed werkende installatie afgeraakt.
Ik zou die willen installeren hier in het rusthuis van Beringen.
Er is hier plaats, stroom en lucht.
Er zijn 150 tot 160 bejaarden aanwezig en men wil dit jaar
een actie ondernemen om de mondzorg naar ouderen te
verbeteren.
Contact: Patrick Dirickx  011/423400

Resterende KLTV en NIVVT activiteiten
2012

30 juni Dag van het Spyxke met  beach-party  in Maasmechelen

8 september Bustrip (10.00- 3.00) naar 25 jaar VVT in Gent
( dagprogramma tot 1.30)

21 september     NiVVT dagcursus :  kijk op kindertandheelkunde  Gert Stel
VOLZET RADISSON SAS HASSELT

27 september STCL  mondzorg voor (zorgbehoevende) ouderen
Prof J. Duyck HANGAR 58

11 oktober namiddagcursus orthoposturodontie:
Collega Daphne Hermans  en osteopaat Jan Berx via  NIVVT

13 oktober Klinische halve dagcursus beetregistratie  (betand/implantaat)
Nolens/Roumans LIMBURGHAL

25 oktober STCL  Hot Tooth, stay Cool  (endo)
Daneels en Ackx HANGAR 58

27 oktober Apolloniabanket GOLFHOTELStiemerheide Genk

8 november Studienamiddag Vanuit occlusiefouten bij overkappings
prothese op implantaten naar theorie en tips voor een vlotte
beetrelatie anno 2012 : Walter Van Breda / L.Vrielinck

via NIVVT GOLFHOTEL GENK

16 november Studienamiddag: Help ! Wat is een goede beslissing?
Guido Vanbelle LIMBURGHAL

19 november    NiVVT dagcursus : Orthodontie en neuro-musculaire
(dys)-functies  Carl Luyten           RADISSON SAS  HASSELT

22 november Endonamiddag : mechanische wortelpreparatie VOLZET
Prof L. Bergmans   NIVVT GOLFHOTEL Genk
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Bezoek tentoonstelling "De swingende Sixties"
Oude Stad-Domein Bokrijk 24 mei 2012

Sinds begin april heeft Domein Bokrijk er een nieuwe attractie bij : een interactieve
beleving van de jaren zestig met voorwerpen, afbeeldingen en beelden uit deze periode
van nieuwe mogelijkheden. Onder leiding van twee gidsen kregen we een impressie van
het opzet en de verschillende themaruimten, waarbij je ook via een “eigen “ paspoort
(van secretaresse, arbeider, student, dokter, gastarbeider…) zelf de levensechte decors
met tal van filmpjes, geluidsfragmenten en multimedia kon verkennen met de grote en
kleine verhalen van je “personage”.
Hoewel niet elke collega de leeftijd had om de “sixties”  volledig te hebben “beleefd”,
was het “aha-gevoel” dikwijls aanwezig: o.a. de oude rood-gele bus van de
buurtspoorwegen, de producten in de etalage van de supermarkt, de electro- en fotozaak
en de geur van vinyl in de platenwinkel.  Een oude Taunus uit de Ford-fabriek van Genk
mocht ook niet ontbreken en kon nog tanken bij het Esso-tankstation aan 4,00 frank per
liter (0,10eurocent). Ook voor de vrouwemancipatie is er veel ruimte, want meer en meer
kon de plaats aan de haard  verlaten worden door het zelf bepalen van de
geboorteplanning(pil) en werd men zelf financieel onafhankelijk door zelf uit werken te
gaan…hierdoor kwam er meer mogelijkheden naar modieuze kledij, kapsels, hulptoestellen
in de keuken, inrichting  en bouw van eigen woning in een nieuwe verkaveling,
vakantiemogelijkheden, caravans. … De media (vooral de TV en de radio) brachten de
consumptiegeest op gang en iedereen had de indruk dat “alles” snel ging toen. Als kind
van de sixties was je plots “verwend” door die nieuwe luxe en je eigen kamertje met je
jeugdidolen en speelgoed .  Ook kon je  je afzetten tegen de conservatieve ouders en
beleidsmensen door je protest te schrijven op de muren van je alternatieve café , waar
Woodstock en Jazz Bilzen niet veraf lagen.
Als je de oude telefooncellen ziet en de filmrollen+ titelaffiches in de Cinema , was er nog
geen spoor van video, fax, mobieltjes, kabelTV, WIFI, digitaal, microgolf, internet+ e-
mail  en vakantiemogelijkheden naar de andere kant van de wereld… Natuurlijk kan deze
sixties-opstelling niet volledig zijn, maar naar onze gezondheidssector zijn er zeker nog
wat zaken onbenut…misschien heeft iemand nog een “ sixtieskabinet”  dat toonbaar kan
gemaakt worden, zonder voor oud ijzer te dienen.  Ook de
“oude” tarieven en de ontwikkelingen in de tandheelkunde
kunnen misschien wel eens tot de verbeelding spreken ?
Ook voor wie de sixties niet actief beleefd heeft, is deze nieuwe
Bokrijk-attractie een aanrader. Voor en na de studieclub bracht
Chris Barrow nog wat muziek en beeldjes uit de sixties.
Kortom een gezellige avond met bovendien  nog eens prachtig
lenteweer.

NB Chris Barrow brengt op de viering 25 jaar VVT
(8 september Gent) in dezelfde opstelling,  gezellige
dansmuziek, naast het optreden van Raymond van het
Groenewoud.
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     WACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENST Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer  0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969

  K  K  K  K  KONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSE      Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst
  T  T  T  T  TANDANDANDANDANDARARARARARTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGING juli, augustus, september  2012juli, augustus, september  2012juli, augustus, september  2012juli, augustus, september  2012juli, augustus, september  2012

JULI

Zaterdag  30/06/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  01/07/2012 : 9 tot 18 uur
Emmers R. Driehoek 51 3920 Lommel 011/544639
Van De Boel B. Sint Pietersstraat 145 3630 Maasmechelen 089/792062
Jans K. Maastrichterstwg 198 b1 3500 Hasselt 011/762868
Awouters P. Reinpadstraat 18 3600 Genk 089/363516
Boosten E. Verbindingsweg 20 3770 Riemst 012/452556
Jansen S. Bloemenstraat 22 3830 Wellen 012/746626
Meuwis P. Ubbelstraat 9 3550 Zolder 011/538491

Zaterdag  07/07/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  08/07/2012 : 9 tot 18 uur
Kums M. Onderwijslaan 15 3910 Neerpelt 011/645810
Stassen K. Hoogbaan 209 3650 Rotem-Dilsen 089/754067
Bosmans N. Plantenstraat 57 3500 Hasselt 011/251174
Robijns G. Dieplaan 41 3600 Genk 089/363259
Buysmans J. Dorpsstraat 44 3730 Hoeselt 089/415759
NIET TOEGEKEND
Morren J. Hasseltsestraat 10 3540 Herk-de-Stad 013/555586

Zaterdag  14/07/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  15/07/2012 : 9 tot 18 uur
Leunen A. Winterdijkweg 31 3950 Kaulille-Bocholt 011/447829
Vanschoenbeek R. Populierenlaan 59 3620 Rekem-Lanaken 089/713034
Caulier H. Molenveldstraat 1a 3500 Hasselt 011/311792
Timmerman D. Rozenkranslaan 65 3600 Genk 089/354145
Coninx M. C. Huysmansplein 4 3740 Bilzen 089/417478
Lowel G. Nieuwe Steenweg 31 3850 Nieuwerkerken 011/680778
Nelissen M. Hertenlaan 6 3550 Zolder 011/252035

Zaterdag  21/07/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  22/07/2012 : 9 tot 18 uur
Linmans L. Geerstraat 2a 3941 Eksel 011/731909
Verheyen E. Rode Kruislaan 51 3960 Bree 089/464561
Cosemans L. Ganzebroekstraat 10 3590 Diepenbeek 011/321801
Kia H. Vennestraat 156b1 3600 Genk 089/303008
Cuypers A. Dorpsstraat 56 3740 Eigenbilzen 089/414804
Lambeets E. Terbiest 96 3800 St.Truiden 011/685628
Putman A. Diesterstraat 107b 3980 Tessenderlo 013/673760
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Zaterdag  25/08/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  26/08/2012 : 9 tot 18 uur
Overweg M. Bemvaartstraat 47 3900 Overpelt 011/648788
Stassen E. Hoogbaan 209 3650 Dilsen 089/754067
Degueldre V. Lazarijstraat 144 3500 Hasselt 011/253908
Plugers E. André Dumontlaan 31 3600 Genk 089/848340
Govaerts M. Hazelereik 18 3700 Tongeren 012/236675
Neven I. Kleindekkenstraat 8 3800 Zepperen-St.Truiden 011/689965
Tallon J. Sportlaan 23 3545 Halen 013/441074

SEPTEMBER

Zaterdag  01/09/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  02/09/2012 : 9 tot 18 uur
Oben K. Koning Albertplein 14 3970 Leopoldsburg 011/343431
Vanhoof K. Rode Kruislaan 51 3960 Bree 089/464561
Deruyter A. Luikersteenweg 232/5 3500 Hasselt 011/284545
Schreurs P. Hoogstraat 121 3665 As 089/658373
Hertenweg L. Munsterbilzenstraat 11 3740 Munsterbilzen-Bilzen 089/414461
Nysten L. Wildebamp 14 3800 St.Truiden 011/683632
Hendrickx M.C. Stationsstraat 22 3945 Ham 011/344413

Zaterdag  08/09/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  09/09/2012 : 9 tot 18 uur
Nijs K. Kaulillerweg 1c 3950 Bocholt 089/472806
Van De Boel B. Sint Pietersstraat 145 3630 Maasmechelen 089/792062
Haesendonck E. Sint-Truiderstwg 477b1 3500 Hasselt 011/591010
Penxten G Vredelaan 6 3530 Houthalen 011/524221
Jans A. Piepelpoel 17 3700 Tongeren 012/238068
Oudebrouckx G. Tulpenlaan 2 3830 Wellen 012/742183
Stevens W. Gijzevennestraat 52 3560 Meldert-Lummen 013/328832

Zaterdag  15/09/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  16/09/2012 : 9 tot 18 uur
Papy K. Karrestraat 81 3920 Lommel 011/545956
Ordies P. Brugstraat 3bus1 3620 Smeermaas-Lanaken 089/717716
Hardy M. Hasaluthdreef 10a bus 1 3500 Hasselt 011/274536
Stijven W. Weg naar Zwartberg 161 3660 Opglabbeek 089/819860
Jorissen I. Pliniuswal 24 3700 Tongeren 012/230794
Ilsbrouckx K. Kerkstraat 78 3850 Nieuwerkerken 011/688308
Tijskens L. Schrikheidestraat 13 3582 Koersel-Beringen 011/421969

Zaterdag  22/09/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  23/09/2012 : 9 tot 18 uur
Safaipour H. Kapelstraat 6 3960 Hamont-Achel 011/531710
Linssen P. Veldstraat 57 3640 Kessenich-Kinrooi 089/567580
Hox A. Rodenbachstraat 27 3500 Hasselt 011/228121
Nijs N. De Heuvel 5 3600 Genk 089/355764
Kelleneers M. De Bormanlaan 22 3730 Hoeselt 089/492831
Delveau A. Hasseltsesteenweg 418 3800 St.Truiden 011/596985

WWWWWachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Ortho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Paro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125

Zaterdag  28/07/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  29/07/2012 : 9 tot 18 uur
Henckens W. Don Boscostraat 79a 3940 Hechtel 011/734926
Brabants M.J. St.Pietersstraat 85 3630 Leut-Maasmechelen 089/757475
Delwiche P. St.Truidersteenweg 118 3500 Hasselt 011/270071
Schreurs R. Weg naar Opoeteren 60bus1 3660 Opglabbeek 089/857025
Geysen E. Maastrichterstwg 218 3700 Tongeren 012/231122
Lefevre M. Langstraat 1 3890 Montenaken-Gingelom 011/882833
Raemaekers C. St.Jobstraat 94 3550 Zolder 011/250415

AUGUSTUS

Zaterdag  04/08/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  05/08/2012 : 9 tot 18 uur
Lit E. Pastoor Bungenerstr.34 3930 Achel 0476018364
Vancauwelaert E. Populierenlaan 59 3621 Rekem-Lanaken 089/713034
Grooten A. Diestersteenweg 187b1 3510 Kermt-Hasselt 011/253263
Stijven L. Weg naar Zwartberg 161 3660 Opglabbeek 089/819860
Fastré L. Visésteenweg 201 3770 Z.-Z.-Bolder-Riemst 012/451890
Kreemers J.P. Hasseltsesteenweg 38 3720 Kortessem 011/377162
Gevers K. Vanderhoeydonckstr.48 3560 Lummen 013/522186

Zaterdag  11/08/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  12/08/2012 : 9 tot 18 uur
Winters C. Schansstraat 21 3990 Kleine Brogel 011/824247
Vaes H. Stationsstraat 155/1 3620 Lanaken 089/718404
Gelade M. Elzenstraat 16 3500 Hasselt 011/270222
Remans D. Molenweg 86 3520 Zonhoven 011/814267
Fransen R. Momberstraat 11 3700 Tongeren 012/239085
Matterne N. René Lambrechtstraat 31 3800 St.Truiden 011/694192
Schaeken K. Hasseltsesteenweg 120 3580 Beringen 011/429507

O.L.V. Hemelvaart  woensdagdag  15/08/2012 : 9 tot 18 uur
Meers C. Ringlaan 146 3900 Overpelt 011/661820
Lemmens J. Breeersteenweg 233 3640 Kinrooi 089/702571
Gielen P. Paalsteenstraat 164 3500 Hasselt 011/211116
Simon S. Weg naar As 107 bus2 3600 Genk 089/357367
De Neve E. Maastrichterstwg 218 3700 Tongeren 012/231122
Mignon L. Schepen de Jonghstr.29 3800 St.Truiden 011/682533
Vandekerckhove M. Linkhoutstraat 221 3560 Linkhout-Lummen 013/323248

Zaterdag  18/08/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  19/08/2012 : 9 tot 18 uur
Meynen P. Molenstraat 16 3990 Peer 011/632628
Delnoy A.M. Molenweideplein 1 3620 Lanaken 089/716434
Graindor J. Guffenslaan 110 3500 Hasselt 0477/370340
Vanberwaer K. Noordlaan 2 b1 3600 Genk 089/355472
Gomand E. Heurstraat 86 3700 Diets-Heur Tongeren 012/241445
Morren R. Tegelrijstraat 210 3850 Nieuwerkerken 011/582818
Vermeulen L. Diesterstraat 54 3980 Tessenderlo 013/664737



KKKKKoninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse TandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVerenigingerenigingerenigingerenigingereniging

-35--35--35--35--35-

't Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:     juni 2012juni 2012juni 2012juni 2012juni 2012

Maandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsen

'''''t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:     juni 2012juni 2012juni 2012juni 2012juni 2012

-34--34--34--34--34-

Zaterdag  29/09/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  30/09/2012 : 9 tot 18 uur
Siodlak R. Diestersteenweg 23 3970 Leopoldsburg 011/402203
Monsieur J. Heirstraat 466 3630 Maasmechelen 089/761550
Jacobs J. Luikersteenweg 785 3500 Wimmertingen-Hasselt 011/376990
Vandermeeren K. Caetsbeek 85 3600 Genk 089/503156
Kellens D. Biesenweg 44 3740 Bilzen 089/491411
Ouwerx A. Bornstraat 35 3806 Velm-St.Truiden 011/680238
Smeets J. Beverlosesteenweg 50 3583 Beringen 011/422914

Hiernaast de oude (K)LTV logo's en
het nieuwe VVT-KLTV studieclublogo

WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE       juli, augustus, september  2012

 070 / 222125
Weekend 30juni en 1 juli,  9 tot 18 uur Wijgaerts  Ingrid
Weekend 7 en 8 juli,  9 tot 18 uur Bollen  Curd
Weekend 14 en 15 juli,  9 tot 18 uur Boschmans  Geert
Weekend 21 en 22 juli,  9 tot 18 uur, Gijbels  Frieda
Weekend 28 en 29 juli,  9 tot 18 uur Soers  Catherine
Weekend 4 en 5 aug.,  9 tot 18 uur Thevissen  Eric
Weekend 11 en 12 aug.,  9 tot 18 uur Van den Eynde  Els
OLV Hemelvaart 15 aug.,  9 tot 18 uur Vanderfaille  Annelou
Weekend 18 en 19 aug.,   9 tot 18 uur, Van Enis  Francis
Weekend 25 en 26 aug.,  9 tot 18 uur Wijgaerts  Ingrid
Weekend 1 en 2  sept.,  9 tot 18 uur Bollen  Curd
Weekend 8 en 9  sept.,   9 tot 18 uur Boschmans Geert
Weekend 15 en 16  sept.,   9 tot 18 uur Gijbels Frieda
Weekend 22 en 23  sept.,   9 tot 18 uur Soers Catherine
Weekend 29 en 30  sept.,   9 tot 18 uur Thevissen  Eric

WACHTDIENST   ORTHODONTIE       juli, augustus, september  2012

070 / 222088
Weekend 30juni en 1 juli,  9 tot 18 uur Schreurs Arnaud 089359703
Weekend 7 en 8 juli,  9 tot 18 uur Vangeel Dymphna 012263555
Weekend 14 en 15 juli,  9 tot 18 uur Colson Luc 089770570
Weekend 21 en 22 juli,  9 tot 18 uur, Stessens Ann 0498110291
Weekend 28 en 29 juli,  9 tot 18 uur Desmedt Bieke 0475745283
Weekend 4 en 5 aug.,  9 tot 18 uur Hansen Marie-Christine 0479209545
Weekend 11 en 12 aug.,  9 tot 18 uur Jehaes Francine 0495770609
OLV Hemelvaart 15 aug.,  9 tot 18 uur Vandijck Marc 089481258
Weekend 18 en 19 aug.,   9 tot 18 uur, Proost Ann 0496230430
Weekend 25 en 26 aug.,  9 tot 18 uur Vanhemelen Martine 0478243695
Weekend 1 en 2  sept.,  9 tot 18 uur Alewaters Marielle 011740242
Weekend 8 en 9  sept.,   9 tot 18 uur Vandeput Lucien 0498120589
Weekend 15 en 16  sept.,   9 tot 18 uur Schrijnemakers Tine 0473889193
Weekend 22 en 23  sept.,   9 tot 18 uur Van Erum Ria 0474643495
Weekend 29 en 30  sept.,   9 tot 18 uur Mevesen Ann 0494447715
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 sponsoring: KLTV en MDL sponsoring: Proscan - Dentaid sponsoring: Dentaid - G.S.K. - Nobel Biocare - Pfizer - Offitel sponsoring: DENTAID

Donderdag 27 september 2012Donderdag 27 september 2012Donderdag 27 september 2012Donderdag 27 september 2012Donderdag 27 september 2012     om 20u30    om 20u30    om 20u30    om 20u30    om 20u30

HANGAR 58HANGAR 58HANGAR 58HANGAR 58HANGAR 58
DOMEIN BOKRIJKDOMEIN BOKRIJKDOMEIN BOKRIJKDOMEIN BOKRIJKDOMEIN BOKRIJK

GEACCREDITEERD 22981 DG7GEACCREDITEERD 22981 DG7GEACCREDITEERD 22981 DG7GEACCREDITEERD 22981 DG7GEACCREDITEERD 22981 DG7

Mondzorg bij
kwetsbare ouderen

     U dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
 bij Serge Wils   bij Serge Wils   bij Serge Wils   bij Serge Wils   bij Serge Wils  vóór 19 september 2012vóór 19 september 2012vóór 19 september 2012vóór 19 september 2012vóór 19 september 2012

      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)
* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be
* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719

(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)
* via website: * via website: * via website: * via website: * via website: wwwwwwwwwwwwwww.tandarts.be.tandarts.be.tandarts.be.tandarts.be.tandarts.be

(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)

 sponsoring: Nobel Biocare - GSK

Prof. Joke DUYCK
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NiVVT dagcursus: Een verrassende kijk op kindertandheelkunde
Gert STEL
RADISSON SAS HASSELT  VOLZET

Donderdag 27 september 2012
STCL:  Mondzorg bij kwetsbare ouderen
Prof. Joke DUYCK
HANGAR 58

OVERIGE JAAR AGENDA: zie verder in dit Spyxke

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)

Voorblad van 't Spyxke: "De Mechelse Heide" Mechelen a/d Maas

Op het schutblad met uw naam en adres
Stcl 27/9:Ja/NeeStcl 27/9:Ja/NeeStcl 27/9:Ja/NeeStcl 27/9:Ja/NeeStcl 27/9:Ja/Nee   = U bent al dan niet ingeschreven

voor de  studieclub van september

Beste collegae,

hoewel in de vakantieperiode het
verenigingsleven wat op een laag pitje
draait, hebben we toch niet stilgezeten
en moet de dag van morgen voorbereid
worden.  Niet geheel wanhopig, maar
toch doe ik als (statutair)
ontslagnemende voorzitter een
OPRECHTE oproep naar jullie allen
(en dus niet alleen de jongeren) om een
tijdje mee in het Bestuur te stappen.
Als grootste studieclub van het land, blijven er enorme
uitdagingen op ons afkomen en het Verbond doorziet nu ook,
door het succes van onze plaatselijke cursussen, dat niet alles
in het filegevoelige Brussel moet doorgaan.
Een tweede aspect is de toekomst van de tandheelkunde in
onze streek de volgende 10 jaar. De verschillende overheden,
die allemaal in continue geldnood zitten, blinken uit in
besluiteloosheid op onze vraag naar een billijke subsidiëring
voor o.a. secretariaat en hulpkrachtenbeleid…blijkbaar wil
men ons liever opnieuw met massa's studenten opzadelen en
intussen bestoken met (Europese) reglementjes over straling,
eigen kwaliteitscontrole en  misschien opnieuw een nieuwe
aanslag op de index en de terugbetalingen naar patiënten die
bij een niet-geconventioneerde collega gaan !!! Zonder in deze
dure olie tijd, Griekse begrotingen en blijvende Dexia
geldhonger TE zwartgallig over te komen, moeten we toch
onderkennen dat de onderhandelen voor een nieuw akkoord
2013-2014 niet zo positief lijken te worden, ook al omdat het
Verbond geen (blokkerings) meerderheid meer heeft binnen de
RIZIV-structuren. Zoals steeds hopen we dat er ruimte is voor
nieuwe initiatieven en dat bepaalde zaken (zoals bv. een snelle
expulp tussendoor) een juiste honorering kan krijgen, waarbij
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OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:

° 18-12-1922  + 27-06-2012
Henri KERKHOFSHenri KERKHOFSHenri KERKHOFSHenri KERKHOFSHenri KERKHOFS
Vader  van collega  TONY KERKHOFS

° 12-10-1918  + 31-07-2012
FFFFFons Aons Aons Aons Aons AWOUTERSWOUTERSWOUTERSWOUTERSWOUTERS
Vader  van collega  PATRICK AWOUTERS

     GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:

° 30-05-2012
ENORA
Dochtertje van Katrien Haesevoets en collega
JORIS STIJVEN
Kleindochtertje van collega LAMBERT STIJVEN

° 20-06-2012
MANOU
Dochtertje van collega  ALINE CUYVERS en
Janick Roekaerts

° 04-07-2012
LOUIS
Kleinzoontje van collega VERONIQUE DEGUELDERE

° 30-07-2012
ROOS
Dochtertje van collega TINE VANDERSPIKKEN en
Stijn Gielen

de Barmhartige  collega , niet extra bestraft kan worden nadien.
Tevens zal de vereniging NIET toelaten dat het aangegeven
budget tandheelkunde,door enkele “potverteerders” kan
misbruikt worden. Het systeem van de P-waarden is zeker nog
niet perfect, maar treft slechts 0,5% van onze collegae en doet
hen nadenken. Voor het RIZIV is het steeds belangrijk dat  ons
budget “beheersbaar” blijft , ook al zijn we allen nog steeds
niet gelukkig met de nomenclatuur. Van tabula rasa willen de
ziekenfondsen en de financiers van de sociale zekerheid nog niks
weten,  tenzij we ons gaan verdrinken in reglementitis, die de
stoeltijd zeker niet zal verbeteren. Toch vind ik dat, zoals  bij de
huisartsen, een deel algemene praktijkkosten , vergoedbaar
moeten zijn buiten de nomenclatuur, wil men nog een
toegankelijke tandheelkunde voor de bevolking overhouden in
de toekomst.
Tenslotte leert de vakantie dat ik minder “klachten” krijg uit
de medische wereld van wanhopige patiënten , die nergens meer
terecht kunnen als hun tandarts zijn verdiende vakantie
opneemt. Blijkbaar zijn we op de goede weg  en moet de patiënt,
die geen eigen tandarts heeft en ook regelmatige controle afslaat,
stilaan begrijpen dat we in een ander tijdvak aan het komen
zijn.
Ik hoop U wederom massaal te mogen ontmoeten op onze
studieclubactiviteiten van het najaar, onze studiedag van 1
december (waarom niet met jullie assistente?) en op ons  jaarlijks
banket op 27 oktober a.s.

Jos Hoffbauer
Vz KLTV
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SSSSStudieclub donderdag  27 september 2012 om 20h30tudieclub donderdag  27 september 2012 om 20h30tudieclub donderdag  27 september 2012 om 20h30tudieclub donderdag  27 september 2012 om 20h30tudieclub donderdag  27 september 2012 om 20h30

Mondzorg bij kwetsbare ouderen

GEACCREDITEERD nr. 22981 DG 7HANGAR 58
DOMEIN BOKRIJK

Spreker:  Prof. Joke DUYCK

Korte inhoud:
In haar voordracht schets Prof. Duyck de uitdaging van de vergrijzing
van de bevolking en hun zorgnood. Mondzorg voor kwetsbare ouderen
vraagt bijzondere aandacht omwille van de specifieke medische, psycho-
sociale context van deze ouderen en hun beperktere draagkracht.
Daarnaast bespreekt ze de concrete tandheelkundige zorg bij ouderen
en overloopt ze ook de specifieke aspecten die aan bod komen bij de
behandelingsplanning bij kwetsbare ouderen, geïllustreerd met enkele
klinische cases.

Bondig curriculum vitae spreker

Joke Duyck (°1972) studeerde af als tandarts aan de KULeuven in 1995.

Ze vervolgde haar specialisatieopleiding in de prothetische tandheelkunde die ze

combineerde met een doctoraatsonderzoek over de biomechanica van orale

implantaten. Dit resulteerde in 2000 in een certificaat in de prothetische

tandheelkunde en een doctoraat in de medische wetenschappen. Haar onderzoek

werd verder gezet als postdoctoraal onderzoeker in het domein van de

mechanobiologie van orale implantaten. Daarnaast is zij ook werkzaam als

hoofddocent binnen de afdeling Prothetische Tandheelkunde
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Professionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingen

1. Vergeet niet tijdig in te schrijven (door gebruik te maken van het
overschrijvingsformulier in CPmagazine september) voor onze
jaarlijkse studiedag van 1 december. Het volledig programma
vinden jullie op de studieclubwebsite. Ook zal er voor
tandartsenassistenten een parallelvoormiddagprogramma door
KLTV georganiseerd worden met een theoretisch en praktische
gedeelte. Het juiste programma en inschrijving verschijnt in een
volgend Spyxke.

2. Het programma voor het volgende VVT-congres 23-25/5/2013 in
Kursaal Oostende is afgewerkt en het belooft een mooi gebeuren
te worden. Natuurlijk zal ook KLTV er wat accenten willen leggen
voor de aanwezige Limburgers. Het thema is “Time to Change ? “
zoals uit onze nieuwe binnenkaft blijkt. De volgende weken en
maanden zullen jullie bedolven worden met informatie rond deze
vierjaarlijkse hoogmis van het Verbond en we hopen ook heelwat
Limburgers in het “verre West-Vlaanderen” te mogen ontmoeten.
Naast een postersessie, zal er deze keer ook een
kunsttentoonstelling georganiseerd worden. Het begrip “kunst” is
ruim en al wie zich aangesproken voelt, als de informatie verschijnt,
mag zeker aan de slag.

3. Nog tot 28  september kan je de vakantiemomenten voor 2013
via de website www.vvt.be en dan naar “mijn wachtdienst” ingeven.
We proberen hier “redelijk” in te zijn, want intussen zijn er al enkele
“wereldreizigers” opgedoken , die in 2013 meer vakantie dan arbeid
gaan presteren….als  Di Rupo daar maar  mee kan leven…..

4. Ons jaarlijks Banket komt eraan en we proberen er de voorbije
jaren ’n extra “touch” aan te geven, zodat  intussen al weer een
groep van meer dan 100 personen met ons meeviert. Ook dit jaar
op zaterdag 27 oktober zal het niet anders zijn in Hotel en feestzalen

Stiemerheide in Genk. Voor wie er tegen opziet, om ’s nachts nog
naar huis te rijden, is er een mooi pakket (met een verzorgd ontbijt)
in het hotel zelf. Zie voor dit alles en het banketmenu verder in dit
Spyxke. Naast de trouwe garde, hopen we ook nieuwe collegae
eens te ontmoeten…spreek intussen al samen af , dan zorgen wij
voor een aangename avond en een “eigen” tafeltje.

5. GEZOCHT: nieuwe kandidaten voor het KLTV bestuur. Iedere
twee jaar is de helft van het Bestuur ontslagnemend en is er ook
ruimte voor nieuwe mensen. Als studieclubbestuur proberen we er
steeds een plezante bende van te maken, maar nieuw bloed is zeker
positief en dat begrijpen de bestuursleden wel. Daarom een
OPRECHTE oproep om het Bestuur te vervoegen , zodat we eind
oktober de nieuwe ploeg voor 2013-2014 kunnen samenstellen.
U kunt een mail sturen (voor 23/10/12) naar de voorzitter of naar
alle andere huidige KLTV bestuurders. Doen !!!

6. Wachtdienst 2013: Behalve voor de niet-VVT leden is de
inschrijving voor de wachtdienst 2013 Algemeen tandarts
automatisch in orde. Doch nieuwe vestigingen, wie de praktijk stopt
of wie denkt recht te hebben op een vrijstelling, moet dit voor 26
september met het voorgeschreven formulier (zie KLTV pagina
binnen vvt.be) melden aan de wachtdienstcoördinator.
NB De vrijstelling wegens leeftijd  uit het verleden en de attesten
van langdurige zieken blijven verworven !!!!

7. Het RIZIV meldt dat men opnieuw bij hen terecht kan om “gratis”
een lading blanco voorschriftenboekjes te bestellen…blijkbaar was
de verontwaardiging groot !!!

* 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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Aan de K.U.Leuven behaalden eind juni  10 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.

  Klara BOLLEN (Alken)
Bart FALTER  (Zolder )
Eline JALON (Neerpelt)
Yannick  LISMONT  (Velm )
Benjamin  MARRA (Dilsen-Stokkem)
An  ROOSEN  (Bree)
Michaël  SCHREURS  (Genk, Arnaud Schreurs)
Jeroen TIMMERMANS  (Maaseik, Luc Timmermans en Lutgarde Ruttens)
Katrien VAN BEVEREN (Bilzen)
Jan VAN HOEYMISSEN  (Hasselt)

De promovendi van 2011 hebben nu het stagejaar achter de rug hebben en
behaalden dus het postgraduaat Algemeen Tandarts 2012.

   Evelien DEDEYN (Heusden-Zolder)
Katrien HEYLEN  (Genk )
Dieter KELLENS (Bilzen)
Kara KERKHOFS (Lommel )
Stijn MARTENS  (Hasselt)
Vincent VERNYNS  (Lommel)

Behaalde een Master na Masterdiploma in de Endodontie met klinisch
postgraduaat: Bart GEEBELEN (Genk)

Behaalde een Master na Masterdiploma in de Orthodontie met klinisch
postgraduaat: Karoline DREESEN (Bocholt)

Annelies KELLENS (Bilzen)

Behaalde een Master na Masterdiploma in de forensische en gerechtelijke
tandheelkunde: Patrick DUBOIS (Luxemburg)

 PROFICIAPROFICIAPROFICIAPROFICIAPROFICIAT PROMOT PROMOT PROMOT PROMOT PROMOVENDIVENDIVENDIVENDIVENDI
en welken welken welken welken welkom in de KLom in de KLom in de KLom in de KLom in de KLTVTVTVTVTV.....
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Zaterdag 30 juni 2012Zaterdag 30 juni 2012Zaterdag 30 juni 2012Zaterdag 30 juni 2012Zaterdag 30 juni 2012

DAG VAN 't SPYXKEDAG VAN 't SPYXKEDAG VAN 't SPYXKEDAG VAN 't SPYXKEDAG VAN 't SPYXKE

1 9 3 6 - 2 0 1 21 9 3 6 - 2 0 1 21 9 3 6 - 2 0 1 21 9 3 6 - 2 0 1 21 9 3 6 - 2 0 1 2

H. Apollonia heeft een goed woordje gedaan bij haar collega H. Clara en zij heeft
eindelijk nog eens voor goed weer gezorgd op onze 16de familiedag, de aanloop
naar de zomervakantie. Na het rotweer van vorig jaar mochten we dit jaar starten
aan een zonnige fietstocht wat duidelijk te zien was aan het aantal deelnemers.
Traditiegetrouw vertrokken ze bijna stipt aan het strand in Uikhoven om via de
Maas ter hoogte van slot Pietersheim het bos in te duiken en zo via Lanaken en
Rekem te arriveren aan het OPGZ voor het cultureel luik van de dag van 't
Spyxke.Wandelaars en fietsers, beurt om beurt kregen we enerzijds van  mevrouw
Anja Parthoens, communicatieverantwoordelijke, een diavoorstelling over de
opbouw en de  werking van het psychiatrisch en forensisch opvangcentrum met
de moderne aanpak en anderzijds van de heer Jan Driessen, vrijwilliger en bezieler
van het Bezoekerscentrum, een rondleiding in  museum, waar een grote collectie
oude geneeskundige werktuigen hun plaats hebben gevonden. Zij konden gered
worden van de schroothoop, toen de  verhuis gebeurde van het middeleeuwse
kasteel in Oud-Rekem naar de nieuwbouw.  Aldus kan 200 jaar zorg voor de
outcast van onze samenleving behoedt worden daar voor de vergetelheid.  Na
de welkome dorstlessing op het zonnig terras van het OPZC trokkende wandelaars
door de aanpalende bossen op zoek naar het oude kerkhof, de "ecologische
onderhouden" begraafplaats van de familieloze patiënten van het centrum en
kropen de fietsers weer op hun ros voor de terugtocht via Rekem ‘berg’ om in
Zutendaal terug het bos in te duiken waar ze na enkele kilometers in Gellik een
terras tegenkwamen waar hun fiets weer voor geen meter meer vooruit ging. Ze
hebben dan maar een half uurtje pauze genomen en de waard was zelfs zo viendelijk
om de dorstigen te laven (bedankt kas KLTV). Na deze tussenstop waren ze nog
een half uurtje onderweg en tegen de vooravond kwamen fietsers, wandelaars
en de strandliefhebbers  samen op de beach van Maurice en Hilde Roumans. In
westernkledij kregen we als welkomstaperitief een Tex-Mex drankje aangeboden
en werden we uitgenodigd naar een  strandsaloon met allerlei westernattracties
als daar zijn een mechanische rodeostier, een schietstand, hoefijzergooien,
shuffleboard, nagelkloppen, en andere saloongames.
Ook het springkasteel, de jaccuzi's, jetski en kano's ontbraken niet. De echte
barbecue werd  dit jaar vervangen door een saladebuffet en een à la carte en
terplaatse bereide hoofdschotel. Ondervoorzitter Chris Kruijen nam tijdens het

GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT:::::
TTTTTandarandarandarandarandartsengroep Beutels Ltsengroep Beutels Ltsengroep Beutels Ltsengroep Beutels Ltsengroep Beutels Lummenummenummenummenummen zoekt  een tandarts man/vrouw met
bewezen ervaring. Iemand die de brede waaier van tandheelkunde beheerst.
Werken in een vernieuwde prakti jk met de nieuwste apparatuurin een vernieuwde prakti jk met de nieuwste apparatuurin een vernieuwde prakti jk met de nieuwste apparatuurin een vernieuwde prakti jk met de nieuwste apparatuurin een vernieuwde prakti jk met de nieuwste apparatuur,,,,,
met assistentie en receptioniste. Wij bieden u een aangename verloning.
Een praktijk voor algemene tandheelkunde, pedodontie, endo, implantologie,
en reconstructieve tandheelkunde, en prothese.
Meer info : zie onze website: www.beutels.be
Wenst U samen te werken met ons huidig team, in een familiale en ontspannen
sfeer, aarzel niet en neem dan gerust contact op met ons tel. 011/57.13.38011/57.13.38011/57.13.38011/57.13.38011/57.13.38 of via
E-mail : tandartsen@beutels.be

Dynam. groepspraktijk regio MaaskantDynam. groepspraktijk regio MaaskantDynam. groepspraktijk regio MaaskantDynam. groepspraktijk regio MaaskantDynam. groepspraktijk regio Maaskant zoekt nog steeds versterking.
Modernste uitrusting; assist.; gezellig; TOP-VERLONING. Alles vrij te bepalen.
Contact: 089/76.28.15Contact: 089/76.28.15Contact: 089/76.28.15Contact: 089/76.28.15Contact: 089/76.28.15 of 0476/51.11.150476/51.11.150476/51.11.150476/51.11.150476/51.11.15 Robert Toklowicz

Algemeen tandartsAlgemeen tandartsAlgemeen tandartsAlgemeen tandartsAlgemeen tandarts regio Beringen-Koersel voor 2 dagen per week
in volledig vernieuwde praktijk, 2 stoelen en assistentie,
dagen en uren in overleg vrij te kiezen,
contact:contact:contact:contact:contact: Chris Van den Bossche011/ 45 36 06 of cv202245@scarlet.be

Algemeen TAlgemeen TAlgemeen TAlgemeen TAlgemeen Tandarandarandarandarandartststststs  voor moderne groepspraktijk in Tongeren
Dagen en uren overeen te komen. Zeer goede voorwaarden.
Contact: Contact: Contact: Contact: Contact: Vital Vranken      info@invident.be
TTTTTel . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22

Collega tandarts  tandarts  tandarts  tandarts  tandarts  voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.:089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65 of 0494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.90

Welke algemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandarts wil een  3-tal jaren samenwerken en nadien
praktijk overnemen aan zeer gunstige voorwaarden? Centrum Zolder-Limburg
Contacteer 0476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 93 of robhouben@hotmail.com

TTTTTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLALPLALPLALPLALPLUS te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek zoekt
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 089/857025089/857025089/857025089/857025089/857025 of info@esthedentalplus.be
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Ecologisch onderhouden begraafplaats Bedankje voor de 2 gidsen
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avondeten even de microfoon om enkele aanwezigen in de bloemen, of beter in
de wijn (Schorpion) te zetten. Eerst de jarige Maurice en zijn gade Hilde. Hij mag
dit jaar 60 kaarsjes uitblazen. Vervolgens de fietspechvogel van de dag, de zoon
van collega Constantin Kuznetzov, en omdat hij nog minderjarig is moest vader
de fles  in ontvangst nemen. Traditioneel werd ook organisator Ronny Martens
nogmaals bedankt voor de uitwerking van deze dag. Het had dit jaar veel voeten
in de aarde gehad wegens het natte lente en dus geen fietsweer.
Ook  de redacteur van ons maandblad werd nog even aangemoedigd om door te
gaan. (n.v.d.r. Ik zal er nog eens over nadenken deze zomer, maar we moeten
toch beginnen denken aan opvolging. Kandidaten altijd welkom, geef een
seintje! )
Achteraf gezien was die avond een van de weinige keren dat we in juni en juli
buiten konden zitten zonder extra trui of regenscherm. Dank u, Apollonia, en
voor volgend jaar van hetzelfde graag.
Verslag:René Thewissen, Ronny Martens en André Timmerman
Foto's: Paul Delwiche en André Timmerman

Maurice : tweemaal 30!
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Flossen: jongeleerd is ...

Niet zo, Ronny......

maar zoals Dirk

Saladevork à la MDL
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Bij aankomst omstreeks 19h00 verwelkomen wij u met volgend

aperitief:

Crémant de Bourgogne, V. Chaudry, brut

met verfijnde hapjes

Voor het aansluitend diner serveren we volgend

menu :

Vitello Tonato
met medaillons van kreeft

-o-
Roodbaars

met pannade van hazelnoot
en crème van bloemkool

-o-
Filet van hert

met rode biet, knolselder
en saus van jeneverbes

-o-
Chocoladecreatie

-o-
Mokka

inclusief alle begeleidende wijnen, waters, bier en frisdranken

·

Overnachting
De prijs voor een kamer in Stiemerheide is 120 euro voor een
tweepersoonskamer en 100 euro voor een  éénpersoonskamer
uitgebreid luxe ONTBIJT inbegrepen.
Voor reservatie neemt u contact op met Stiemerheide
Tel. nr. 089/355828 met vermelding banket tandartsen.

Apolloniabanket
     ZAZAZAZAZATERDTERDTERDTERDTERDAAAAAG 27 OKG 27 OKG 27 OKG 27 OKG 27 OKTOBER 2012TOBER 2012TOBER 2012TOBER 2012TOBER 2012

GOLFHOTEL
STIEMERHEIDE

Wiemesmeer Genk

De voorzitter en de bestuursleden van de Koninklijke Limburgse
Tandartsen Vereniging nodigen alle leden met partner uit op hun
65ste banket.  Na twee banketten in Borgloon was de tijd rijp
voor een andere lokatie. De keuze viel op het golfhotel
Stiemerheide in Genk.  De verruimde zaal Van Dooren  staat ter
onzer  beschikking. Aperitief, diner, een optreden van de groep
Domino, een DJ voor het dansfeest, alles erop en eraan.
En er is ook de mogelijkheid tot overnachten inclusief het luxe
ontbijtbuffet.
Spreek daarom met jullie vrienden af en schrijf in voor één van
hoogtepunten van het jaar: het Apolloniabanket, de collegiale
KLTV traditie.

Receptie vanaf 19H00
Aan tafel om 20H30

Kostprijs per persoon : 75,00 EUR  te storten op
de KLTV rekening:

Bank J.VanBreda  645-1192115-20
VÓÓR  20 OKTOBER
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B,MS Klinische cursus  (met aanwezige patiënt)
Beetregistratie DEEL 2
De (partieel) BETANDE PATIËNT
13 oktober  2012 Limburghal Genk

INHOUD
De (partieel) BETANDE PATIËNT: semi-edentaat of  (bijna) volledig betand.

GOED KIJKEN + PLANNEN van de REHABILITATIE. (Tandbehoud) = Anticiperen en
vooruitzien.

1/ Guided Closure: Is de habituele tandrelatie centrisch? Is er een sluit-deviatie (t.g.v.
tandmigratie) of zijn er verzakkingen in de restdentitie? Is er hoogte-verlies? (bij partiële
betanding).
* Bij dit laatste alsook bij para-functie (unilateraal), bruxisme en ATM-klachten moet men
pre-prothetisch de dwangbeet (of schuifaf) soms opheffen en een ‘logische’ verticale
dimensie herstellen. Het opheffen van front overbelasting en attritie.
* De Jig (van Lucia) als meetreferentie.
* Het dragen van een tijdelijke Occlusale splint.
* Streven naar een symmetrisch verloop van articulatie: Er is soms nood aan voorafgaandelijk
het onregelmatige curve-verloop in de laterale regio(t.g.v. migratie en egressies) te corrigeren.

2/ Soms is Beetregistreren bij het rehabiliteren bij parafunctie en na multipele extracties
een hele opgave. Tip: Temporiseer met de tijdelijke voorzieningen.
* De gewone wasbeet-registratie en varianten.
* Is een verkorte tandenboog achterhaald? (Kaiser)
Het doel is een duurzaam herstel qua comfort en esthetiek te kunnen garanderen.

3/ Het instellen van de Hoektand functie (Basic) en nadien de PMn en Molaren. Het is de
functie die voor een groot deel de esthetiek in het front bepaalt.
 * De betekenis van voldoende occlusale stops: De laterale occlusale dragers moeten een a-
traumatische front guidance mogelijk maken. Preventief op recessies t.h.v. tandhalzen.
* Is er teveel of te weinig inter-occlusale ruimte in het posterior gebied?
De problematiek van het over-ontwikkeld “onderfront blok” en/of o-front egressie (met
een verzwakking van het Boven front als gevolg): R/ Toepassen van de methode van Dahl.

4/ Opstel principes en Articulatie-concepten bij  gedeeltelijk edentaten. De 3 typen
Kaakrelaties. Bvb: Nipt geen incisaal frontcontact bij Klasse 3 kaakrelaties.
 Is de Hoektand of de Occlusale drager een natuurlijke tand, een pontic-extentie, een
implantaat gedragen voorziening, een PP-zadel of is er een VP of fixture-gedragen brugwerk
als antagonist (al dan niet met een diepe beet)?

5/ Vervaardigen en Plaatsen van de prothetische voorzieningen. Occlusaal op punt stellen.

6/ Nazorg en controle van de stabiele occlusale guidance (Articulatie-comfort)

Deze cursus vindt plaats op zaterdag  13 oktober in de lokalen van de Limburghal tussen 9
en 13.00 uur.  : max  16 deelnemers DG 7 20 AE  VVT-leden 130 euro  Nicode 1918

Enkel inschrijven via de website www.vvt.be  onder nascholing “NIVVT kalender “ en daar
vindt U ook de persoonlijke inschrijfmodule op de juiste datum van deze cursus.

PENSIOEN

Rond de leeftijd van 60 droomt iedereen van op pensioen te gaan. Maar  is het zo
interessant om met pensioen te gaan op zo jonge leeftijd!!!.
Laten wij even een overzicht geven van de punten waarop u moet letten als de pensioentijd
aankomt.

Twee punten zijn van belang:
- de beroepsloopbaan
- de betaalde bijdragen

Rustpensioen
De normale pensioenleeftijd is 65 jaar
Een volledige pensioen bedraagt 45 jaar beroepsactiviteit waarvoor men sociale bijdragen
betaald heeft
Men moet voor het ogenblik een loopbaan van 35 jaar kunnen bewijzen t.t.z. sociale
bijdragen betaald hebben; vanaf 2016 zal dat 42 jaar zijn om van een volledig pensioen te
genieten;
De breuk heeft als noemer altijd 45; de teller daarentegen varieert en wordt aangegeven
door het aantal jaren waarvoor volledige sociale bijdragen gestort werden.
Voor de berekening van het rustpensioen komen de jaren en kwartalen in aanmerking
tussen 1 januari van het jaar waarin u 20 jaar werd en 31 december van het jaar dat
voorafgaat aan de ingangsdatum van uw pensioen.
Men kan 45/45ste bereiken door eventueel de studiejaren te regulariseren tegen betaling
van de verschuldigde bijdragen. Is men van plan langer te werken dan de leeftijd van 65
jaar is dit niet nodig, vermits men nog sociale bijdragen zal storten. Als men meer dan 45
jaren sociale bijdragen gestort heeft zullen enkel de 45 beste jaren (hoogste bijdragen) in
aanmerking komen voor de berekening van het pensioen.
Voorbeeld.
Op 23 jaar als zelfstandige gestart (binnen 6 maanden na studie); rustpensioen op 65 =
42/45ste; eventueel 3 studiejaren regulariseren om 45 op teller te krijgen;
Op 23 jaar al zelfstandige gestart (binnen 6 maanden na studie); rustpensioen op 70 = 46/
45ste; Slechste bijdragejaar komt niet in aanmerking en teller wordt terug op 45 gebracht;

Vervroegd pensioen
Als iemand reeds vroeger zijn beroepsloopbaan wil beëindigen zonder verlies van
pensioenrechten, zal men moeten rekening houden met verschillende factoren.
In 2012 op 60 jaar moet men een loopbaan van 35 jaar kunnen bewijzen
In 2013 op 60,5 jaar moet men een loopbaan van 38 jaar kunnen bewijzen of op 60 jaar
met een loopbaan van 40
In 2014 op 61 jaar moet men een loopbaan van 39 jaar kunnen bewijzen of op 60 jaar met
een loopbaan van 40
In 2015 op 61,5 jaar moet men een loopbaan van 40 jaar kunnen bewijzen of op 60 jaar
met een loopbaan van 41
In 2016 op 62 jaar moet men een loopbaan van 40 jaar kunnen bewijzen of op 60 jaar met



TE HUUR:
Starten met nieuwe installatie, nieuwe RX, denta-port, alle
materialen en regelmatig vernieuwde instrumenten? Ook
orthopantomografie aanwezig. Geen overname, maar vaste
huur voor raadpleging, wachtplaats en eigen ruimte met
toilet: 790€ per maand + 110 € verwarming, stroom en
water. Tel.: 0475 597488 Kort bij Hasselt, midden nieuwe
appartementsgebouwen…
Luk Dieryck, Kapelstraat 31, 3590 Diepenbeek

een loopbaan van 42 en op 61 jaar met een loopbaan van 41
Men moet wel rekening houden met de pensioenmalus. Raadpleeg deze gegevens op de
site van de Rijksdienst sociale verzekering zelfstandigen.
 
In AANMERKING te nemen bijdragen
Voor een beroepsloopbaan na 1956 zijn alleen de volledig betaalde sociale
bijdragen
Komen NIET in aanmerking
- niet volledig betaalde bijdragen
- vrijstelling van bijdrage na 1980
- als bijberoep
- verminderde bijdragen als gepensioeneerde met uitbetaling pensioen
- verjaarde bijdragen die men niet meer kan betalen

GELIJKSTELLING
- voor 01.01.1957: gratis
- legerdienst wordt gratis gelijkgesteld
- periodes van ziekte en invaliditeit mits enkele voorwaarden
-na 31.12.1956: tegen betaling van sociale bijdragen
Gelijkstelling kan aangevraagd worden tot op de ogenblik van de pensionering
voor zover de zelfstandige beroepsbezigheid een aanvang genomen heeft ten
laatste 180 dagen na het beëindigen van de studies.
 
Bron: RSVZ
Tekst: Jean-Marie Herremans
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Op stap met KLTV  en  Macobe
naar  Karl Hammacher GmbH  in Solingen. (31 mei 2012)

We worden vriende-
lijk ontvangen door
Kerstin en Thorsten
Hammacher, de
jongste generatie
Hammachers in het
bedrijf. We komen
juist  op t i jd,  het
bedrijf bestaat 90 jaar
gestart in 1922. Het is
al de 4de generatie in
het bedrijf.
De geschiedenis
vertelt ons dat er in
Solingen vele
waterlopen waren

waarop zich meerdere watermolens vestigden. Deze watermolens werden
voornamelijk gebruikt om allerlei voorwerpen scherp te maken. Vandaar de
bekendheid van Solingen voor goed en degelijk snijdend materiaal en
instrumenten. Misschien kwam de vroegere scharensliep met zijn stootkar ook
van Solingen.
Karl Hammacher is in een houten schuur begonnen met het maken en slijpen van
messen en pincetten. Verder is het bedrijf een familiebedrijf gebleven en is in
oppervlakte niet zo groot als we oorspronkelijk hadden verwacht. De familie
heeft ook een eigen, wereldwijd beschermde, edelstaallegering ontwikkeld het
Wironit, zuurbestendig, zeer elastisch en breukvast.
Karl Hammacher GmbH is nu echter een van de leidinggevende bedrijven
wereldwijd voor het vervaardigen van tandheelkundig, orthodontisch, chirurgisch
en laboratoriumtechnisch materiaal. Door hun kleinschaligheid kunnen ze
gemakkelijk inspelen op de vraag naar aangepaste vormen van instrumenten.
Meer dan één bekend bedrijf laat hier zijn materiaal vervaardigen alvorens de
eigen naam op het instrument te zetten.

We willen dit met onze eigen ogen zien. Als de eerste deur open gaat, merken we
meteen dat hier metaal verwerkt wordt. De geur van olie en metaalvijlsel komt
ons tegemoet. Hier woont de smid, matrijzenmaker en fijnmechanieker tesamen.
Enkele struise metaalpersen van meerdere honderden kilo kracht slaan het uiteinde
van een metalen staafje met één slag tot uw mooi cementspateltje. Maar achter

Resterende KLTV en NIVVT activiteiten
2012

11 oktober namiddagcursus orthoposturodontie:
Collega Daphne Hermans  en osteopaat Jan Berx via  NIVVT

13 oktober Klinische halve dagcursus beetregistratie  (betand/implantaat)
Nolens/Roumans LIMBURGHAL

25 oktober STCL  Hot Tooth, stay Cool  (endo)
Daneels en Ackx HANGAR 58

27 oktober Apolloniabanket GOLFHOTELStiemerheide Genk
met overnachtingsmogelijkheid

8 november Studienamiddag Vanuit occlusiefouten bij overkappings
prothese op implantaten naar theorie en tips voor een vlotte
beetrelatie anno 2012 : Walter Van Breda / L.Vrielinck

via NIVVT GOLFHOTEL GENK

16 november Studienamiddag: Help ! Wat is een goede beslissing?
Guido Vanbelle LIMBURGHAL

19 november    NiVVT dagcursus : Orthodontie en neuro-musculaire
(dys)-functies  Carl Luyten           RADISSON SAS  HASSELT

22 november Endonamiddag : mechanische wortelpreparatie VOLZET
Prof L. Bergmans   NIVVT GOLFHOTEL Genk

STUDIEDAG Wintermeeting
Zaterdag 1 december  Studiedag (3x90 min ) Rol van de alg tandarts in de

opvolging van de patiënt met implantaten en wat als het mis
gaat juridisch en peri- implantitis.
Prof. Goené, Raghoebar en Meijer    +  Yvo Vermylen :

 Inschrijven via CP september  org. KLTV/NIVVT in  U Hasselt
We voorzien op hetzelfde ogenblik  een  halve dag voor de lokale
tandartsassistenten !!
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iedere pers staat een mannetje dat ieder metalen staafje mooi in een malletje met
de “juiste “ hoek vastzet.

Wij gaan er steeds gemakkelijkshalve van uit dat ons instrumentarium wel door
een of ander gesofisticeerde machine volledig geproduceerd wordt. Dat is wel
eventjes anders.
Onze extractietang wordt gevormd door de handen van Werner, Eva, ….  en
Gunther.  Alle rondingen, alle hoekjes en alle braampjes van de gegoten basisvorm
van elke tanghelft, worden met de hand, achter grote polijstmolens gezeten,
bijgewerkt. Daarna worden beide helften met vuur, aambeeld en hamer in elkaar
gesmeed tot een echte extractietang. Allemaal voor onze ogen. Die ene dure tang
lijkt mij ineens niet meer “zo” duur.
We wandelen verschillende werkkamers door en overal worden andere
instrumenten vervaardigd. Elke dag worden er andere catalogusartikelen
vervaardigd in een bepaalde hoeveelheid. Zo kan men vlot het hele bestand in
stock houden. Gezien de grote verscheidenheid moet zowat iedereen elk
instrument kunnen vervaardigen. Zoals in elk Duits bedrijf gebeurt dit van leerling
tot "meister". Opleiding en examens gebeuren in het bedrijf zoals we toevallig
konden zien. Ook in Solingen is er weinig  instroom van jonge mensen, we zien
dan ook verscheidene 50’ers, jonge vrouwen en jonge allochtonen in deze
gevarieerde, zware, repetitieve maar toch interessante technische job.

Ook de moderne techniek wordt niet geschuwd, met cad-cam freesmachines
worden allerlei kleine onderdelen gemaakt. We komen onderweg een kamerlange
machine tegen waar aan de ene kant een meterslange metalen stang van +/-
10mm dik in gaat en waar aan de andere kant sondes uitkomen. Deze worden dan
door een technicus vakkundig in de juist precieze hoek geplooid en steeds wordt
alles dubbel gecontroleerd, foutjes vliegen er onverbiddelijk uit.
Na deze verrassende rondleiding komen we in de verzendingafdeling terecht.
Geen plaats op de wereld of er ligt een pakket voor klaar. Onze Arabische collega’s
blijken zelfs grote afnemers, zo te zien. We krijgen nog elk een met de laser
gepersonaliseerde sonde cadeau bij het afscheid.

Tijd om een stukje te eten. In een echte Duitse Gasthoff worden we uitgenodigd
voor een heerlijke Duitse maaltijd. Voldaan storten we ons met volle moed in de
file terug naar huis.
En ook dat viel nog mee, Solingen is dan toch weer niet zo ver.
Met dank aan de firma Hammacher en zeker aan Werner Bervoets van Macobe
die ons dit mogelijk maakte.
Hertenweg Luc
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     WACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENST Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer  0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969

  K  K  K  K  KONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSE      Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst
  T  T  T  T  TANDANDANDANDANDARARARARARTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGING   oktober  2012  oktober  2012  oktober  2012  oktober  2012  oktober  2012

Zaterdag  06/10/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  07/10/2012 : 9 tot 18 uur

Snoeks R. St.Trudostraat 32 3990 Peer-Wijchmaal 011/632963
Neyens S. Toleikstraat 36 3960 Bree 089/472281
Jans K. Maastrichterstwg 198 b1 3500 Hasselt 011/762868
Nellissen F. Hoevezavellaan 83 3600 Genk 089/384988
Koopmans C. Verbindingsstraat 8 3740 Waltwilder-Bilzen 089/491970
Renckens R. Ed.Dompasstraat 35 3570 Alken 011/314149
Vandermeeren S. Loksbergenstraat 92 b3 3545 Halen 013/444115

Zaterdag  13/10/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  14/10/2012 : 9 tot 18 uur

Vandeput N. Astridlaan 8 3900 Overpelt 011/643572
Ruttens L. Hepperstraat 25 3680 Maaseik 089/567304
Jamart J. Toekomststraat 1 3500 Hasselt 011/222011
Schraepen G. Weg naar Opoeteren 60b1 3660 Opglabbeek 089/857025
Asselman I. Maastrichtersteenweg 218 3700 Tongeren 012/231112
Oudebrouckx G. Tulpenlaan 2 3830 Wellen 012/742183
Vandersmissen B. Terbermenweg 1 3540 Herk-de-Stad 013/551212

Zaterdag  20/10/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  21/10/2012 : 9 tot 18 uur

Van Eldere J. Fabriekstraat 32 3910 Neerpelt 011/640059
Van Gansewinkel M. Bocholterkiezel 62 3960 Bree 089/461378
Vandevoort D. Diestersteenweg 109 3510 Kermt-Hasselt 011/252705
Miermans R. Wiekstraat 146 3600 Genk 089/363129
Leva P. Albertwal 21 3700 Tongeren 012/232124
Somers M. Geelstraat 53 3800 Brustem-St.Truiden 011/681571
Vandevoort F. Koerselse steenweg 49 3580 Beringen 011/423767

Zaterdag  27/10/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  28/10/2012 : 9 tot 18 uur

Linmans S. Salvatorstraat 117 3930 Hamont 011/447109
Kerkhofs T. Opitterkiezel 221 3960 Opitter-Bree 089/866044
Vanderhoydonck J. Luikersteenweg 232/5 3500 Hasselt 011/284545
Metalidis S. Herenstraat 201 3600 Genk 089/308840
Kelleneers M. De Bormanlaan 22 3730 Hoeselt 089/492831
Van Genechten L. Reigerlaan 5 3570 Alken 011/723536
Ibrahim I. Diesterstraat 107b 3980 Tessenderlo 013/673760
WWWWWachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Ortho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Paro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125
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Hiernaast de oude (K)LTV logo's en
het nieuwe VVT-KLTV studieclublogo

WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE  oktober  2012        070 / 222125

Weekend 6 en 7  okt.,   9 tot 18 uur Van den Eynde Els
Weekend 13 en 14  okt.,   9 tot 18 uur Vanderfaille Annelou
Weekend 20 en 21  okt.,   9 tot 18 uur Van Enis Francis
Weekend 27 en 28  okt.,   9 tot 18 uur Wijgaerts Ingrid

WACHTDIENST   ORTHODONTIE oktober  2012 070 / 222088

Weekend 6 en 7  okt.,   9 tot 18 uur Piret Jean-Luc 011672620
Weekend 13 en 14  okt.,   9 tot 18 uur Mesotten Katrien 0476209241
Weekend 20 en 21  okt.,   9 tot 18 uur Schrijnemakers Karel 0475724848
Weekend 27 en 28  okt.,   9 tot 18 uur Bertrand Julie 0474993039

Profylactisch verwijderen van verstandskiezen in de afwezigheid
van pathologie: rapid assessment.
KCE Reports 182A
Moeten gezonde wijsheidstanden preventief verwijderd worden, om
latere problemen te voorkomen? Of laat je ze best waar ze zijn om ze
op te volgen en pas in te grijpen als het nodig is? Het Federaal
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bekeek dit dilemma
door een wetenschappelijke bril. Er zijn slechts weinig studies gebeurd
en ze zijn bovendien zwak van kwaliteit. Maar wat deze studies aantonen
is dat het preventief trekken van wijsheidstanden bij adolescenten niet
helpt om scheefstand van de voorste tanden te verhelpen of voorkomen.
Daarnaast bestaat er niet genoeg betrouwbaar bewijs dat preventieve
verwijdering van wijsheidstanden meer voordelen biedt dan ze
ongemoeid te laten. Om die reden beveelt het KCE het systematisch
trekken van gezonde wijsheidstanden niet aan

Een versie in hoge resolutie is beschikbaar op eenvoudig verzoek aan
press@kce.fgov.be
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Verschijnt niet in juli en augustus
27° jaargang, nummer 8 : oktober  2012

                    S     't    pyxke
1936-20121936-20121936-20121936-20121936-2012

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

Donderdag 25 oktober 2012Donderdag 25 oktober 2012Donderdag 25 oktober 2012Donderdag 25 oktober 2012Donderdag 25 oktober 2012     om 20u30    om 20u30    om 20u30    om 20u30    om 20u30

HANGAR 58HANGAR 58HANGAR 58HANGAR 58HANGAR 58
DOMEIN BOKRIJKDOMEIN BOKRIJKDOMEIN BOKRIJKDOMEIN BOKRIJKDOMEIN BOKRIJK

GEACCREDITEERD 22981 DG7GEACCREDITEERD 22981 DG7GEACCREDITEERD 22981 DG7GEACCREDITEERD 22981 DG7GEACCREDITEERD 22981 DG7

Hot tooth, stay cool

     U dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclubU dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
 bij Serge Wils   bij Serge Wils   bij Serge Wils   bij Serge Wils   bij Serge Wils  vóór 17 oktober 2012vóór 17 oktober 2012vóór 17 oktober 2012vóór 17 oktober 2012vóór 17 oktober 2012

      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)      (Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)
* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be* via e-mail: studieclub.kltv@skynet.be
* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719* via telefoon: 0494/751719

(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)(enkel antwoordapparaat of sms)
* via website: * via website: * via website: * via website: * via website: wwwwwwwwwwwwwww.tandarts.be.tandarts.be.tandarts.be.tandarts.be.tandarts.be

(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)

 sponsoring: Macobe, DMT, Dentura

Koen ACKX en Luc DANNEELS
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STCL:  Hot Tooth, Stay Cool  (endo)
Ackx en Danneels
HANGAR 58

Zaterdag 27 oktober 2012
Apolloniabanket
GOLFHOTELStiemerheide Genk
met overnachtingsmogelijkheid

OVERIGE JAAR AGENDA: zie verder in dit Spyxke

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)

Voorblad van 't Spyxke: "De Mechelse Heide" Mechelen a/d Maas

Op het schutblad met uw naam en adres
Stcl 25/10:Ja/NeeStcl 25/10:Ja/NeeStcl 25/10:Ja/NeeStcl 25/10:Ja/NeeStcl 25/10:Ja/Nee   = U bent al dan niet ingeschreven

voor de  studieclub van oktober

Beste collegae,

De gezondheidsindex voor de
ziekteverzekering werd intussen
bepaald op 2,7%, maar welke weg
gaan we op voor de startdatum van een
eventueel nieuw akkoord ?  De federale
regering laat weinig of niks in haar
kaarten kijken vóór 14 oktober, want
daarna zijn ze twee jaar van
verkiezingen en de toorn van de burger verlost.
Zonder de zaken al te zwart te zien, worden onze talrijke
voorstellen  nu al als te utopisch omschreven. Het beroep en de
bevolking hebben thans nood aan een  nomenclatuur, welke
rekening wil houden met moderne praktijkvorming met een
secretariaat, recente hygiëneprotocols en gebruik van
kwaliteitsvolle producten en handelingen.  Nog te dikwijls wordt
ons gezondheidssysteem door de plaatselijke politici geprezen
als een voorbeeld in Europa, helaas loert de afgrond als men de
zorgvertrekkers volledig miskend met besparingen op hun
inkomsten. Vakbonden krijg je binnen enkele uren op stang, als
je  nog maar insinuaties richting “indexsprong” of
“loopbaanverlenging”  uitspreekt. Ook onze sector moet
waakzaam blijven en niet tevreden zijn met een telkens
samendrukbaar budget, waarbij de sector verantwoordelijk
blijft voor de mistoestanden, maar de politiek intussen weigert
deze te helpen dichten. Ook de ziekenfondsen moeten onze
bondgenoten zijn, wil men voor de patiënt voldoende
tariefzekerheid behouden met  nog voldoende kwaliteitswerk in
de mond.
Ondanks de crisis, is de werkzekerheid in onze sector geen
probleem, maar ook de toekomst moet verzekerd worden.  Net
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OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:

° 12-08-1926  + 03-09-2012
Eliane HAGEEliane HAGEEliane HAGEEliane HAGEEliane HAGE
Moeder  van collega  MARC-HENRY NOLENS

° 29-04-1935  + 21-09-2012
WWWWWilly Villy Villy Villy Villy VANDERLEENANDERLEENANDERLEENANDERLEENANDERLEEN
Vader  van collega  MARC VANDERLEEN

° 05-02-1929  + 26-09-2012
Julien VJulien VJulien VJulien VJulien VANDERSPIKKENANDERSPIKKENANDERSPIKKENANDERSPIKKENANDERSPIKKEN
Grootvader  van collega  TINE VANDERSPIKKEN

          HUWELIJK:HUWELIJK:HUWELIJK:HUWELIJK:HUWELIJK:

Op 06-10-2012  gaven
collega LIESBET DE MEULENAERE  en
Steven Van Hissenhoven  elkaar het Ja-woord.
Liesbet is de dochter van collega RIA MIERMANS

De KLTV wenst het  jonge bruidspaar
proficiat  en  alle  geluk.

als de huisarts, moeten we maatregelen van de overheid eisen,
om onze eerstelijnsfunctie niet in gedrang te laten komen en het
beroep “aantrekkelijk” te maken. Of gaan we echt wachten tot
in 2014 sommige gelukzoekers uit enkele landen van Oost-
Europa ons “toegankelijk” systeem komen gebruiken ?
Misschien dat ook de ziekenfondsen intussen met premies en
formules komen om de afbrokkelend basisverzekering te
corrigeren en zo extra druk en vooral voorwaarden van de sector
eisen ?
De federale Overheid staat de volgende maanden weer voor
belangrijke beslissingen en te pas en te onpas zal “Europa” wel
de schuld krijgen als iets “absoluut “ moet of juist niet kan ,
maar we hopen op rechtvaardigheid dat als er solidariteit van
iedereen gevraagd wordt, die zich niet beperkt tot groepen, die
niet te gemakkelijk “stakingsbereid” zijn. We zullen moeten leren
dat we niet met alles tevreden moeten zijn, zeker in onze
Limburgse “conventiestreek”,  ook als weer andere overheden
verder eisen naar onze praktijkvoering blijven stellen, wederom
met “Europa” als zwarte piet.
Waarschijnlijk weten we midden november al veel meer en zal
naast overleg jullie steun belangrijk is om de juiste positie in te
nemen, zodat ons beroep niet afglijdt naar “pijnbestrijder” of
“gaatjesvuller”,  zoals het was midden vorige eeuw.
Tenslotte nog een warme oproep om medestanders uit alle
geledingen om het Bestuur te versterken in de volgende 4 jaar.
Vele handen maken het werk licht en dat is in het verleden zeker
voor jullie KLTV gebleken, maar verjonging is zeker
noodzakelijk.

Jos Hoffbauer
Vz KLTV

* 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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Hot tooth, stay cool

GEACCREDITEERD nr. 23028 DG 4HANGAR 58
DOMEIN BOKRIJK

Spreker:  Koen ACKX en Luc DANNEELS

Korte inhoud:
Voor elke tandarts zijn pijnklachten een dagdagelijkse praktijk. Meer nog,
zij zorgen vaak voor de extra druppels stress die de spreekwoordelijke
emmer tot op het randje vullen en zelfs kunnen doen overlopen. Het zijn
heikele problemen die een kordate aanpak en een weloverwogen strategie
vragen.
Wij , Koen Ackx en Luk Daneels, willen u graag voorstellen om er een
studyclub-avond aan te besteden.  Onze praktijken zijn geëvolueerd van
een algemene praktijk naar een endodontische doorverwijspraktijk. We
willen het onderwerp langs beide zijden belichten en concrete oplossingen,
tips en trics aanbieden in onze presentatie.
Ons verhaal begint bij het snel en accuraat bepalen van de diagnose en
gaat pijnloos over in verdovingstechnieken die pulpitis het zwijgen
opleggen. Eens we zover zijn, bekijken we welke shortcuts er zijn om de
patiënt van zijn/haar zenuwpijn te verlossen zonder het behoud van de
tand te hypothekeren. De vraag wanneer welke medicatie zinvol is, wordt
uitgebreid besproken. 

Bondig curriculum vitae sprekers
Koen Ackx
Licntiaat in de tandheelkunde (1996) aan de KUL.
Specialiseerde zich in de endodontie in vele buitenlandse cursussen en is sinds 1999 lid
van de Flemish Society for Endodontology VZW (de voormalige vvt-endo vakgroep)
Vanaf 2004 voert hij een praktijk uitsluitend in endodontie in Heverlee. Tandarts K
Ackx geeft cursus bij het NiVVT.

Luk Daneels
Tandarts (1999) aan de KUL. Via cursussen in binnen- en buitenland heeft hij zich
verder bekwaamd in de endodontie.
Hij heeft een eigen praktijk, waar hij uitsluitend endodontie op doorverwijzing doet.
Hij is penningmeester van de Flemish Society for Endodontology vzw.
Tandarts L. Daneels geeft cursus bij het NiVVT.



KKKKKoninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse TandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVerenigingerenigingerenigingerenigingereniging

-11--11--11--11--11-

't Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:     oktober 2012oktober 2012oktober 2012oktober 2012oktober 2012

Maandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsen

'''''t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:     oktober 2012oktober 2012oktober 2012oktober 2012oktober 2012

-10--10--10--10--10-

Professionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingen
1. Onze wintermeeting van 1 december aan UHasselt i.s.m. met NIVVT was na 10

dagen publicatie reeds VOLZET.  De assistentendag, die we tijdens de voormiddag
parallel organiseren, is nog niet volzet, maar het is natuurlijk verstandig om
TIJDIG in te schrijven via de website (studieclub Limburg) of via het
inschrijvingsformulier in dit Spyxke. Uw inschrijving is pas definitief als uw
betaling ons bereikt heeft. Let wel op : deze assistentendag verloopt in eigen
regie (dus alleen storten op het KLTV rekeningnummer) en er is (natuurlijk) geen
accreditering voorzien.

2. Zoals in de laatste mass-mail reeds werd aangekondigd, hebben  we de cursus
van Walter Van Breda en Luc Vrielinck van 8  november , moeten verplaatsen
naar 2013. Voorlopig is 6 juni 2013 vooropgesteld ..hierover later meer.

3. Het RIZIV verstuurde vorige maand het jaarlijks overzicht van de gevolgde
bijscholing met accreditering. Collegae, die in het beginjaar (1998) startten met
de accreditering, zitten in 2012 in het LAATSTE jaar van hun 3 de cyclus. Belangrijk
is aandachtig te zijn dat men de voorbije jaren ALLE deelgebieden    (1 tot 7)
doorlopen heeft en minimaal 50 AE in DG 2. Volgend jaar moet deze groep  in hun
eerste jaar (van de 4 de cyclus) dus opnieuw minimaal 100 AE behalen, bovendien
moet binnen deze NIEUWE cyclus naast 50 AE in DG2 , OOK 20 AE in DB 3
behaald worden. Deze verplichting geldt op dit ogenblik al voor iedereen, die in
2010 van start gingen met hun eerste cyclus. Bijgevolg zal deze groep daar al
voor eind 2014 rekening moeten  mee houden.

4. Naast onze studieclubavonden, voorzien we VOLGEND JAAR op plaatselijk
vlak heel wat NIVVT- cursussen, de  VVT najaarsvergadering vindt op 21
september plaats in Hasselt en onze wintermeeting staat geprogrammeerd op 7
december en natuurlijk is er ook het 7de VVT-Congres in Oostende. Met andere
woorden : genoeg mogelijkheden van te voldoen aan de accrediterings
voorwaarden en de bijscholingsuren voor de collegae, die in orde moeten blijven
voor hun erkenning bij Volksgezondheid.

5. Noteer NU al donderdag 7 februari 2013 in Hangar 58 (domeinBokrijk)
Nieuwsjaarreceptie KLTV
Viering jubilarissen
Voorstelling KLTV-studieclub Limburg programma 2013
Installatie nieuwe KLTV voorzitter
Optredens en verrassingen.

6. Vrijdag 2 november : 2de brugdag wachtdienst (9-18h). De zeven Limburgse
collegae van dienst , krijgen instructies van het Verbond omtrent de specifieke
nomenclatuur.
Dit jaar volgen nog twee brugdagen op maandag 24 december en
31 december.

7. De nieuwe wachtdienstlijsten 2013 zullen normaliter midden oktober reeds
geraadpleegd kunnen worden op de persoonlijke pagina (mijn wachtdienst) op
de website www.vvt.be. Wie wil wisselen kan dat op dat ogenblik al aanvragen.
Sinds vorig jaar worden de lijsten door de VVT- wachtdienstcomputer
samengesteld, hierbij wordt rekening gehouden met het tijdstip van uw laatste
wachtdienst en het eventueel ingeven van uw verlofdagen voor 2013.  In sommige
zones zullen sommige collegae GEEN weekend/feestdag/brugdag toegewezen
krijgen ; ze zullen samen met alle actieve deelnemers aan de wachtdienst in
november schriftelijk de nodige formulieren ontvangen.

8. Blijkbaar verstuurt men graag (extra) post vanuit Brussel. In de mass-mail heb ik
gevraagd NIET te reageren als men al een vrijstelling in het verleden aangevraagd
heeft (meestal leeftijdsgrens) en dit door PGC Limburg toegestemd werd.  Alleen
tijdelijke medische problemen moeten  opgevolgd worden als er een nieuwe
vrijstelling zou nodig zijn.

9. Voor het derde jaar op rij , heeft PGC Limburg de aangevraagde VBT wachtdienst
2013  wegens te weinig kandidaten (4 ?) en de onmogelijkheid om in verschillende
streken in de provincie actief te zijn.

10. Dankzij onze spreker Prof J. Duyck vinden jullie bestanden over het protocol
“mondzorg voor zorgafhankelijke bejaarden NL” op onze website.

11. Vergeet niet tijdig in te schrijven voor ons jaarlijks banket op 27 oktober in Genk.
Voor de deelnemers zijn er leuke verrassingen en optredens  en er worden enkele
VIP kaarten verloot voor het optreden van Geert Hoste in Hasselt op 20 december.

 Domino

Geert Hoste
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12. We wensen de Limburgse deelnemers aan de LUTV reis naar Ecuador-Galapagos
volgende maand een voorspoedige reis…en hopelijk een klein verslag in ons
maandblad.

13. Slechts  20 Limburgers waren present  tijdens het 25 jaarVVT jubileumavond op
een mooie zaterdagavond in Gent : mooie locatie  met een prima menu en optreden
van Raymond van het Groenewoud. Onze “Chris Barrow” liet ons dansen tot in
de vroege morgen…de afwezigen hadden zeker weer ongelijk….nieuwe kans op
“ons ”KLTV banket op 27 oktober !!

Limburgse tafels 's avonds en

    bij 't ontbijtOptreden van Raymond van het Groenewoud
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GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT:::::
TTTTTandarandarandarandarandartsengroep Beutels Ltsengroep Beutels Ltsengroep Beutels Ltsengroep Beutels Ltsengroep Beutels Lummenummenummenummenummen zoekt  een tandarts man/vrouw met
bewezen ervaring. Iemand die de brede waaier van tandheelkunde beheerst.
Werken in een vernieuwde prakti jk met de nieuwste apparatuurin een vernieuwde prakti jk met de nieuwste apparatuurin een vernieuwde prakti jk met de nieuwste apparatuurin een vernieuwde prakti jk met de nieuwste apparatuurin een vernieuwde prakti jk met de nieuwste apparatuur,,,,,
met assistentie en receptioniste. Wij bieden u een aangename verloning.
Een praktijk voor algemene tandheelkunde, pedodontie, endo, implantologie,
en reconstructieve tandheelkunde, en prothese.
Meer info : zie onze website: www.beutels.be
Wenst U samen te werken met ons huidig team, in een familiale en ontspannen
sfeer, aarzel niet en neem dan gerust contact op met ons tel. 011/57.13.38011/57.13.38011/57.13.38011/57.13.38011/57.13.38 of via
E-mail : tandartsen@beutels.be

Dynam. groepspraktijk regio MaaskantDynam. groepspraktijk regio MaaskantDynam. groepspraktijk regio MaaskantDynam. groepspraktijk regio MaaskantDynam. groepspraktijk regio Maaskant zoekt nog steeds versterking.
Modernste uitrusting; assist.; gezellig; TOP-VERLONING. Alles vrij te bepalen.
Contact: 089/76.28.15Contact: 089/76.28.15Contact: 089/76.28.15Contact: 089/76.28.15Contact: 089/76.28.15 of 0476/51.11.150476/51.11.150476/51.11.150476/51.11.150476/51.11.15 Robert Toklowicz

Algemeen tandartsAlgemeen tandartsAlgemeen tandartsAlgemeen tandartsAlgemeen tandarts regio Beringen-Koersel voor 2 dagen per week
in volledig vernieuwde praktijk, 2 stoelen en assistentie,
dagen en uren in overleg vrij te kiezen,
contact:contact:contact:contact:contact: Chris Van den Bossche011/ 45 36 06 of cv202245@scarlet.be

Algemeen TAlgemeen TAlgemeen TAlgemeen TAlgemeen Tandarandarandarandarandartststststs  voor moderne groepspraktijk in Tongeren
Dagen en uren overeen te komen. Zeer goede voorwaarden.
Contact: Contact: Contact: Contact: Contact: Vital Vranken      info@invident.be
TTTTTel . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22

Collega tandarts  tandarts  tandarts  tandarts  tandarts  voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.:089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65 of 0494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.90

Welke algemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandarts wil een  3-tal jaren samenwerken en nadien
praktijk overnemen aan zeer gunstige voorwaarden? Centrum Zolder-Limburg
Contacteer 0476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 93 of robhouben@hotmail.com

TTTTTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLALPLALPLALPLALPLUS te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek zoekt
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 089/857025089/857025089/857025089/857025089/857025 of info@esthedentalplus.be

Het KLTV bestuur tijdens een bezoek aan Luik aan de voet van de Buerentrap

     VERKIEZINGEN KLTV bestuur
In oktober, tijdens de studieclub, worden er weer
verkiezingen (het woord is veel gezegd) gehouden
voor het KLTV bestuur. Volgens de statuten van de
KLTV moet het bestuur  elke 2 jaar voor de helft
herkozen of bevestigd  worden om te vermijden dat
het ganse bestuur  ineens zou kunnen veranderen.
Dit om een zekere continuiteit te vrijwaren. Alzo zal

ieder bestuurslid, tenzij hij of zij ontslag neemt, 4 jaar zetelen in het bestuur. Na
de verkiezingen wordt dan het nieuwe bestuur samengesteld of bevestigd.
U, als KLTV-lid,  kunt zich ook kandidaat stellen voor een zitje in het bestuur.
Bent u jong van geest, met  frisse ideeën en zin voor initiatief, stuur dan snel uw
kandidatuur naar onze  voorzitter Jos Hoffbauer, en wees welkom in een
vriendengroep. Geen voorkennis vereist, we helpen u op weg voor een boeiende
uitdaging.

TE HUUR:
Starten met nieuwe installatie, nieuwe RX, denta-port, alle
materialen en regelmatig vernieuwde instrumenten? Ook
orthopantomografie aanwezig. Geen overname, maar vaste
huur voor raadpleging, wachtplaats en eigen ruimte met toilet:
790€ per maand + 110 € verwarming, stroom en water. Tel.:
0475 597488  Kort bij  Hasselt ,  midden nieuwe
appartementsgebouwen…
Luk Dieryck, Kapelstraat 31, 3590 Diepenbeek
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8.00-8.50 Onhaal
8.50-9.00 Welkom zittingvoorzitter: tandarts Jos Hoffbauer

9.00-9.45 De aansprakelijkheid van de chirurg, de protheticus en
de algemeen tandarts vanuit medico-legaal standpunt.
Wat met de nieuwe No-fault regeling ?
Tandarts/Jurist  Yvo Vermylen

9.45-10.30 Succes, survival en risicofactoren in de implantologie
Prof. Dr. R. J. Goené

10.30-11.15 Pauze

11.15-12.00 Oorzaak en herstel van prothetische complicaties bij
uitneembare constructies :
Prof. Dr.H. J.A. Meijer

12.00-12.50 Rol van de algemeen tandarts in de opvolging en
voorkomen van complicaties :

                      Prof.Dr.GM Raghoebar

12.50-14.00 Lunch

14.00-14.45 Oorzaak en herstel van prothetische complicaties bij
kroon-en brugwerk op implantaten
Prof. Dr. H.J.A. Meijer

14.45-15.45 Nazorg op korte en lange termijn : De rol van de
 algemeen tandarts bij de opvolging , preventie en
beheer van vroege en late complicaties.
Prof. Dr. R. J. Goené / Prof. Dr. G. M.Raghoebar

15.45 Receptie

Programma studiedag 1 december 2012  U
Hasselt campus Diepenbeek  Auditorium H6

ASSISTENTENDAG:
UHasselt  zaterdag 1 december 2012
Met de actieve steun van Oral-B (P&G)

Uitnodiging naar alle Limburgse Tandartsen (lid van KLTV) voor hun
praktijkassistenten (max 50 p)

9.00  Onthaal
9.15- 10.15 Voordracht over communicatietechnieken bij mondhygiëne

instructies : Eric Thevissen
10.15-10.45 Pauze
10.45-11.45 Praktisch gedeelte in twee groepen  i.s.m Marc-H. Nolens/

MDL team/Lucia Vermeulen
Groep 1: Korte beschrijving van het materiaalgebruik / uitgieten van

een afdruk/ maken van een lepel / herstellen van een
gebroken gebit of  een  afgebroken tand op een prothese.

Groep 2 : Korte beschrijving van het materiaalgebruik / werken met
 een dieptrekapparaat/ maken van  een bleekbeugel-
beschermbeugel-nachtbeugel.

11.45-12.00 pauze
12.00-13.00 groep 2  op locatie groep 1

groep 1 op locatie groep 2
13.00 einde assistentendag.

Inschrijving via de website studieclub Limburg “Agenda” of  via de invulstrook
bij dit Spyxke en dan versturen naar de voorzitter: J . Hoffbauer,  15-augustusstraat
11 te  3690 Zutendaal: steeds naam van de assistente vermelden.
De inschrijving is pas definitief als de betaling van 50 euro p.p. gebeurd is.
Omdat alleen de eerste 50 assistenten toegang krijgen, kijkt U best eerst op de
website of inschrijven nog mogelijk is, voordat U de betaling doorvoert .
Alleen betaling op de KLTV rekening :
IBAN :  BE28-6451-1921-1520  BIC :  JVBA BE 22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAAM  Tandarts
NAAM  Assistente
Adres:
Telefoon:
e-mail  (praktijk of assistente):

O    volledige voormiddag
     of O    alleen theoretisch  gedeelte
     of O    alleen praktisch  gedeelte
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Skiën, bergen en thermen !

Dit jaar verwennen we niet enkel de skiënde collegae, ook de wellness-
minnende tandarts wordt echt in de watten gelegd in Bad Hofgastein !
Het Gasteinerdal bevindt zich in het hart van het Salzburgerland en
behoort tot de grootste en mooiste skiregio’s van het Salzburgerland.
De historische stadskern biedt vele mogelijkheden, van shoppen tot
mooie wandelingen. Bad Hofgastein imponeert vooral wegens zijn
Alpenthermen in het centrum. In totaal 6 belevenis- en thermenbaden,
saunalandschap( in totaal 11.000m²)  en zelf een eigen bergmeer wachten
op uw bezoek.
We bieden een interessante cursus aan, met als spreker Dr. Emile
Henquet. We organiseren ook een dubbele Peer Review, waarbij we
de onderwerpen aanboren die het KLTV ons voorstelt .

Zegge het voort, zegge het voort, want de prijs van ons skicongres daalt
met 95 euro/persoon vanaf het moment dat we met 35 deelnemers zijn.
Ook de prijs voor deelname van het congres daalt dan aanzienlijk. Op
dit moment bedraagt de prijs voor de cursus 45 euro per persoon.

Voor de Peer Review moeten ALLE deelnemers VVT-lid zijn, want
anders krijgen ze GEEN vouchers.

Organisatie en bemiddeling: Axion team  lic. Cat A 5631
Aanspreekpunt voor KLTV: collega Daphne Hermans 011/631966

 KLTV ski-congres editie 3
Woe. 06/03/2013 - Zon. 10/03/2013
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Bij aankomst omstreeks 19h30 verwelkomen wij u met volgend

aperitief:

Crémant de Bourgogne, V. Chaudry, brut

met verfijnde hapjes

Voor het aansluitend diner serveren we volgend

menu :

Vitello Tonato
met medaillons van kreeft

-o-
Roodbaars

met pannade van hazelnoot
en crème van bloemkool

-o-
Filet van hert

met rode biet, knolselder
en saus van jeneverbes

-o-
Chocoladecreatie

-o-
Mokka

inclusief alle begeleidende wijnen, waters, bier en frisdranken

·

Overnachting
De prijs voor een kamer in Stiemerheide is 120 euro voor een
tweepersoonskamer en 100 euro voor een  éénpersoonskamer
uitgebreid luxe ONTBIJT inbegrepen.
Voor reservatie neemt u contact op met Stiemerheide
Tel. nr. 089/355828 met vermelding banket tandartsen.
Betaling aan het hotel zelf na het ontbijt.

Apolloniabanket
     ZAZAZAZAZATERDTERDTERDTERDTERDAAAAAG 27 OKG 27 OKG 27 OKG 27 OKG 27 OKTOBER 2012TOBER 2012TOBER 2012TOBER 2012TOBER 2012

GOLFHOTEL
STIEMERHEIDE

Wiemesmeer Genk

De voorzitter en de bestuursleden van de Koninklijke Limburgse
Tandartsen Vereniging nodigen alle leden met partner uit op hun
65ste banket.  Na twee banketten in Borgloon was de tijd rijp
voor een andere lokatie. De keuze viel op het golfhotel
Stiemerheide in Genk.  De verruimde zaal Van Dooren  staat ter
onzer  beschikking. Aperitief, diner, een optreden van de groep
Domino, een DJ voor het dansfeest, alles erop en eraan.
En er is ook de mogelijkheid tot overnachten inclusief het luxe
ontbijtbuffet.
Spreek daarom met jullie vrienden af en schrijf in voor één van
hoogtepunten van het jaar: het Apolloniabanket, de collegiale
KLTV traditie.

Receptie vanaf 19H30
Aan tafel om 20H30

Kostprijs per persoon : 75,00 EUR  te storten op
de KLTV rekening:

Bank J.VanBreda IBAN  BE28 6451-1921-1520
BIC  JVBABE22

VÓÓR  20 OKTOBER
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4 Weken met de fiets op weg naar Compostella
(en weg uit die  paar  cm³, ook wel eens de mondholte genoemd.
Van 2juli tot  26 juli 2012. Eric Poelmans

Na vele trekkings en omzwervingen in de bergen is een verre fietstocht eens iets
anders. Over de fietstocht naar Santiago de compostella is veel info te vinden en
ik verkoos om de Sweermanroute te volgen van het Compostellagenootschap
(zie ook Google), een goed gedocumenteerde route, gemarkeerd met stickers die
op de meeste kruispunten zijn aangebracht aan verkeersborden. Jawel: vanaf
Haarlem tot Compostella gemarkeerd…
Collega Dirk Smeyers gaf me nog vele praktische tips en stelde me gerust om dit
avontuur alleen aan te vatten :  “jazeker  vind je gemakkelijk logiesplaatsen, geen
probleem, geen fietspech en ziek ben ik ook niet geweest (Tourista in Spanje
weet je wel)” …oef…
Koga laten reviseren met marathonbanden,
nieuwe tandwielen en ketting, extra
remblokken en binnenband, uierzalf (goed
voor het scheren, -aftersun en andere
gevoelige plaatsen), Ortliebtassen en zowat
13 kg bagage. Achteraf blijkbaar de helft
teveel daar ik nauwelijks regen heb gehad.
Ik nam alvast wat voorsprong en deed het
traject tot Doornik met de trein. Op die dag
was dat de aankomstplaats van de Tour,
alwaar Greipel geniepig wieltje zoog achter de onfortuinlijke Cancellara en de
etappe won.
Ik mag me nu ook lotgenoot noemen van  de knappe Cancellara. Hij brak z’n
sleutelbeen immers 1 maand eerder dan ik. Op z’n radiografieën is een mooie
syntheseplaat te zien (Google, nietwaar). Mijn breuk van 6 mei werd niet
geopereerd en is nu wat scheef aan elkaar gegroeid. De botstukken stonden 2 cm
van elkaar maar bij de laatste radiografie gaf de orthopedist me toch het fiat om
de tocht aan te vatten. Er was reeds prille botvorming zichtbaar ….Wel kwestie
om tijdens de 2.156 km lange tocht niet opnieuw te vallen. Temeer omdat m’n
breuk geen erge hinder of pijn gaf,  kon ik de dag na mijn mtb-ongeluk al  verder
werken in de praktijk, ( normaal 4 weken rust…)

Route: 1.300 km in 12 dagen in Frankrijk, over St-Quentin-Chartres (en niet
doorheen Parijs)-Loire-Tours-Poitiers-Angoulème-Landes met Dax-
St.Jean.Pied.de.Port aan de voet van de Pyreneen.
Dan  nog 850 km in 13 dagen doorheen Noord-Spanje, over Puenta la Reina –
Logrogno-St.Domingo-Burgos-Sahagun (mooie naam niet?)-Leon (naar de Seat
Leon genoemd)-Astorga-Ponferada-Sarria-Melida-Santiago de Compostella.

Totaal goed voor 2.156 km.

In Frankrijk trajecten tussen de 90 en
140 km per dag, met  5 dagen stevige
wind op kop om mee te starten in open
vlaktes. Ik rijd naar het westen en de
meest voorkomende windrichting is
westenwind. Tijd genoeg dus om
gedurende 5 dagen de tegenwind te
leren appreciëren. Ook laveerde ik
enkele dagen
tussen de
onweerswolken,
en zat ik slechts
2 maal in het

onweer. Logies boekte ik meestal voor de volgende dag en
ze waren erg verscheiden in prijs en kwaliteit, waarbij prijs
en kwaliteit niet altijd met elkaar overeen kwamen. Hotels,
chambres d’hôtes, auberges, ik heb wel niet in de
pelgrimalbergo’s vertoefd , alwaar de bedwantsen en
vlooien niet altijd te vermijden zijn. De 70 vlooienbeten die
ik kreeg op de GR20 in Corsica vorig jaar jeukten 8 dagen
lang…

Het reservatietelefoontje in Frankrijk ging
steevast als volgt;…Bonjour, je suis Erik
Poelmans de Belgique et je suis en train de faire
le Tour de Compostella en velo, vous avez une
chambre libre pour moi demain soir, s.v.p? Maar
hoe ga ik dat in Spanje uitleggen??Buenas dias,
puedo aquilar un habitacion per una persona
hoi/manana por favor? Occupado?? Otra
habitacion por favor? No? Gracias.  De
nada..Opmerkelijk logies in Dax  dicht bij de

Pyreneeën: bij het ontbijt zaten al de hotelgasten aan tafel in een witte badjas,
ikzelf in fietsoutfit, de leeftijd van de gasten was +70j. Blijkbaar belandde ik in
een kuuroord. In Spanje rekende ik erop om zowat 70 km per dag te rijden (tussen
de 43 en de 82 km). Het is er heuvelachtiger en een pak warmer en dorrer. In de
zomer klom de middagtemperatuur tot 40 gr. Kwestie van vroeg te fietsen en ’s
middags siësta te houden. In Spanje kon ik elke dag wel een menu del dia krijgen
voor 10 euro met een fles wijn inbegrepen (vino rosado). Ook opmerkelijk was de
aanwezigheid van  gieren, die ik vele dagen heb kunnen gadeslaan,…en zij mij
ook, dus te lang stilstaan om op de kaart te kijken verhoogde wel hun interesse
in mij. Vele dagen  reed ik temidden uitgestrekte gele tarwevelden  en de Ipod gaf
me een mix van veel Bob Dylan, verder ook Pink Floyd, Micheal Jackson, Steely



Dan, Madonna (ik ben namelijk op pelgrimstocht), en
ook een vleugje Philip Glass  die me een perfecte
repetitieve soundtrack geeft voor een heet en monotoon
landschap dat aan me voorbij trekt.Vanaf Punta la Reina
zag ik ook een steeds talrijker wordende sliert
wandelaars als de fietsroute parallel  loopt met de
wandelroute. Echt duizenden mensen van alle landen
en leeftijden zijn hier onderweg.  Ook de fakers worden
op hun wenken bediend : ”taxi;cheap and easy”. Ik
ontmoet vele fietsers en wandelaars onderweg: een
Eindhovenaar die al 4 maanden onderweg is met de
fiets, een Amsterdamse jongeman die 3 maanden tijd

had om te fietsen, en rondreed met een koga+fietszakken, gekocht voor 175 euro
op Marktplaats.nl. Hij heeft onderweg wel veel stukken gehad, maar had dan ook
wel 3 maanden de tijd…2 Gentse vriendinnen kwam ik
regelmatig tegen, zij hadden echter ook tent en kookgerief
bij ( =10kg extra). Een wandelaar uit Groningen begon ’s
ochtends om 5u al te wandelen om de hitte voor te zijn.
Een vlotte meid uit San Fransisco wandelde de laatste
200 km in 12 dagen, meer tijd had ze niet. Een Noorse
vrouw van 55 jaar was al 5 weken te voet onderweg en
had al om 14 u een stuk in haar voeten. Een Pools koppel
verstond enkel Pools en was onderweg vanuit Polen. Ik reed samen met 2
Chileense jongens met gammele mtb’s, een zwaardere panne noodzaakte hen om

een derailleuramputatie te doen, waardoor hij 1 van
z'n slechts 3 versnellingen over had. Om te schakelen
moest hij afstappen en de ketting verleggen naar een
ander tandwiel vooraan. Een Mexicaans gezin vierde
hun 25 jarig huwelijk  met een tocht van 7 dagen op
het Compostellatraject. Etc….
Het leven onderweg is een simpel leven: ontbijten,
inpakken, route bekijken, fietsen, eten, fietsen, kerken
bezoeken, menu del dia, wijn, fietskledij mee in de

douche, logies en route voor de volgende dag bekijken, slapen, en dat 25 keer.
Ik had nog 4 extra dagen over in Compostella (geen Tourista gehad). Erg druk
met voortdurend wandelaars en fietsers die toe
komen. En ja, ik heb het 60 kg zware wierrookvat
zien zwieren doorheen de katedraal, ook heb ik
m’n compostolaat gekregen na onderzoek van al
m’n verzamelde logiesstempels. De fiets stuurde
ik terug met UPS (90 euro) en op 30/7/2012 mocht
ik terug naar Brussel vliegen.

Eric Poelmans
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Resterende KLTV en NIVVT activiteiten
2012

16 november Studienamiddag: Help ! Wat is een goede beslissing?
Guido Vanbelle LIMBURGHAL

19 november    NiVVT dagcursus : Orthodontie en neuro-musculaire
(dys)-functies  Carl Luyten           RADISSON SAS  HASSELT

22 november Endonamiddag : mechanische wortelpreparatie VOLZET
Prof L. Bergmans   NIVVT GOLFHOTEL Genk

STUDIEDAG Wintermeeting
Zaterdag 1 december  Studiedag (3x90 min ) Rol van de alg tandarts in de

opvolging van de patiënt met implantaten en wat als het mis
gaat juridisch en peri- implantitis.
Prof. Goené, Raghoebar en Meijer    +  Yvo Vermylen :

 Inschrijven via CP september  org. KLTV/NIVVT in  U Hasselt   VOLZET
We voorzien op hetzelfde ogenblik  een  halve dag voor de lokale
tandartsassistenten !! Zie elders in dit Spyxke.
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     WACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENST Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer  0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969

  K  K  K  K  KONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSE      Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst
  T  T  T  T  TANDANDANDANDANDARARARARARTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGING   november  2012  november  2012  november  2012  november  2012  november  2012

Allerheiligen 01/11/2012 : 9 tot 18 uur

Vaneylen M. Salvatorstraat 117 3930 Hamont 011/447109
Reekmans K. Nieuwstadstraat 5b1 3960 Bree 089/704410
Jordens A. Rechterstraat 116 3511 Hasselt 011/261080
Donners E. Weg naar Opoeteren 60b1 3660 Opglabbeek 089/857025
Meesen L. Lindestraat 191 3620 Veldwezelt-Lanaken 089/716141
Guttermann M. Tiensesteenweg 61 3800 St.Truiden 011/688263
Verbeeck H. Pastorijstraat 3 3540 Donk - Herk-de-Stad 013/442622

2de Brugdag RIZIV   02/11/2012 : 9 tot 18 uur

Winters C. Schansstraat 21 3990 Kleine Brogel 011/824247
Monsieur J. Heirstraat 466 3630 Maasmechelen 089/761550
Jorissen E. Hasaluthdreef 10a bus1 3500 Hasselt 011/274536
Heerinckx M. Weg naar Opoeteren 60b1 3660 Opglabbeek 089/857025
Pellaers H. St.-Truidersteenweg 443 3700 Piringen-Tongeren 012/234718
Souverijns F. Kroonstraat 6 bus c 3840 Borgloon 012/741072
Sterke B. Genenbosstraat 109 3 560 Lummen 011/571338

Zaterdag  03/11/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  04/11/2012 : 9 tot 18 uur

Van Hout H. Lepelstraat 88 3920 Lommel 011/542358
Sleypen D. Grotestraat 46 3631 Boorsem-Maasmech 089/765574
Grosemans T. Diestersteenweg 187b1 3510 Kermt-Hasselt 011/253263
Heens C. Stationstraat 7 3665 As 089/658476
Pellaers L. Venstraat 16 3700 Vreren-Tongeren 012/236118
Vanhollebeke E. Bosveldstraat 1 3870 Heers 011/484029
Verspreet M. Tessenderlosesteenweg 85 3583 Paal-Beringen 011/420651

Zaterdag  10/11/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  11/11/2012 : 9 tot 18 uur

Van Moll L. Nieuwe Markt 16 3900 Overpelt 011/642902
Spreuwers St. Smeetsstraat 1 3640 Kinrooi 089/701424
Journee M. Kroonwinningstraat 27 3500 Hasselt 011/284604
Philippe M. Souwstraat 19 3530 Houthalen 011/525052
Poesen F. Koekoekstraat 2 3740 Munsterbilzen 089/413505
Vandormael Y. Velmerlaan 57 3806 Velm-St.Truiden 011/685524
Vlaminck G. Heerbaan 178 3582 Koersel-Beringen 011/423978
WWWWWachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Ortho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Paro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125



KKKKKoninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse TandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVerenigingerenigingerenigingerenigingereniging

-31--31--31--31--31-

't Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:     oktober 2012oktober 2012oktober 2012oktober 2012oktober 2012

Maandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsenMaandblad van en voor de Limburgse  tandartsen

'''''t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:t Spyxke:     oktober 2012oktober 2012oktober 2012oktober 2012oktober 2012

-30--30--30--30--30-

Hiernaast de oude (K)LTV logo's en
het nieuwe VVT-KLTV studieclublogo

WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE  november  2012        070 / 222125

Allerheiligen 1 nov.,   9 tot 18 uur Bollen Curd
Weekend 3 en 4  nov.,   9 tot 18 uur Boschmans Geert
Weekend 10 en 11  nov.,   9 tot 18 uur Gijbels Frieda
Weekend 17 en 18  nov.,   9 tot 18 uur Wijgaerts Ingrid
Weekend 24 en 25  nov.,   9 tot 18 uur Thevissen Eric

WACHTDIENST   ORTHODONTIE november  2012      070 / 222088

Allerheiligen 1nov.,   9 tot 18 uur Vandevenne Rika 0495528108
Weekend 3 en 4  nov.,   9 tot 18 uur Daems Julie 0496512475
Weekend 10 en 11  nov.,   9 tot 18 uur Medhat Aly 0486422050
Weekend 17 en 18  nov.,   9 tot 18 uur Voicu Doina 0477725230
Weekend 24 en 25  nov.,   9 tot 18 uur Vanderstraeten Olga 0475586064

Zaterdag  17/11/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  18/11/2012 : 9 tot 18 uur

Van Ransbeeck E. Kanaalstraat 65 3920 Lommel 011/393781
Buysse J. Herderstraat 78 3630 Maasmechelen 089/762815
Merchiers A. Kliniekstraat 9 3500 Hasselt 011/273699
Hauglustaine K. Merelstraat 40 3520 Zonhoven 011/603008
Timmermans L. St.Gertrudisplein 2a 3740 Beverst-Bilzen 089/413815
Vannitsen M. Tongersesteenweg 10 3800 St.Truiden 011/686802
Volders F. Kerkstraat 9 3580 Beverlo-Beringen 011/424082

Zaterdag  24/11/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  25/11/2012 : 9 tot 18 uur

Vermeulen J. Mortel 22 3930 Achel 011/644992
Spreuwers So. Smeetsstraat 1 3640 Kinrooi 089/701424
Kuznetsov K. Volksstraat 71 3590 Diepenbeek 011/757815
Gyselinck M. Hoogstraat 117 3600 Genk 089/357907
Ysewijn A.M. Brugstraat 41b2 3740 Bilzen 089/868693
Velkeneers N. Kasteelstraat 23b 3840 Hoepertingen-Borglo 012/741776
Wilms H. Engsbergseweg 154 3980 Tessenderlo 013/334193

GEËXTRAHEERDE TANDEN (NAT BEWAARD)
ZIJN NOG STEEDS WELKOM BIJ MARC SEIJNHAEVE

Graag een seintje vooraf naar  marc.seijnhaeve@telenet.be
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KoninklijkKoninklijkKoninklijkKoninklijkKoninklijke Limburgsee Limburgsee Limburgsee Limburgsee Limburgse
TTTTTandartsen Vandartsen Vandartsen Vandartsen Vandartsen Verenigingerenigingerenigingerenigingereniging
Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
27° jaargang, nummer 9: november  2012

                    S     't    pyxke
1936-20121936-20121936-20121936-20121936-2012

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

V O
 L Z E T

Uhasselt Campus Diepenbeek

Nazorg bij implantaatwerk
voor algemeen tandartsen:

Preventie, complicaties, herstel en
mogelijk juridisch gevolg

               Zaterdag 1 december 2012       om 8u50Zaterdag 1 december 2012       om 8u50Zaterdag 1 december 2012       om 8u50Zaterdag 1 december 2012       om 8u50Zaterdag 1 december 2012       om 8u50
(Onthaal 8u00)(Onthaal 8u00)(Onthaal 8u00)(Onthaal 8u00)(Onthaal 8u00)
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a 16 november Studienamiddag: Help ! Wat is een goede beslissing?

Guido Vanbelle           LIMBURGHAL

19 november    NiVVT dagcursus : Orthodontie en neuro-musculaire
(dys)-functies  Carl Luyten        RADISSON SAS  HASSELT

22 november Endonamiddag : mechanische wortelpreparatie VOLZET
Prof L. Bergmans   NIVVT         GOLFHOTEL Genk

STUDIEDAG Wintermeeting
Zaterdag 1 december  Studiedag (3x90 min ) Rol van de alg tandarts in de

opvolging van de patiënt met implantaten en wat als het mis
gaat juridisch en peri- implantitis.
Prof. Goené, Raghoebar,  Meijer , Yvo Vermylen :
UHASSELT CAMPUS DIEPENBEEK VOLZET

We voorzien op hetzelfde ogenblik  een  halve dag voor de lokale
tandartsassistenten !! Zie elders in dit Spyxke.

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)

Voorblad van 't Spyxke: "De Mechelse Heide" Mechelen a/d Maas

Beste collegae,

de onheilsprofeten hadden het al enige tijd
geleden voorspeld, maar toch sloeg het
bericht van de  nakende sluiting van de
belangrijkste werkgever in onze provincie in
als een bom.  De impact op het economisch
weefsel zal de volgende jaren ons zeker niet
ontgaan, mede door het sneeuwbaleffect naar
de nevenbedrijven en leveranciers van Ford
Genk. Het feit dat, buiten Halen en Herstappe
ALLE Limburgse gemeenten Fordarbeiders
tellen, maakt pijnlijk duidelijk dat niemand
zal gespaard worden.  Limburgers hebben
echter wel de veerkracht om deze tegenslag op termijn te overwinnen ,
maar zeker nu de federale en Vlaamse Overheid met geen overschotten
rekent, is alles niet zo evident.
Dit is ook zo voor ons volgend akkoord waar. Onzekerheid troef over het
beschikbaar budget THK  en onze gerechtvaardigde indexaanpassing
(2,70%) lijkt weer “inzet” te zijn van besparingen.  Minister Onkelinx
rekent dat we bij een “indexsprong” niet alle kruispunten van het land
blokkeren….wat bij haar achterban natuurlijk anders ligt !!! Ze moet
echter wel  beseffen dat de nog kwalitatief goed functionerende Belgische
gezondheidssector  NIET stilaan zou verwateren naar het niveau van de
Engelse National Health.  Op dit ogenblik staan wij tandartsen, samen
met de dokters  en de brandweermannen, nog steeds bovenaan de ladder
van de betrouwbaarste diensten in dit land….maar hoelang wil men ons
gijzelen  met de mondgezondheid van de Belgische bevolking als inzet.
Onze bevolking verdient beter, zeker bij  de huidige hoge belastingsgreep
op hun inkomen …. Laat onze ziekteverzekering dan niet  verder afglijden,
zoals de toestand van onze wegen !!!
Belangrijk is ook dat alle collegae doordrongen zijn van deze toestand,
zeker als van grotere delen van de bevolking GEEN indexoffer gevraagd
zou worden, betalen we de factuur door allerlei taxen en BTW-
verhogingen tweemaal.   Hou de mededingen van uw beroepsorganisatie
tijdens de maand  december goed in de gaten. De onderhandelaars in de
Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen  hebben de steun van de
achterban GROOT nodig, willen we nadien niet hopeloos verdeeld worden
door andere spelers in de onderhandelingen.
Naast kwaliteit moet er ook genoeg ruimte blijven om onze praktijken
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OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:

° 28-12-1926  + 29-09-2012
LLLLLouisa Oouisa Oouisa Oouisa Oouisa OYENYENYENYENYEN
Moeder  van collega  MARC GEERDENS

° 09-04-1928  + 18-10-2012
Irma ROBERTIrma ROBERTIrma ROBERTIrma ROBERTIrma ROBERT
Moeder  van collega  LUC HERTENWEG

“leefbaar “ te houden , alleen op die manier kan er opvolging ontstaan en
willen jongeren nog kiezen voor ons mooi beroep. Hetzelfde verhaal geldt
voor het creëren van werkgelegenheid door hulppersoneel. De overheid
mag in zijn besparingswoede niet het kind met het badwater weggooien,
anders wordt ons beroep misschien nog alleen interessant voor Oost-
Europese gelukszoekers…
Hopend dat het zover niet zal komen en dat we positieve signalen krijgen,
wil ik toch positief eindigen, opdat ons beroep niet in zwaar weer zou terecht
komen. Onze patiënten hebben recht op goede zorgen en op een billijk (niet
opgedrongen) tarief, zodat niemand de elementaire tandverzorging moet
uitstellen of ontberen. Het zou laf zijn dat  de Overheid hier geen boodschap
meer aan zou hebben, omdat we het land NIET op stelten zetten als  niet op
al onze eisen ingegaan zou worden !!!. Ook van de ziekenfondsen verwachten
we bondgenootschap, want onze patiënten zijn HUN klanten.

Jos Hoffbauer

* 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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8.00-8.50 Onhaal
8.50-9.00 Welkom zittingvoorzitter: tandarts Jos Hoffbauer

9.00-9.45 De aansprakelijkheid van de chirurg, de protheticus en
de algemeen tandarts vanuit medico-legaal standpunt.
Wat met de nieuwe No-fault regeling ?
Tandarts/Jurist  Yvo Vermylen

9.45-10.30 Succes, survival en risicofactoren in de implantologie
Prof. Dr. R. J. Goené

10.30-11.15 Pauze

11.15-12.00 Oorzaak en herstel van prothetische complicaties bij
uitneembare constructies :
Prof. Dr.H. J.A. Meijer

12.00-12.50 Rol van de algemeen tandarts in de opvolging en
voorkomen van complicaties :

                      Prof.Dr.GM Raghoebar

12.50-14.00 Lunch

14.00-14.45 Oorzaak en herstel van prothetische complicaties bij
kroon-en brugwerk op implantaten
Prof. Dr. H.J.A. Meijer

14.45-15.45 Nazorg op korte en lange termijn : De rol van de
 algemeen tandarts bij de opvolging , preventie en
beheer van vroege en late complicaties.
Prof. Dr. R. J. Goené / Prof. Dr. G. M.Raghoebar

15.45 Receptie

Programma studiedag 1 december 2012  U
Hasselt campus Diepenbeek  Auditorium H6

INHOUD LEZINGEN
Na het plaatsen van prothetische constructies op implantaten volgt een
traject van levenslange nazorg. De implantologische behandeling is
succesvol verlopen en dat wil iedereen graag zo houden. Tijdens de
verschillende lezingen zal worden ingegaan op de inhoud van periodiek
preventief onderzoek met betrekking tot implantaten, mogelijke
complicaties en de behandeling ervan. Zowel peri-implantaire complicaties
zonder en met een chirurgische behandeling als complicaties met een
prothetische component komen aan de orde.

Trefwoorden
- implantologie
- periodiek preventief onderzoek
- middellange- en lange termijn survival, succes en complicaties
- frequentie röntgenfoto’s
- sonderen peri-implantaire sulcus
- oorzaak peri-implantaire mucositis
- oorzaak peri-implantitis
- therapie peri-implantaire mucositis
- therapie peri-implantitis
- oorzaak prothetische complicaties
- herstel prothetiek
- en helaas heel soms verwijderen implantaten en herimplanteren

Met dank aan de standhouders
op 1 december  in UHasselt

Dentaid BeNeLux BV,  GABA Benelux, Denta
NV,  Dentura bvba,  Arseus Dental Equipment,
MDL-Euregio, Nobel Biocare Belgium, G.S.K.

Consumer Healthcare NV,  DENTUS DMT bvba,
Corilus NV, Proscan cvba, Septodont, MACOBE
bvba, Septodont, Procter & Gamble DCE BVBA,

Straumann, Kerr, Dafra Pharma
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Gerry M. Raghoebar voltooide zijn studie
tandheelkunde in 1984 te Groningen. Van 1984
tot 1988 werd hij opgeleid tot specialist in de
Mondziekten en Kaakchirurgie op de afdeling
Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere
Tandheelkunde van het  Universitair Medisch
Centrum Groningen. Vanaf 1988 is hij als staflid
verbonden aan deze afdeling waar hij zich in
het bijzonder toelegt op de implantologie,
reconstructieve preprothetische chirurgie en

secundaire reconstructies. In 1991 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit
Groningen op een onderzoek getiteld “secondary retention of molars”.
Het artsexamen werd in 1994 afgelegd te Groningen. Hij is fellow van de
European Board of Oral and Maxillofacial Surgery. Op 1 januari 2006
werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen met
als persoonsgebonden leerstoel “Implantologie en reconstructieve
preprothetische chirurgie”. Naast de klinische werkzaamheden, verricht
en begeleidt hij onderzoek, en is hij als docent betrokken bij het onderwijs
aan zowel studenten geneeskunde als tandheelkunde. Hij is van 1995 tot
2005 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie
geweest en in 2005 benoemd tot erelid. Daarna was hij tot 2010 lid van
het Consilium Implantologicum van de Nederlandse Vereniging voor Orale
Implantologie Bij deze vereniging is hij momenteel lid van de commissie
Post Academisch Onderwijs Implantologie. Hij geeft verschillende
postacademische cursussen en voordrachten in binnen- en buitenland.

Henny Meijer  studeerde tandheelkunde in Groningen.
Hij promoveerde in 1992 aan de Universiteit Utrecht op
het proefschrift A biomechanical study on bone around
dental implants in an edentulous mandible.
Hij is sinds 1991 als prothetist verbonden aan het UMCG.
Die functie bekleedde hij in de periode 1996-1998 ook
bij het Medisch Centrum Leeuwarden.
Vanaf 2001 was hij tevens universitair hoofddocent bij

de disciplinegroep Tandheelkunde & Mondzorgkunde.
Henny is jaren lang bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Orale
Implantologie geweest en geeft regelmatig cursussen in binnen- en
buitenland.

Ronnie J. Goené studeerde tandheelkunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen is
hij van 1975 tot 1993 werkzaam geweest in een
algemene (groeps)praktijk, waarvan hij één van de
oprichters was. Zijn interesse in het fundament van
tanden en kiezen vormde niet alleen een reden zich
te specialiseren in de parodontologie maar ook om, -
samen met anderen-, in 1985 de Kliniek voor

Parodontologie Amsterdam op te richten, waar patiënten op verwijzing
worden behandeld, voor zowel parodontale problematiek als ook voor
rehabilitatie met behulp van implantaten.  De afgelopen 10 jaar houdt hij
zich vooral bezig met ontwikkelen van interdisciplinaire
behandelstrategieën ten behoeve van patiënten met complexe
tandheelkundige problemen.
Ronnie  J. Goené is als staflid verbonden aan de afdeling Mondziekten &
Kaakchirurgie van het ACTA /VUmc in Amsterdam (2005 –   ).
Hij is oud bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie
(NVvP) (1979-1990) en van de Nederlandse Vereniging voor Orale
Implantologie (NVOI) (1995-2009). In 2010 is hij benoemd tot erelid van
deze vereniging. Thans maakt hij  deel uit  van de commissie
Postacademisch Onderwijs Implantologie van de NVOI.
Van zijn hand zijn publicaties verschenen op het gebied van de
parodontologie en implantologie en hij geeft frequent voordrachten en
cursussen in binnen en buitenland op het  gebied van de implantologie

Yvo Vermylen. Na zijn studies in de tandheelkunde
begon hij via zelfstudie en het volgen van
congressen en cursussen met de forensische
odontologie, een toen nog braakliggend terrein in
België. Hij volgde cursus aan het ‘Centre of
Aviation Pathology and tropical medicine’ van de
Royal Airforce te Halton en aan de ‘University of
Copenhagen’ bij Professor Keiser-Nielsen.
Lezingen in verband met de forensische odontologie
werden gegeven aan de Universiteiten van Leuven

en Gent, alsook voor de tandartsen in de lokale studyclubs. Hij is auteur
en co-auteur van verschillende boeken over gerechtelijke en forensische
tandheelkunde, publiceert in nationale en internationale vakliteratuur en
geeft lezingen op nationale en internationale congressen.
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ASSISTENTENDAG:
UHasselt  zaterdag 1 december 2012
Met de actieve steun van Oral-B (P&G)

Uitnodiging naar alle Limburgse Tandartsen(lid van KLTV) voor hun
praktijkassistenten (max 50 p)

9.00  Onthaal
9.15- 10.15 Voordracht over communicatietechnieken bij mondhygiëne

instructies : Eric Thevissen
10.15-10.45 Pauze
10.45-11.45 Praktisch gedeelte in twee groepen  i.s.m Marc-H. Nolens/

MDL team/Lucia Vermeulen
Groep 1: Korte beschrijving van het materiaalgebruik / uitgieten van

een afdruk/ maken van een lepel / herstellen van een
gebroken gebit of  een  afgebroken tand op een prothese.

Groep 2 : Korte beschrijving van het materiaalgebruik / werken met
 een dieptrekapparaat/ maken van  een bleekbeugel-
beschermbeugel-nachtbeugel.

11.45-12.00 pauze
12.00-13.00 groep 2  op locatie groep 1

groep 1 op locatie groep 2
13.00 einde assistentendag.

Inschrijving via de website studieclub Limburg “Agenda” of  via de invulstrook
bij dit Spyxke en dan versturen naar de voorzitter: J . Hoffbauer,  15-augustusstraat
11 te  3690 Zutendaal: steeds naam van de assistente vermelden.
De inschrijving is pas definitief als de betaling van 50 euro p.p. gebeurd is.
Omdat alleen de eerste 50 assistenten toegang krijgen, kijkt U best eerst op de
website of inschrijven nog mogelijk is, voordat U de betaling doorvoert .
Alleen betaling op de KLTV rekening :
IBAN :  BE28-6451-1921-1520  BIC :  JVBA BE 22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAAM  Tandarts
NAAM  Assistente
Adres:
Telefoon:
e-mail  (praktijk of assistente):

O    volledige voormiddag
     of O    alleen theoretisch  gedeelte
     of O    alleen praktisch  gedeelte
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de vraag stellen of je als volledig geconventioneerde niet met  zelfvernietiging
bezig bent  !!! Hopelijk loopt het beter af dan de “geruchtenmolen”  op dit
ogenblik .

6. In tegenstelling tot de studiedag van 1 december is er nog ruimte voor de parallelle
assistentendag (zie elders in dit Spyxke). Bekijk het interessante programma van
die dag, na betaling is men ingeschreven en van ons ontvangt U een
onkostenfactuur. DOEN !!

7. Het jaarlijks Apolloniabanket was een echte voltreffer. ( Verslag en foto’s in
Spyxke december). Naast een culinair hoogtepunt werd het optreden van Domino
door de 84 aanwezigen gesmaakt in Residentie  Stiemerheide (Golfhotel) in Genk.
Talrijke felicitaties nadien, getuigden van een gezellige avond…. De afwezigen
hadden wederom ongelijk zeker…..
Domino treedt opnieuw voor ons op tijdens de VVT receptie van het Congres in
Oostende op vrijdag 24 mei 2013,  iets voor het optreden van Hooverphonic

8. In 2013 voorzien we via NIVVT 10 cursussen in Limburg , naast de VVT –
najaarsvergadering in Hasselt en onze jaarlijkse wintermeeting aan U Hasselt.
Inschrijven voor deze 10 cursussen kan binnenkort via de website (NIVVT
pagina). Kijk regelmatig naar de Flash berichten op onze website, want voor
sommige cursussen zijn de plaatsen BEPERKT .

9. Naast het NIVVT cursusaanbod,  voorziet collega Daphne Hermans ook volgend
jaar een SHORT ski-activiteit gekoppeld aan cursusmomenten en peer review.
Wil je eens accreditering in het buitenland behalen en met de groep op de latten
staan, kijk dan verder in dit Spyxke.

10. Dank aan 18 sponsors op onze jaarlijkse wintermeeting. Zij zorgen mede om het
maatschappelijk werk van de vereniging mogelijk te maken. Bezoek hen tijdens
de pauzes zeker en  deze “kleine” Dentex  is een gepast moment om nog een
bestelling te doen en de nodige “kosten”, zodat ook fiscaal nog wat mogelijk is
dit jaar aan de dagpromoties .  Het feit dat wij , Limburgers, onze sponsors niet in
de kou laten staan tijdens onze studiedagen,  verklaart dat men massaal wil
aanwezig blijven…..DUS kijk eens in jullie voorraad…als je naar UHasselt komt
op 1 december ….

11. De wachtdienstregeling 2013 voor algemeen tandartsen is sinds oktober online
beschikbaar op de website www.vvt.be onder “mijn wachtdienst. Intussen werden
alle aanvragen om vrijstelling door PGC Limburg goedgekeurd.  Voor 18 collegae
is er geen wachtdienstdatum in 2013 (zie lijst op de website van studieclub
Limburg) voorzien , maar ze staan natuurlijk wel op de wachtdienstlijst 2013 voor
hun erkenning, evenals alle vrijgestelden. Deze maand ontvangen  jullie nog een
gedrukte versie van de lijsten via het Verbond.

Professionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingen
1. Op de laatste studieclubavond van 25 oktober werd collega Chantal Raemaekers

uit Zolder met handgeklap opgenomen in het nieuwe KLTV Bestuur en de
provinciale Raad Limburg (VVT). Daarnaast werden Luc Hertenweg, Jos
Hoffbauer, Rina Janssen, Marc Seijnhaeve en André Timmerman herbevestigd
voor een nieuwe periode van 4 jaar.  Felicitaties aan iedereen en speciaal voor
onze nieuwe kracht Chantal !!!

2. 27 jaar was collega Patrick Dirickx secretaris van onze vereniging. Graag had hij
deze belangrijke taak bij het beeindigen van zijn mandaat willen overdragen.
Intussen werd collega Rina Janssen bereid gevonden om hem op te volgen. Het
Bestuur dankt Patrick voor zijn engagement gedurende zovele jaren (hij was
ook in de beginjaren van dit Spyxke 5 jaar hoofdredacteur) en op het banket
werd een gepast geschenk aangeboden, daarnaast werd vrouw An en de nieuwe
secretaris in de bloemen gezet. (hierover meer in Spyxke van december)

3. Het vernieuwd Bestuur kiest op de bestuursvergadering van 4 december de
nieuwe voorzitter voor een periode van twee jaar (2013-2014). Statutair is de
huidige voorzitter na twee periodes van twee jaar niet meer herverkiesbaar. De
volgende voorzitter neemt zijn of haar functie op tijdens de jaarlijkse  KLTV
nieuwjaarsreceptie op donderdag 7 februari 2013 in ons clublokaal Hangar 58.

4. Het Bestuur dankt de 182 collegae, die hun volmacht voor de Algemene
Vergadering van het Verbond op 28 januari 2013 al aanbrachten tijdens de laatste
studieclubavond. Natuurlijk zien we graag een grote vertegenwoordiging van
de Limburgse tandartsen en alle steun voor uw mandatarissen is van harte
welkom. Wie  nog geen volmacht invulde, vindt in de volgende verzending van
Contactpunt nog een formulier. Je mag het sturen (rechtstreeks) naar Brussel of
naar één van uw mandatarissen (Luc Hertenweg, Jos Hoffbauer, Chris Kruijen,
Ronny Martens, Marc Seijnhaeve en Serge Wils) . Vergeet naast uw handtekening
en “goed voor volmacht” ook de naam van de volmachthouder niet te vermelden
!!!  Bij voorbaat dank voor uw steun.

5. Dank ook aan de 176 ingevulde enquêteformulieren tijdens de laatste studieclub.
Voor  de verwerking en de resultaten moeten we verwijzen naar het volgend
Spyxke. Voor  de bevraging over het nieuwe akkoord moesten we afgaan op
“geruchten”,  omdat de regering en het RIZIV nog weinig in hun  kaarten laten
kijken.  Blijkbaar wil men de relatief goed functionerende ziekteverzekering
slachtoffer maken van blinde besparingen om elders begrotingsdoeleinden te
halen. De onderhandelingen voor een kwalitatieve en nog minimaal verzekerde
tandheelkunde zullen niet eenvoudig zijn. We moeten zeker een vuist durven
maken als er in onze sector zwaar gesnoeid zou worden en we omwille van”
tariefzekerheid “ voor de patiënten dingen opgedrongen krijgen. Men kan zich
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NIVVT cursus Orthoposturodontie
Collega Daphne Hermans /
osteopaat Jan Berx
11 oktober 2012 Golfhotel Genk.
Deze cursus wordt volgend jaar
tweemaal (buiten de provincie)
opnieuw herhaald ( zie NIVVT
programma binnenkort)

Collega Marc H. Nolens en Guido Roumans presenteerden op zaterdag 13 oktober
het tweede deel van hun klinische cursus beetregistratie. Volgend jaar staat
dezelfde cursus opnieuw geprogrammeerd op  resp . zaterdag 23 maart (deel 1
onbetand) en zaterdag 12 oktober (betand), opnieuw in Genk (Limburghal).  Ook
hier kan je binnenkort voor inschrijven op de NIVVT webpagina.

GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT:::::

VVVVVererererervangingvangingvangingvangingvanging voor een paar maanden vanaf half december.
Algemeen tandarts voor een paar halve dagen per week.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: Tandarts Timmermans, Bilzen 089/413815-0475/429874 089/413815-0475/429874 089/413815-0475/429874 089/413815-0475/429874 089/413815-0475/429874

TTTTTandarandarandarandarandartsengroep Beutels Ltsengroep Beutels Ltsengroep Beutels Ltsengroep Beutels Ltsengroep Beutels Lummenummenummenummenummen zoekt  een tandarts man/vrouw met
bewezen ervaring. Iemand die de brede waaier van tandheelkunde beheerst.
Werken in een vernieuwde prakti jk met de nieuwste apparatuurin een vernieuwde prakti jk met de nieuwste apparatuurin een vernieuwde prakti jk met de nieuwste apparatuurin een vernieuwde prakti jk met de nieuwste apparatuurin een vernieuwde prakti jk met de nieuwste apparatuur,,,,,
met assistentie en receptioniste. Wij bieden u een aangename verloning.
Een praktijk voor algemene tandheelkunde, pedodontie, endo, implantologie,
en reconstructieve tandheelkunde, en prothese.
Meer info : zie onze website: www.beutels.be
Wenst U samen te werken met ons huidig team, in een familiale en ontspannen
sfeer, aarzel niet en neem dan gerust contact op met ons tel. 011/57.13.38011/57.13.38011/57.13.38011/57.13.38011/57.13.38 of via
E-mail : tandartsen@beutels.be

Dynam. groepspraktijk regio MaaskantDynam. groepspraktijk regio MaaskantDynam. groepspraktijk regio MaaskantDynam. groepspraktijk regio MaaskantDynam. groepspraktijk regio Maaskant zoekt nog steeds versterking.
Modernste uitrusting; assist.; gezellig; TOP-VERLONING. Alles vrij te bepalen.
Contact: 089/76.28.15Contact: 089/76.28.15Contact: 089/76.28.15Contact: 089/76.28.15Contact: 089/76.28.15 of 0476/51.11.150476/51.11.150476/51.11.150476/51.11.150476/51.11.15 Robert Toklowicz

Algemeen tandartsAlgemeen tandartsAlgemeen tandartsAlgemeen tandartsAlgemeen tandarts regio Beringen-Koersel voor 2 dagen per week
in volledig vernieuwde praktijk, 2 stoelen en assistentie,
dagen en uren in overleg vrij te kiezen,
contact:contact:contact:contact:contact: Chris Van den Bossche011/ 45 36 06 of cv202245@scarlet.be

Algemeen TAlgemeen TAlgemeen TAlgemeen TAlgemeen Tandarandarandarandarandartststststs  voor moderne groepspraktijk in Tongeren
Dagen en uren overeen te komen. Zeer goede voorwaarden.
Contact: Contact: Contact: Contact: Contact: Vital Vranken      info@invident.be
TTTTTel . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22

Collega tandarts  tandarts  tandarts  tandarts  tandarts  voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.:089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65 of 0494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.90

Welke algemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandarts wil een  3-tal jaren samenwerken en nadien
praktijk overnemen aan zeer gunstige voorwaarden? Centrum Zolder-Limburg
Contacteer 0476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 93 of robhouben@hotmail.com

TTTTTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLALPLALPLALPLALPLUS te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek zoekt
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 089/857025089/857025089/857025089/857025089/857025 of info@esthedentalplus.be



Actief 50 beurs  (Limburghal 12-14 oktober 2013)
Meer dan 10.000 bezoekers trokken weer naar de Limburghal en er was weer
ruime aandacht voor de dentale problematiek van parodontologie (mondhygiëne,
bloedend tandvlees, loszittende tanden) en implantologie met de mogelijkheden
en de grenzen van de moderne tandheelkunde. Collega Tom De Wit en de
parodontologen Eric Thevissen en Francis Van Enis verzorgden de lezingen en
Maaslands Dental Labo hadden een informatieve stand , waar veel
belangstelling was voor de diverse mogelijkheden die een
oplossing kunnen geven aan gebitsproblemen. Er komt zeker

een volgende editie
volgend jaar tussen18-20
oktober…zeker eens
komen kijken ….

Dentex 2012
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Skiën, bergen en thermen !

Dit jaar verwennen we niet enkel de skiënde collegae, ook de wellness-
minnende tandarts wordt echt in de watten gelegd in Bad Hofgastein !
Het Gasteinerdal bevindt zich in het hart van het Salzburgerland en
behoort tot de grootste en mooiste skiregio’s van het Salzburgerland.
De historische stadskern biedt vele mogelijkheden, van shoppen tot
mooie wandelingen. Bad Hofgastein imponeert vooral wegens zijn
Alpenthermen in het centrum. In totaal 6 belevenis- en thermenbaden,
saunalandschap( in totaal 11.000m²)  en zelf een eigen bergmeer wachten
op uw bezoek.
We bieden een interessante cursus aan, met als spreker Dr. Emile
Henquet. We organiseren ook een dubbele Peer Review, waarbij we
de onderwerpen aanboren die het KLTV ons voorstelt .

Zegge het voort, zegge het voort, want de prijs van ons skicongres daalt
met 95 euro/persoon vanaf het moment dat we met 35 deelnemers zijn.
Ook de prijs voor deelname van het congres daalt dan aanzienlijk. Op
dit moment bedraagt de prijs voor de cursus 45 euro per persoon.

Voor de Peer Review moeten ALLE deelnemers VVT-lid zijn, want
anders krijgen ze GEEN vouchers.

Organisatie en bemiddeling: Axion team  lic. Cat A 5631
Aanspreekpunt voor KLTV: collega Daphne Hermans 011/631966

E-mail: daphne.hermans@tandarts.be

 KLTV ski-congres editie 3
Woe. 06/03/2013 - Zon. 10/03/2013
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Wil je ons SENDENTAL verhaal volgen, dat kan op www.facebook.com/sendental.
Dit alles kan niet gebeuren zonder een goed team en de nodige middelen vandaar
ook dank aan onze gulle sponsors, Ronde Tafel Diest en de Leo’s Limburgse
Kempen. De middelen werden enkel aangewend voor de aankoop van ons
materiaal, de huur van de praktijk en het busvervoer. De kosten voor de
vliegtickets en ons verblijf hebben we zelf gedragen ( voor alle duidelijkheid).
Natuurlijk hebben we er nog een prachtige natuurvakantie op nagehouden in het
noordelijke eiland van de Filippijnen, Noord-Luzon. Als je deze verhalen wil
horen, spreek je me er maar eens over aan op een volgende studieclub.
Met veel plezier geschreven en één ding is zeker, ik ga nog terug!!

Chris Van den Bossche

Dental care in Senden Home
september 2012

Hoe haalt iemand het in zijn hoofd om ginder ver weg in de Filippijnen op zijn
vakantie te gaan werken! We do!
1994, In ‘t 6de middelbaar kregen we toen een mooie diapresentatie over de
missiewerken van onze school, waaronder een weeshuis, Senden Home in
Manilla. Een dia met een fiere Filippino met zijn diploma van geneeskunde in de
hand en … een heel groot gat in zijnen tand! Helpen, oké maar eerst nog m’n
diploma natuurlijk.
De tijd was rijp en in 2010 vloog ik naar ginder; de eerste contacten gelegd. 43
kinderen tussen 6 en 15 jaar kregen een tandenborstel en tandpasta, met dank
aan ORAL B. Hier bij werd het correct poetsen aangeleerd en ook de nadruk op
zuren in de voeding. Na enkele mondonderzoeken werd al snel duidelijk dat hier
veel werk aan de winkel was.
Nu, twee jaar later zijn we goed voorbereid naar ginder getrokken. Een equipe
van 5, Caroline de Muynck en mezelf als tandartsen en 3 goede vrienden voor de
logistiek en assistentie. 23 kg  tandheelkundige producten en wat extra
instrumenten hebben we tot ginder gekregen om ons werk te kunnen doen.
De omstandigheden waarin we ginder konden werken waren niet zo echt als we
gedacht hadden, we hadden voordien contact met de voorzitter van de provincie
Rizal en konden ons optrek nemen in een ziekenhuis dat naar Filippijnse normen
goed uitgerust was. Vroeg uit de veren, busje met de eerste 10 patiëntjes komt
eraan, 8.30u start! Controles en mondhygiëne op een gewone stoel, de vullingen
en endodontische behandelingen werden op de unit gedaan. Dit afwisselend
voor ons beide tot in de late uurtjes, dat mag laat genoemd worden 22.30u. In het
ziekenhuis was het een ware toeloop van nieuwsgierige artsen en zelfs tandartsen
vanuit de buurt. Lokale tandartsen boden zich aan om ons te helpen met de
extracties, deze werden in een zaaltje gedaan, 4 kinderen naast elkaar en echt
bandwerk.
Alle kinderen van het tehuis en hun begeleiders hebben we kunnen behandelen,
sommige zelfs in meerdere zittijden; 47 profylaxen, 86 vullingen, 67extracties en
enkele kanaalbehandelingen van frontelementen hebben we gedaan om de blije
gezichten ook van mooie tanden te voorzien, op de extracties na natuurlijk.
We hebben voor 2 kinderen, die echt wel nood hadden aan orthodontische
behandeling, de nodige instructies gegeven en contact gelegd met een orthodont.
De blokjes staan er al op!
Die kinderen waren meer dan blij! Zo’n verzorgde mond geeft hen ook meer
zelfvertrouwen en biedt hun ook meer kansen in het verdere leven, het wonen in
een weeshuis, leven zonder ouders is al zwaar om dragen. Hun glimlach nu zegt
meer dan zoveel woorden.
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Het klinkt als een grap, als science fiction, maar dat is het zeker niet (meer).
Horen met je kiezen behoort sinds kort tot de mogelijkheden dankzij een
Amerikaanse vinding, met de toepasselijke naam SoundBite. Onlangs zijn de
eerste Europese patiënten met het apparaatje uitgerust in het Maastricht
Universitair Medisch Centrum+.

SoundBite maakt beter horen mogelijk zonder operatie.

“De SoundBite is bedoeld voor patiënten die geen gewoon hoorapparaat kunnen
dragen of die aan één kant doof zijn”, lichten KNO-arts prof.dr. Robert Stokroos
en audioloog dr. Erwin George van het Maastricht UMC+ toe.. Het apparaat is in
de afgelopen jaren  ontwikkeld in de Verenigde Staten (goedkeuring FDA/CE in
2011).
Stokroos en George: “Daar hebben inmiddels al een tweehonderdvijftig patiënten
een SoundBite gekregen, en vrijwel iedereen is er enthousiast over. Voor ons
reden om dit apparaatje ook in Europa uit te gaan proberen.”.

Beugel en microfoontje
Zo’n SoundBite bestaat uit twee onderdelen: een op maat gemaakt beugeltje dat
over de achterste kiezen van de bovenkaak wordt geklemd met daaraan een,
eveneens op maat gemaakt, uitneembaar plaatje. Dit staat in verbinding met een
klein hoorapparaatje (microfoontje) voor in het ene oor. Hierdoor komt het geluid
binnen en via de trilling door het SoundBite-plaatje en het kaakbot wordt het
doorgegeven aan het andere oor.

Voortaan horen doven via hun tanden
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Kiezen
Voorwaarde is dat patiënten beschikken over twee gezonde kiezen in de
bovenkaak, anders functioneert de SoundBite niet. De patiënten in Maastricht
zijn gescreend door dr. Doke Buurman, tandarts voor bijzondere tandheelkunde,
die ze geschikt heeft bevonden en de afdrukken voor de plaatjes heeft gemaakt.

Tot nu toe kon deze categorie slechthorende patiënten uitsluitend operatief
worden geholpen met een in het bot verankerd hoortoestel (een BCD, Bone
Conduction Device). Jaarlijks wordt deze ingreep in Maastricht bij een vijftigtal
patiënten uitgevoerd. De SoundBite vormt nu een mogelijk alternatief voor
mensen die om wat voor reden dan ook hier niet voor in aanmerking kunnen of
willen komen.

Mooie kans

“In ongeveer anderhalf uur hebben we de SoundBite aangebracht, de software
ingeregeld en ingesteld en de patiënt geleerd hoe er mee om te gaan. Want hij of
zij bepaalt zelf wanneer de SoundBite uitgaat om op te laden”, aldus Stokroos en
George. “Het is echt een nieuwe optie voor deze categorie mensen die we niet
kunnen of willen opereren. Een mooie kans, want onze missie is en blijft zo veel
mogelijk mensen zo goed mogelijk laten horen!”

Pilot

De SoundBite is bij vijf patiënten geplaatst. Dat is gebeurd als pilot, bij wijze van
onderzoek. Deze mensen worden een jaar gevolgd om te kijken hoe een en ander
zich ontwikkeld. Na afronding hiervan wordt bekeken of het wellicht in aanmerking
komt om het aan te gaan bieden als reguliere patiëntenzorg. Dat zal in elk geval
niet voor 2014 het geval zijn.

Zie ook www.soundbitehearing.com  /  www.sonitusmedical.com/product

Informatie Maastricht UMC+

Voor meer informatie over het Maastricht Universitair Medisch Centrum+
(Maastricht UMC+): www.mumc.nl, www.mumc.tv en de Health Foundation
Limburg.
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3de Brugdag RIZIV 2012 maandag 24/12/2012 : 9 tot 18 uur

Van Herck I. Luikersteenweg 273 3920 Lommel 011/645138
Vermeulen J. Koppelstraat 6 3650 Lanklaar-Dilsen 089/757628
Lukasse E. Volderslaan 17 3500 Hasselt 011/275818
Kelchtermans M. Nachtegalenstraat 14 3530 Houthalen 089/385151
Pollentier N. Dorpstraat 41b2 3730 Hoeselt 089/492773
Beckers M. Gazometerstraat 14 3800 St.Truiden 011/683627
Carlens N. Genebosstraat 109 3560 Lummen 011/571338

Kerstmis  25/12/2012 : 9 tot 18 uur

Agten J. Zwarte Weg 17 3920 Lommel 011/344382
De Groote J.P. Thomasboslaan 20 3630 Maasmechelen 089/761064
Maris J. Crutzenstraat 90 3511 Kuringen-Hasselt 011/251013
Meyers L. Lijsterbesstraat 4 3600 Genk 089/382653
Rosias S. Bilzensteenweg 10a 3730 Hoeselt 089/416256
Bellens B. Terwouwenstraat 22 3800 Zepperen-St.Truiden 011/726235
Carlier P. Dr.Van der Hoeydonckstr.2 3560 Lummen 013/522504

Zaterdag  29/12/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  30/12/2012 : 9 tot 18 uur

Burm M. Rijkswachtstraat 4 3940 Hechtel 011/732105
Van Esser M. Van Eycklaan 47 3680 Maaseik 089/566292
Market M. Royerheidestraat 83 3590 Diepenbeek 011/321445
Gregoor H. Rootenstraat 17 b17 3600 Genk 089/358173
Scholts K. Maastrichterstraat 112 3700 Tongeren 012/393262
Berden L. Stationsstraat 43 3840 Borgloon 012/741217
Castelijns M. Kanaalstraat 27 3945 Ham 013/666416

4de Brugdag RIZIV 2012 maandag 31/12/2012 : 9 tot 18 uur

Wuytens C. Stationsstraat 106 3920 Lommel 011/551472
Arits M. Maaseikerlaan 24 3680 Neeroeteren 089/865300
Martens R. Kempenstraat 102 3590 Diepenbeek 011/351068
Mievis I. Bretheistraat 125b2 3600 Genk 089/352382
Thewissen R. Biesweg 24 3620 Gellik-Lanaken 089/716570
Beunckens L. Kleindekkenstraat 8 3800 St.Truiden 011/689965
Cleuren K. Tessenderlosestwg 85 3583 Paal-Beringen 011/420651

     WACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENST Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer  0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969

  K  K  K  K  KONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSE      Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst
  T  T  T  T  TANDANDANDANDANDARARARARARTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGING   december  2012  december  2012  december  2012  december  2012  december  2012
 Zaterdag  01/12/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  02/12/2012 : 9 tot 18 uur

Willems S. Karrestraat 81 3920 Lommel 011/545956
Vanherle B. Europaplein 11 3620 Lanaken 089/714351
L’Hermignaux J. Helbeekplein 6 bus 2 3500 Hasselt 011/227749
Goddeeris F. Kapelhof 2 3520 Zonhoven 011/814626
Brouwers K. Dr Goffinstraat 9 3798 Voeren 04/3810251
Wauters J. Steenweg 345a 3570 Alken 011/591109
Meulemans L. Kerkstraat 17 3980 Tessenderlo 013/667071

Zaterdag  08/12/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  09/12/2012 : 9 tot 18 uur

Vervecken R. P.Breugellaan 25 3990 Kl.Brogel-Peer 011/610096
Teuwen L. Weertersteenweg 136 3640 Kinrooi 089/702600
Cox L. Hasseltse Dreef 103 3512 Stevoort-Hasselt 011/314830
Timmerman K. Heuvenstraat 14a 3520 Zonhoven 011/605059
Lueg H. Visésteenweg 57 3770 Riemst 012/216133
Oudebrouckx L. Tulpenlaan 2 3830 Wellen 012/742183
Aras M.C. Driesstraat 18 3583 Paal-Beringen 011/425103

Zaterdag  15/12/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  16/12/2012 : 9 tot 18 uur

Lenssen E. Kerkplein 1 3941 Eksel 011/667267
Nijsten E. Bessemerstraat 336 3620 Lanaken 089/716150
Bartholomevis K. Oppenstraat 6 3512 Stevoort-Hasselt 011/315523
Janssen M. Weg naar As 90 3600 Genk 089/362414
Vranken V. Maastrichtersteenweg 218 3700 Tongeren 012/231122
Geerdens M. O.L.Vrouwstraat 43 3570 Alken 011/314462
Bekkers C. Pater Carremansstr.22b2 3583 Paal-Beringen 0498299073

Zaterdag  22/12/2012 : 9 tot 18 uur  en Zondag  23/12/2012 : 9 tot 18 uur

Papy K. Karrestraat 81 3920 Lommel 011/545956
Gielen G. Breekiezel 36 3670 Gruitrode 089/856204
Lemmens R. Toekomststraat 28a 3500 Hasselt 011/222497
Stijven J. Weg naar Zwartberg 161 3660 Opglabbeek 089/819860
Menten F. Dorpsstraat 56 3740 Bilzen 089/414804
Arnauts M. Wilderenlaan 15 3803 Wilderen-St.Truiden 011/767378
Hooghe M. Oudestraat 19 3540 Herk-de-Stad 013/555413

WWWWWachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Ortho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Paro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125
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Hiernaast de oude (K)LTV logo's en
het nieuwe VVT-KLTV studieclublogo

WACHTDIENST   ORTHODONTIE december  2012       070 / 222088

Weekend 1 en 2  dec.,   9 tot 18 uur Hansen Marie-Christine   0479209545
Weekend 8 en 9  dec.,   9 tot 18 uur Bensch Linda 0498827316
Weekend 15 en 16  dec.,   9 tot 18 uur Vandijck Marc 089481258
Weekend 22 en 23  dec.,   9 tot 18 uur Proost Ann 0496230430
Kerstmis 25 dec.,   9 tot 18 uur Van Laere Dirk 0478278961
Weekend 29 en 30  dec.,   9 tot 18 uur Vanhemelen Martine 0478243695

GEËXTRAHEERDE TANDEN (NAT BEWAARD)
ZIJN NOG STEEDS WELKOM BIJ MARC SEIJNHAEVE

Graag een seintje vooraf naar  marc.seijnhaeve@telenet.be

VVVVVoor de vroege vogels:oor de vroege vogels:oor de vroege vogels:oor de vroege vogels:oor de vroege vogels:

Het KLHet KLHet KLHet KLHet KLTVTVTVTVTV-l idgeld voor 2013 k-l idgeld voor 2013 k-l idgeld voor 2013 k-l idgeld voor 2013 k-l idgeld voor 2013 kan vanaf nu alan vanaf nu alan vanaf nu alan vanaf nu alan vanaf nu al
gestort  worden.Om organisator ische redenengestort worden.Om organisator ische redenengestort worden.Om organisator ische redenengestort worden.Om organisator ische redenengestort worden.Om organisator ische redenen

(studieclubs) wordt aangeraden over te(studieclubs) wordt aangeraden over te(studieclubs) wordt aangeraden over te(studieclubs) wordt aangeraden over te(studieclubs) wordt aangeraden over te
schrijven vóór half januari.schrijven vóór half januari.schrijven vóór half januari.schrijven vóór half januari.schrijven vóór half januari.

Het KLHet KLHet KLHet KLHet KLTVTVTVTVTV-l idgeld wordt behouden op-l idgeld wordt behouden op-l idgeld wordt behouden op-l idgeld wordt behouden op-l idgeld wordt behouden op
75,00 Euro75,00 Euro75,00 Euro75,00 Euro75,00 Euro

Een investering die zich terugverdient!Een investering die zich terugverdient!Een investering die zich terugverdient!Een investering die zich terugverdient!Een investering die zich terugverdient!

Overschrijving via de Bank van Breda:Overschrijving via de Bank van Breda:Overschrijving via de Bank van Breda:Overschrijving via de Bank van Breda:Overschrijving via de Bank van Breda:
op rekeningnummer: op rekeningnummer: op rekeningnummer: op rekeningnummer: op rekeningnummer: 645-1192115-20645-1192115-20645-1192115-20645-1192115-20645-1192115-20

  IBAN: BE28-6451-1921-1520    Swift/BIC: JVBA BE22  IBAN: BE28-6451-1921-1520    Swift/BIC: JVBA BE22  IBAN: BE28-6451-1921-1520    Swift/BIC: JVBA BE22  IBAN: BE28-6451-1921-1520    Swift/BIC: JVBA BE22  IBAN: BE28-6451-1921-1520    Swift/BIC: JVBA BE22
met vermelding "Lidgeld 2013"

WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE  december  2012        070 / 222125

Weekend 1 en 2  dec.,   9 tot 18 uur Van den Eynde Els
Weekend 8 en 9  dec.,   9 tot 18 uur Vanderfaille Annelou
Weekend 15 en 16  dec.,   9 tot 18 uur Van Enis Francis
Weekend 22 en 23  dec.,   9 tot 18 uur Soers Catherine
Kerstmis 25 dec.,   9 tot 18 uur Bollen Curd
Weekend 29 en 30  dec.,   9 tot 18 uur Boschmans Geert
Nieuwjaar 1 jan.,   9 tot 18 uur Gijbels Frieda
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Voorblad van 't Spyxke: "De Mechelse Heide" Mechelen a/d Maas

Donderdag 24 januari 2013
STCL. Stephane Browet
Natural Born Fillers, composiet anders bekeken.
HANGAR 58

Donderdag 7 februari 2013
H. Apolloniareceptie: Voorzitterwissel, voorstelling jaarprogramma , viering
jubilarissen, enz...
HANGAR 58

Donderdag 28 februari 2013
STCL. Toon De Laat
Kaakgewrichtsproblematiek
HANGAR 58

Donderdag 28 maart 2013
STCL. Temmerma,/Lefever
Parodontale chirurgie
HANGAR 58

Donderdag 25 april 2013
STCL. Stan Politis
Orthognatische chirurgie
HANGAR 58

23-25 mei 2013
VVT congres
Oostende

Beste collegae,

Laat ons aannemen dat de voorspelling van de Maya’s
geen werkelijkheid wordt, want anders geraakt deze
laatste editie van ons maandblad niet meer bij jullie
en verdwijnen mijn vrome nieuwsjaarwensen in het
niets.  Nochtans hebben enkele dwarsliggers de
voorbije dagen, goed hun best gedaan om ons
prachtig KLTV werkjaar wat te vergallen. Vooreerst
wil  deze regering een goed toegankeli jke
kwaliteitsvolle ziekte- verzekering voor de
bevolking behouden, maar wil ze niet investeren in
de uitvoerders en hun verdere vergrijzing.  Het
gevaar dat men de kip met gouden eieren slacht, is
dan ook reeël en de bevolking zal plots misschien
weer een illusie armer zijn…
Hoewel op het ogenblik van het schrijven van deze tekst, de onderhandelingen voor
een  nieuw akkoord nog volop bezig zijn, moeten we ons voorbereiden op een STILSTAND
(met index waarschijnlijk).  In onze sector, die  snel evolueert met steeds strengere
(Europese) praktijkeisen  en die snakt naar hulpkrachten en  nieuwe uitdagingen bij
o.a. zorgbehoevenden met eigen dentitie, betekent dit ACHTERUITGANG.  Natuurlijk
moeten we oog hebben dat de middelen van de Overheid niet oneindig zijn, maar
mogen we van de patiënt in ruil voor een toegankelijke zorg (en tariefzekerheid) niet
MEER respect voor zijn eigen lichaam ( o.a. tanden) vragen en voor de zorgverlener.
Zolang de patiënt geen eigen verantwoordelijk moet dragen, blijven we ook in de
tandheelkunde  veel zinloos werk  verrichten.  Ja …de preventie steeg dit jaar
weer….niet de verzegelingen en mondonderzoeken, maar de tandsteenverwijderingen
!!!
Het lijkt erop dat we door onze verminderde getalsterkte beter gewapend  de crisis
gaan opvangen, die o.a. door de sluiting van Ford en toeleveraars op onze Limburgse
economie zeer zeker zal drukken en hopelijk staat Elio in het voorjaar weer niet met de
bedelstaf gereed en mogen we Pinkstermaandag  2013 nog “vieren” buiten onze
praktijk !!!
Onze wintermeeting in Diepenbeek, kreeg naast een eerste winterprik in temperaturen,
ook met de gevreesde “ wet van Murphy” te maken . Het ongemak was storend en
onuitgegeven, een locatie voor onderwijs voor universitairen onwaardig. Was het pure
pech of zijn het uitingen van besparingen, die zich vertalen in kwaliteit van materiaal
en het inzetten van het juiste personeel, die de vooropgezette opdrachten onvoldoende
uitvoert ?  Nee, als organisator was het niet mijn gelukkigste dag; toch wisten de
regelmatige bezoekers het GEHEEL te appreciëren : ruime dental-beurs / KLTV-onthaal/
snelle catering en toch meerdere goede voordrachten.
Voor de volgende editie op zaterdag 7 december moeten er betere waarborgen zijn,
zodat we “Murphy” zeker, samen met Sinterklaas dan het land uit kunnen sturen.
Ondanks dit minder vrolijk woordje, wil ik jullie, mede   namens mijn bestuur ,  toch
een prettig jaareinde toe wensen, vrolijke kerstdagen met jullie familie en een boeiend
2013 in een collegiale sfeer , hopend op een Overheid die oog heeft voor de zorgverlener
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OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:

° 29-01-1945  + 28-10-2012

Irene JOACHIMSIrene JOACHIMSIrene JOACHIMSIrene JOACHIMSIrene JOACHIMS
Moeder  van collega  ALAIN LEROUX
Schoonzus van collega JEAN LEROUX

° 12-09-1954  + 01-11-2012

Maurice GORISSENMaurice GORISSENMaurice GORISSENMaurice GORISSENMaurice GORISSEN
Echtgenoot van collega  BEATRIJS BRINGMANS

     GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:

° 29-09-2012
OLIVIER
Zoontje van collega JULIE BERTRAND en Thomas Claeys
Kleinzoontje van collega MARIE-CHRISTINE HANSEN

° 22-10-2012
FELICE
Dochtertje van collegae ISABELLE LENSSEN en

CHRISTOPHE JACOBS
Kleindochtertje van collega HUBERT LENSSEN

° 01-11-2012
ARTHUR
Zoontje van collegae KATRIEN CLEUREN en

JOERI  MEYNS
° 23-11-2012
ELI
Kleinzoontje van collegae IRENA MIEVIS en

LUC VRIELINCK

zonder pensioenzekerheid / anciënniteit/bonussen en andere gouden paraplu’s , maar
die steeds zijn/haar verantwoordelijk neemt ….omdat dat van hen vanzelfsprekend
verwacht wordt !!!
Jos Hoffbauer  vz KLTV
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Professionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingen
1. Doordat heel wat beurzen niet meer in de Grenslandhallen kunnen plaatsvinden,

konden we sinds dit jaar NIET MEER terecht op onze vertrouwde eerste zaterdag
van december met onze wintermeeting.  Gelukkig  waren we met open armen
welkom op de Campus Diepenbeek van UHasselt.  Naast de vernieuwde Agora,
werden ook de auditoria audio-visueel aangepakt. Helaas konden we van dat
laatste niks merken en moesten we  in allerijl onze eigen  KLTVbeamer aanrukken
om “Murphy” wandelen te sturen. Helaas was het toen de beurt aan de
geluidsinstallatie, die het niet begreep als er ook geluid van de computer kwam…
en ook  boven in de zaal  soms onverstaanbaar bleek. Tenslotte was ook de
airco niet afgesteld op de “wintertijd” en was een (winter)jas aanhouden geen
luxe. Het extra lokaal dat we voor de assistentendag afhuurden voor de
praktische demonstraties, was ook nauwelijks verwarmd.  Als organisator
worden al deze zaken maanden vooraf goed besproken met de technische dienst/
cateraar en de beheerder van de auditoria.
Ja, het was wel  3 jaar geleden , maar buiten een “koude” agora en een “slappe”
catering,mochten we in het verleden niet klagen van ons
“preventiedagavontuur”.  Bij deze, wil ik mijn excuses aanbieden aan ieder die
ongemakken mocht ondervinden van deze mooie wetenschappelijke dag , die
we toch willen blijven koesteren en waar voor de editie 2013 op zaterdag  7
december ook al de nodige voorbereidingen zijn gedaan.  Of we dit opnieuw in
Diepenbeek kunnen organiseren, moet de volgende maanden uitgeklaard
worden, want de “ zaaluitrusting” kon niet allemaal onder de “ wet van Murphy”
verdedigd worden. Hugo Beelen was volledig van zijn melk , maar  gelukkig
was collega Paul Delwiche onze redder in nood en kon nog verder onheil
vermeden worden….

2. We danken de 20 sponsors voor hun steun tijdens de “wintermeeting” op 1
december, evenals de 37 tandartsassistenten, die een mooie voormiddag
voorgesteld kregen door  voordrachten van collega Eric Thevissen over
communicatietechnieken en een opzet van   praktijk-demonstraties over
herstellingen/ lepels vervaardigen/ dieptrektechnieken en het uitgieten van
afdrukken door Marc H. Nolens/het MDL-team en Lucia Vermeulen. Voor heel
wat assistenten heeft deze dag andere horizonten geopend en de wil om zich
verder te bekwamen in sommige “technische “ aspecten van ons beroep.
Tenslotte verkreeg elke deelnemende tandartsassistente een mooie elektrische
tandenborstel van onze dagsponsor Oral-B.

3. Het NIVVT zet deze maand de cursussen “online” , voordat het gedrukt boekje
in de postbus valt. Voor onze ” Limburgse” cursussen is snelheid zeker weer de
boodschap !!!
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ENQUETE KLTV   OKTOBER 2012

1. Leeftijd
O  < 30   : 13 =  7,5%             2. O man     : 106 = 62%
O 30- 40 : 15 =  9,0%                  O vrouw  :  65  = 38%
O 40-50  : 21 = 12,5%
O 50-60  : 91 = 51,0%
O > 60     : 31 = 18,0%            3 volledig geconventioneerd  : 34 =  20,0%

partieel-geconventioneerd : 114 = 66,5%
niet- geconventioneerd     :  23 =  13,5%

4. De omstandigheden om tot een nieuw akkoord tandartsen-ziekenfondsen te
komen, lijken om budgettaire redenen niet onder gunstige voorwaarden te gaan verlopen,
daarom graag uw aanvoelen van de huidige situatie op de werkvloer.

a) Welke elementen in een mogelijk nieuw akkoord zijn voor U belangrijk
1 = meest belangrijk ; 6 = minst belangrijk)

O behoud van de huidige nomenclatuur en terugbetalingstarieven(zonder
index) Alleen als door crisismaatregel ook andere groepen(loon-
weddetrekkenden/ambtenaren )NIKS krijgen.

v. geconv. Score 4   part.conv Score 4,5  niet geconv Score 5  Algemeen Score
5gr 50-60 : 3                  < 40j   :  5                                       gr 50-60  : 4

         dames :  5

O voorgestelde indexatie (2,76%) van alle tandheelkundige tarieven
(koopkracht) als alle andere groepen in de samenleving OOK hun index
verkrijgen.

V.geconv: score 1    part.conv Score 1   niet-geconv Score 1  Algemeen Score 1

                                                   > 40   :  2

            O accrediteringspremie (bedrag 2012+index)
v.geconv : score 2    part.conv Score 2   niet-geconvScore 2  AlgemeenScore 2

        > 60 j  : 3

O sociaal statuut voor geconventioneerden(bedrag 2012+index)

V.geconv : score 3    part.conv Score 3   niet-geconv Score 6  AlgemeenScore 3

                                                                                     50-60 dames : 2

O extra premie voor hygiënemaatregelen / computerprogramma’s/personeel/
actief blijven na 60 jaar  ev.(belangrijkste omcirkelen)

V.geconv : score 5    part.conv.Score  4  niet-geconv.Score 2  Algemeen Score 4

> 60  : 3                     > 60j  : 2,5                                        part.geconv : 3,5

      < 40 j  : 2                                            > 60 j

4. Ook voor het VVT- Congres in Oostende ( zie onze binnenkaft) kan binnenkort
ook “online” ingeschreven worden.  Ook hier moet je EERST goed  het
programma  doornemen , want  sommige  lezinge( in kleinere zalen) kunnen
snel volzet zijn.  Als KLTV zullen we ook een avondgebeuren (diner) invullen
op donderdag  23 mei. Hierover  komt  later meer info .

5. We ontvingen de voorbije weken uitzonderlijk veel volmachten voor de
Algemene Vergadering . Dank voor uw vertrouwen….en stuur gerust nog
op….

6. De regering wil besparen in de ziekteverzekering, maar schuift de hete aardappel
liefst naar de zelfstandige zorgverstrekker, niet naar de verantwoordelijkheid
van de patiënt of het loon van ons personeel. Hoewel in onze sector de
indexverhoging van 2,76% (momenteel) niet onder druk staat zoals vorig jaar,
moeten we geen hoge verwachtingen koesteren om betere terugbetalingen te
verkrijgen voor  nieuwe ontwikkelingen in ons beroep. Het wordt met andere
woorden steeds moeilijker om als volledig  (24/7) geconventioneerde tandarts
een kwaliteitsvolle praktijk te runnen . We moeten ons verder bezinnen of een
akkoord nog billijk is en in welke mate de partiële conventie een adequate
invulling krijgt, zeker nu de plethora steeds minder speelt , zelfs in deze
crisistijd.
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O volledige conventie komt terug in zicht als de overheid dit extra stimuleert
met premies en toekennen van het volledig accrediteringsforfait (zie dokters) /
crisis in de samenleving

50 % meer heren vooral groep tss 50 en 60j

O deconventie is wel degelijk bespreekbaar als de omstandigheden voor mijn
praktijkvoering dit niet meer toelaten (kostenfactor/ kwaliteitsniveau zorgen/vrij
beroep met statuut zelfstandigen / andere  redenen  gemis anciënniteits zoals
werknemers.(  belangrijkste omcirkelen aub)

64 %  vooral groep < 40 j
Kostenfactor meest omcirkeld, dan kwaliteitsniveau, tenslotte statuut vrij
beroep

5. Studieclub Limburg

a)  Vindt U de huidige studieclublocatie OK ?  JA 88%   NEEN 5,5%   G.A. 6,5%
Eventuele opmerking  : soms te donker, auditorium ?, bereikbaarheid ’s
winters ?

b) Hoe evalueert U de catering in Hangar 58 ?
O zoals ik verwacht van een studieclubavond: 91 %        G.A.  6,5 %
O het kan verbeteren op vlak van : 3,5% betere hapjes / rumoer tijdens
lezing

c) Welke onderwerpen mist U momenteel in ons studieclubprogramma ?
Prothese/kinderTHK/medicatie/praktijkmanagement/nomenclatuur/relatie
met 2de lijn/trauma/hygiëne

d) Welke peer-reviewonderwerpen moeten zeker eens behandeld kunnen worden?
Praktijkmanagement/nomenclatuur/wachtdienst/sterilisatie

e) Vindt U het plaatselijk organiseren van NIVVT cursussen een goede
ontwikkeling ?
O JA en misschien extra aandacht voor  : 71 %

O NEEN, ik beperk mij tot  studieclub/ voor- en najaarsvergadering :9%

O NEEN, maakt niet uit voor mij : 8,5 %    en G.A. : 11%

f) Is er (meer) behoefte aan bijeenkomsten buiten de accreditering ?
NEEN 41%  JA36,5%

  O snel veranderde fiscaliteit en de invloed op het beroep: 19% (G.A.22,5%)

  O pensioenvorming, nog toegelaten activiteit en werkvoorwaarden enz:22,5%

  O werken met sociale media/ publiciteit: 8%

  O verdere opleiding tandartsassistenten: 7,5 % Welke items:  logistiek/hygiëne

  O andere voorstellen? ook locaties in Noord- en Zuid-Limburg/ eindeloopbaan

O zaken uit de huidige nomenclatuur schrappen , om andere zaken toe te
voegen of beter te kunnen terugbetalen . Zo ja, welke expulp(meest), voorlopige
vulling, urgentie buiten wacht.

V.geconv : score 6   part.conv score 6   niet-geconv.Score 6    Algemeen Score 6

<40 j  : 3               20% 1-2  80% 5-6   niet- geconv : 4      meest: EXPULPNR

                                                            40-50j   : 2

              b) Vraag voor wie in 2012 volledig  geconventioneerd is (meerdere
antwoorden mogelijk)

                 34 antwoorden !!!

O bij een akkoord (zelfs door de overheid opgedrongen) blijf ik volledig
geconventioneerd  44 %

O het sociaal statuut vind ik belangrijk in alle omstandigheden  55 %

O wegvallen of verbrokkelen van de jaarlijkse index is een breekpunt voor mij
in 2013    15 %

O blijf alleen geconventioneerd als aan de terugbetaling (en/of
accrediteringspremie) NIET geraakt wordt met mijn huidig statuut.   40 %

O optie partiële conventie komt in zicht als de omstandigheden voor het runnen
van mijn praktijk en kwaliteitsniveau verslechteren. Wat vindt U belangrijk
hieromtrent ? praktijkkost   59 %

O optie niet-geconventioneerd is voor mij GEEN TABOE.   22 %

O andere beweegredenen  om volledig geconventioneerd te blijven? kleine
praktijk !!!    7,5 %

              c) Vraag voor wie in 2012 partiëel geconventioneerd is (max 32 uur of ¾
met minim. 8 uur)

                  114 antwoorden

O bij een akkoord (zelfs door de overheid opgedrongen) blijf ik partieel
geconventioneerd.    77 % : meer dames en meer > 60 j

O ook als de premie van het sociaal statuut gehalveerd wordt voor part.convent
(zie akk. Dokters)     23 %
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van de geneesheren en de voortdurende aanvallen van de VBT.  Verder nemen de
collegae liever vrede met een status-quo dan nomenclatuurnummers te schrappen
voor andere behandelingen.  Zoals uit vorige enquêtes bleek, zijn heel wat collegae
toch vragende partij om een “urgentienummer voor expulp” te kunnen gebruiken
en om zo niet “onwettige” nummers te noteren om de patIënt  niet te “ straffen”
Verder valt op dat honorering van hygiënemaatregelen en activering van oudere
collegae GOED scoren bij niet-geconventioneerden en de groep boven de 60 jaar

De vragen naar de VOLLEDIG geconventioneerden geven aan dat ze zich prima
voelen met een status-quo, een indexsprong is nog  niet fataal, toch moet we
opletten dat we niet evolueren naar een prijs , waar “moderne” praktijkvoering
niet meer betaalbaar is en geen ( minimale) kwaliteit kan geleverd worden….alleen
in dat geval wil men alsnog naar de partiële conventie opschuiven.
Ook de grote groep van partiëel geconventioneerden voelt zich “niet slecht” met
een status quo (geen veranderingen buiten de indexatie), extra premie, zoals bij
de dokters kan de conventiegraad nog beïnvloeden, maar de uit de hand
swingende kostenfactor en het verslechten van het kwaliteitsniveau van de
zorgverlening, werken bij deze groep (vooral de collegae jonger dan 40 jaar)  dan
weer in de omgekeerde zin.

De bevraging over onze eigen werking was een opsteker voor onze nieuwe locatie,
ook de catering wordt naar waarde geschat en de opmerkingen nemen we zeker
mee.  De uitbreiding van de NIVVT –cursussen naar Limburg wordt duidelijk
goed bevonden en zal ook verder uitgewerkt worden volgend jaar. Verder is er
zeker nog vraag naar informatie over de wisselende fiscaliteit en de aanloop naar
het pensioen (eindeloopbaan). Ook hier zullen we tijdig initiatieven aankondigen.
Tenslotte krijgen onze “eigen” geschriften een prima waardering, hoewel  de
vraag door sommigen verkeerd begrepen werd….met cijfer 6  en 7  !!! Vooral ons
eigen Spyxke prijkt boven alles uit.  Een dikke pluim voor onze hoofdredacteur
en zijn redactieteam.
Het nieuw bestuur neemt deze cijfers ter harte  en  zal, zolang de ”manpower”  het
toelaat, de inspanningen verder tentoon spreiden.  Het blijft voor een groot deel
pro-deo werk en soms is het ook een interessant om jullie licht eens op te steken
bij andere studieclubs en hun webpagina op het studieclubgedeelte van
www.vvt.be. Natuurlijk is alle hulp vanuit alle geledingen (ook voor kleine taken)
van harte welkom en zeker geen “privilege” van het bestuur.

J. Hoffbauer

Datum enquëte : studieclub Limburg Bokrijk 25 oktober 2012 (2 dagen
na debacle met Ford Genk)
                         225 aanwezigen( geaccrediteerden , weinig ortho’s en
paro’s)
                          10 enquetes niet verwerkbaar of zeer onvolledig ingevuld
                           44  formulieren NIET ingediend

Totaal bereik enquëte  :    171 van 225  =  76%

Verwerking:   Jos Hoffbauer   voorzitter KLTV/studieclub Limburg

6. Informatiekanalen KLTV/VVT : uw waardecijfer  1 = slecht tot  5 = zeer goed

O  nieuwe VVT contactpunt (zonder reclame/prof. nieuws/wetensch. voor
leden):  4,2

O nieuwe VVT-Magazine (met reclame /informatie/human interest vr iedere
tandarts): 3,4

O website VVT vvt.be    : 4,4

O KLTV maandblad Spyxke : 4,65

O Studieclub Limburg internetpagina op vvt.be : 4,1

O regelmatige mass-mail KLTV voor acute mededelingen : 4,5

Bespreking enquête studieclub oktober 2012

Meer dan ¾ van de aanwezigen bezorgden ons een voldoende ingevulde formulier,
die verdere verwerking toeliet. Omdat er o.a. door het onderwerp minder
specialisten in de zaal zaten, was de groep van de partiëel geconventioneerden
iets oververtegenwoordigd dan het Limburgs gemiddelde.
Verder valt onze vergrijzing meer en meer op met meer bijna 70% van de
aanwezigen boven de 50 jaar !!!
Of de invloed van een crisissfeer in onze streek (twee dagen na de slechte
boodschap bij Ford) al vertaald zit in de antwoorden, kan moeilijk gemeten worden.
Ook de maatregelen van Di Rupo waren toen nog niet bekend.
Prominent is het verkrijgen van de correcte gezondheidsindex (2,76%) vanaf 1/1/
13 het belangrijkste punt voor een  nieuw akkoord, dadelijk gevolgd door het
verderzetten van de accreditering met de huidige aanmoedigingspremie.  Het
sociaal statuut staat op plaats drie, ook voor de partiëel geconventioneerden.
Op dit ogenblik staat het bedrag nog niet onder druk, zolang in de akkoorden
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GEZOCHT:
Exclusieve orthodontiepraktijk  (4 behandelstoelen, 200 m2
praktijkruimte)  in midden-Limburg met een uitstekende
ligging, op wandelafstand van een aantal grote scholen,
zoekt  tandarts-specialist orthodontie voor
samenwerking , eventueel toekomstige overname. Vastgoed
(Bwj. 1995) te huur, met aankoopmogelijkheid.
Tel.:  0475 782831.
Johan Aerts, Orthodontist-stagemeester VU Brussel

KLKLKLKLKLTV - LIDGELD 2013TV - LIDGELD 2013TV - LIDGELD 2013TV - LIDGELD 2013TV - LIDGELD 2013
Het KLHet KLHet KLHet KLHet KLTVTVTVTVTV-lidgeld voor volgend jaar k-lidgeld voor volgend jaar k-lidgeld voor volgend jaar k-lidgeld voor volgend jaar k-lidgeld voor volgend jaar kan vanaf nu gestoran vanaf nu gestoran vanaf nu gestoran vanaf nu gestoran vanaf nu gestort wordent wordent wordent wordent worden.....
Om organisatorische redenen (studieclubs) wordt aangeradenOm organisatorische redenen (studieclubs) wordt aangeradenOm organisatorische redenen (studieclubs) wordt aangeradenOm organisatorische redenen (studieclubs) wordt aangeradenOm organisatorische redenen (studieclubs) wordt aangeraden
over te schrijven vóór half januari.over te schrijven vóór half januari.over te schrijven vóór half januari.over te schrijven vóór half januari.over te schrijven vóór half januari.

  Eén jaar KL  Eén jaar KL  Eén jaar KL  Eén jaar KL  Eén jaar KLTV lid worden (of blijven)TV lid worden (of blijven)TV lid worden (of blijven)TV lid worden (of blijven)TV lid worden (of blijven)
 kost 75,00 Euro kost 75,00 Euro kost 75,00 Euro kost 75,00 Euro kost 75,00 Euro

Overschrijving via de Bank van Breda:Overschrijving via de Bank van Breda:Overschrijving via de Bank van Breda:Overschrijving via de Bank van Breda:Overschrijving via de Bank van Breda:
  IBAN: BE28-6451-1921-1520    Swift/BIC: JVBA BE22  IBAN: BE28-6451-1921-1520    Swift/BIC: JVBA BE22  IBAN: BE28-6451-1921-1520    Swift/BIC: JVBA BE22  IBAN: BE28-6451-1921-1520    Swift/BIC: JVBA BE22  IBAN: BE28-6451-1921-1520    Swift/BIC: JVBA BE22

met vermelding "Lidgeld 2013"  en uw naam

Ook kan al ingeschreven en betaald worden voor de Apollonia-Ook kan al ingeschreven en betaald worden voor de Apollonia-Ook kan al ingeschreven en betaald worden voor de Apollonia-Ook kan al ingeschreven en betaald worden voor de Apollonia-Ook kan al ingeschreven en betaald worden voor de Apollonia-
Nieuwjaarsreceptie van donderdag 7 februari 2013.Nieuwjaarsreceptie van donderdag 7 februari 2013.Nieuwjaarsreceptie van donderdag 7 februari 2013.Nieuwjaarsreceptie van donderdag 7 februari 2013.Nieuwjaarsreceptie van donderdag 7 februari 2013.
Deelnameprijs: 30,00 euro /pp.Deelnameprijs: 30,00 euro /pp.Deelnameprijs: 30,00 euro /pp.Deelnameprijs: 30,00 euro /pp.Deelnameprijs: 30,00 euro /pp.
Graag afzonderli jke overschrijving, zelfde rekeningnummerGraag afzonderli jke overschrijving, zelfde rekeningnummerGraag afzonderli jke overschrijving, zelfde rekeningnummerGraag afzonderli jke overschrijving, zelfde rekeningnummerGraag afzonderli jke overschrijving, zelfde rekeningnummer
met vermelding "Nieuwjaarsreceptie"
en uw naam en/of naam van partner

GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT:::::

VVVVVererererervangingvangingvangingvangingvanging voor een paar maanden vanaf half december.
Algemeen tandarts voor een paar halve dagen per week.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: Tandarts Timmermans, Bilzen 089/413815-0477/429874 089/413815-0477/429874 089/413815-0477/429874 089/413815-0477/429874 089/413815-0477/429874

TTTTTandarandarandarandarandartsengroep Beutels Ltsengroep Beutels Ltsengroep Beutels Ltsengroep Beutels Ltsengroep Beutels Lummenummenummenummenummen zoekt  een tandarts man/vrouw met
bewezen ervaring. Iemand die de brede waaier van tandheelkunde beheerst.
Werken in een vernieuwde prakti jk met de nieuwste apparatuurin een vernieuwde prakti jk met de nieuwste apparatuurin een vernieuwde prakti jk met de nieuwste apparatuurin een vernieuwde prakti jk met de nieuwste apparatuurin een vernieuwde prakti jk met de nieuwste apparatuur,,,,,
met assistentie en receptioniste. Wij bieden u een aangename verloning.
Een praktijk voor algemene tandheelkunde, pedodontie, endo, implantologie,
en reconstructieve tandheelkunde, en prothese.
Meer info : zie onze website: www.beutels.be
Wenst U samen te werken met ons huidig team, in een familiale en ontspannen
sfeer, aarzel niet en neem dan gerust contact op met ons tel. 011/57.13.38011/57.13.38011/57.13.38011/57.13.38011/57.13.38 of via
E-mail : tandartsen@beutels.be

Dynam. groepspraktijk regio MaaskantDynam. groepspraktijk regio MaaskantDynam. groepspraktijk regio MaaskantDynam. groepspraktijk regio MaaskantDynam. groepspraktijk regio Maaskant zoekt nog steeds versterking.
Modernste uitrusting; assist.; gezellig; TOP-VERLONING. Alles vrij te bepalen.
Contact: 089/76.28.15Contact: 089/76.28.15Contact: 089/76.28.15Contact: 089/76.28.15Contact: 089/76.28.15 of 0476/51.11.150476/51.11.150476/51.11.150476/51.11.150476/51.11.15 Robert Toklowicz

Algemeen tandartsAlgemeen tandartsAlgemeen tandartsAlgemeen tandartsAlgemeen tandarts regio Beringen-Koersel voor 2 dagen per week
in volledig vernieuwde praktijk, 2 stoelen en assistentie,
dagen en uren in overleg vrij te kiezen,
contact:contact:contact:contact:contact: Chris Van den Bossche011/ 45 36 06 of cv202245@scarlet.be

Algemeen TAlgemeen TAlgemeen TAlgemeen TAlgemeen Tandarandarandarandarandartststststs  voor moderne groepspraktijk in Tongeren
Dagen en uren overeen te komen. Zeer goede voorwaarden.
Contact: Contact: Contact: Contact: Contact: Vital Vranken      info@invident.be
TTTTTel . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22el . :  012/23.11.22

Collega tandarts  tandarts  tandarts  tandarts  tandarts  voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.:089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65089/85.67.65 of 0494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.900494/44.14.90

Welke algemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandartsalgemeen tandarts wil een  3-tal jaren samenwerken en nadien
praktijk overnemen aan zeer gunstige voorwaarden? Centrum Zolder-Limburg
Contacteer 0476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 930476 52 63 93 of robhouben@hotmail.com

TTTTTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLALPLALPLALPLALPLUS te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek US te Opglabbeek zoekt
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 089/857025089/857025089/857025089/857025089/857025 of info@esthedentalplus.be
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1978  (35 jaar)
AWOUTERS Patrick, BAEKELANDT Patrick, BERDEN Luc, BEUNCKENS
Ludo, BOELEN Veronique, BOLLEN Wim, BONGERS Frieda, BOYEN Erik,
CALLEBERT Katrien, CURVERS Bert, DELNOY Anne-Marie, FASTRE Ludo,
FORIER Dany, GOFFINGS Lieve, HENCKENS Bert, HENDRIKX Marie-Claire,
JANSSEN Rina, LAMBRECHTS Ester, LAUWERS Louis, LISMONT Tony,
LUTGENS Johan, MERCHIERS Annemie, MERCKEN Marleen, MEYERS
Lambert, NELISSEN Maurice, NEVEN Isabelle, NIJSTEN Eric, NOLS Emile,
OUDEBROUCKX August, PELLAERS Liliane, PIERAETS Andre, PONET
Martin, PROESMANS Stany, SIMILON Marina, STASSEN Karel,
TIMMERMAN Andre, VAN DE PERRE Annemie, VAN ESSER Marc, VAN
HOUT Harry, VANDEBEEK Anne, VANPOL Marcel, VERMEULEN Ludo,
VRANCKEN Francis, WOUTERS Rudi

            1988  (25 jaar)
DE CEUSTER Jan, GOMAND Elfriede, HABEX Paul, HEENS Carl, HENDRIX
Erik, PANSAERS Wim, PEETERS Mieke, TAN Henky, VANGEEL Dymphna,
VLASSAK Clara

            1998 (15jaar)
AUSSEMS Sara, BELLENS Bieke, CLEEREN Joke, DE HOUWER Ilse,
DE MUYNCK Caroline, ELSEN Veerle, GIJBELS Frieda, JACOBS Jan, JANS
Bart, LEEUWS Katleen, MACKEN Veronique, MARTENS Patsy, MEERS
Carine, PAPY Katrien, PINXTEN An, SIMON Szilvia, STALMANS Karen,
VAN DER WILT Birgit,VANDERMEEREN Katja, WILLEMS Steven,
WOLTERS Ronnie

            2008 (5jaar)
BOSMANS Ann, DREESEN Karoline, GEBOERS Tim, GEEBELEN Bart,
GEVERS Katrijn, KELLENS Annelies, KUZNETSOVA Elena, SCHREURS
Natalie

* ADRESWIJZIGINGEN, IN- en UITSCHRIJVEN  voor  ACTIVITEITEN  KLTV
Centralisatie via de VVT-website of  het nieuwe (sinds 2008) e-mailadres:

 studieclub.kltv@skynet.be

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

op donderdag 7 februari 2013.
    (5, 15, 25, 35, 45, 50, 60 en 65  jaar diploma).

1948  (65 jaar)
PERSOONS Jos

1953  (60 jaar)
FRANSSENS Miet

1963  (50 jaar)
JANSSEN Franz, NEVEN Gaston, NIJS Emanuel, ROSIAS Roger,
SEIJNHAEVE Edie

1968  (45 jaar)
FOSSION Brigitte, JANSEN Francois, VANWIJN Henri,
VERBEECK Roger, VRANKEN Theo

KLTV  JAARLIJKSE NIEUWJAARSRECEPTIE

Donderdag 7 februari 2013   Hangar 58 Bokrijk
Aanvang: 19h30

Culinaire hoogstandjes  met showelementen en presentaties

- Presentatie KLTV jaarprogramma 2013
- Jubilarissen 5-15-25-35-45-50-60-65
- Installatie nieuwe KLTV voorzitter  en presentatie actueel KLTV bestuur
- Swingend intermezzo door “ Vocal Fun” : thema : Carnaval…in Rio
- Uw familiefoto met  de KLTV jaarkalender 2013
- Collega R. Morren en zijn orkest leidt ons muzikaal naar middernacht

Kostprijs : 30  euro p.p.  ( inschrijven voor 25 januari 2013)
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dankbaarheid beter weergeven. En natuurlijk moet er dan ook een nieuwe
kandidaat zijn en die vonden wij ditmaal in de persoon van onze lieftallige
Rina Janssen. Zij heeft beloofd om het werk van Patrick waardig verder
te zetten. Ook onze trouwe nestor Jos Martens werd nog eens hartelijk
welkom geheten. Vanaf 1951 miste hij slechts één banket , doordat hij
aan bed was gekluisterd met een zware beenbreuk. Proficiat Jos en tot
volgend jaar!

Ook de klassieke loterij mocht niet ontbreken en onze jongste deelneemster,
Katrijn Gevers, waarvan wij meenden dat zij nog een heel onschuldige
hand heeft, mocht de hoofdprijs,een  VIP avondje voor twee met optreden
van Geert Hoste, trekken. En welke naam komt te voorschijn ? Die van
onze voorzitter Jos Hoffbauer! Sportief als Jos is, werd er opnieuw geloot
en de dankbare winnares Rita Akkermans (echtgenote van Arnoud
Schreurs en spreekster van twee NIVVT cursussen volgend jaar in de
provincie) profiteerde om dit avondje te mogen meemaken. Een tweede
mooie prijs, een keuze uit 25 uitmuntende zaken in België om met twee
landelijk te tafelen, ging naar collega Elena Kutnetsova.

Ondertussen werd de gastronomische parade van Vitello Tonato naar
Roodbaars verder gezet naar succulent hertenfilet met rode biet, knolselder
en saus van jeneverbes, wat moet een mens nog meer hebben in deze
jachtperiode? Een dikke proficiat voor onze chefkok, dit was genieten.

Ondertussen speelde Domino vlijtig door en werd de dansvloer
overrompeld om niet meer leeg te geraken. De DJ nam later naadloos
over en bleef de juiste ambiance aanhouden. Troost was dat de laatsten
bij het huiswaarts (03h15!!) gaan, de klok één uurtje mochten terug draaien
en toch van een iets langere nachtrust konden genieten. Een tiental koppels
kozen ervoor te blijven overnachten in hotel Stiemerheide zelf en konden
’s anderendaags nog na-mijmeren over een toch wel heel geslaagd banket.
Bewijs hiervan is dat wij volgend jaar opnieuw boekten in Stiemerheide
en wel op zaterdag 19 oktober 2013! Alle aanwezigen zullen er sowieso
terug zijn, aan alle anderen de wijze raad, noteer het nu reeds in jullie
agenda, de KLTV staat garant voor weer eens een prachtige avond!

Een trouwe banketganger
Jos Henckens

Reeds enkele jaren viert KLTV zijn Apolloniabanket in de
periode einde oktober en ditmaal waren de weergoden ons
welgezind. Een mooie herfstavond maakte hotel
Stiemerheide, gelegen binnen de mooie golfterreinen met
reeds mooie herfstkleuren, het uitverkoren decor om er weer
eens iets moois van te maken.

Mooi op tijd gaf iedereen, meer dan tachtig deelnemers,
present voor de uitgebreide receptie met champagne en
hapjes. Vele trouwe banketgangers waren aanwezig, nieuwe

gezichten maakten hun opwachting en, door de start van het herfstverlof,
waren sommige vaste meevierders verhinderd. Hierbij duidelijk vermeldend
dat zij er volgend jaar zeker weer bij zouden zijn!
De deelnemers werden tegen halfacht door onze voorzitter onthaald en
zijn Marijke vergastte alle dames met een unieke KLTV
“tafelsacochedrager”.
Stijlrijk werd iedereen, na de gesmaakte receptie, door de maître d’hotel
vriendelijk verzocht om zich naar zijn tafel te begeven. Prachtig
gedecoreerde tafels met kandelaars en herfstboeketten zetten de toon.
Een heerlijk gastronomisch menu met uitbundig geschonken wijnen was
werkelijk top . Intussen passeerde een “spoedig herstel-kaart” langs alle
tafels, voor onze Marc Seijnhaeve, die op het hetzelfde ogenblik
ziekenhuiseten  geserveerd kreeg in de Salvator.
Omdat er ook wat ambiance bij te pas mag komen, had onze voorzitter
gezorgd voor het muzikale trio Domino. Reeds tijdens het voorgerecht
zorgde dit trio voor veel animo, dermate dat er spontaan een polonaise
ontstond tussen de tafels door. Velen konden niet wachten tot de
openingsdans door de uitnodigende muziek en vocale kwaliteiten van de
zangeres Tabitha.

Tussendoor, traditiegetrouw, hield de voorzitter eraan om onze uittredende
secretaris Patrick Dirickx,  samen met zijn vrouw An, te danken voor de
vele jaren (27) aktieve inbreng in zijn verslagen. Een klein flesje champagne
37,5cl werd aangereikt, maar al vlug kwam het 3-liter exemplaar onze

Apolloniabanket
     ZA     ZA     ZA     ZA     ZATERDTERDTERDTERDTERDAAAAAG 27 OKG 27 OKG 27 OKG 27 OKG 27 OKTOBER 2012TOBER 2012TOBER 2012TOBER 2012TOBER 2012
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KLTV-
secretariswissel

De onschuldige hand van Katrijn Gevers, begunstigt  mevrouw Rita Akkermans
en collega Elena Kusnetsova. En een fles voor bankettrouwe nestor Jos Martens

Beterschaps-
wensen
voor onze
Marc
Seijnhaeve

Gesmaakte receptie
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Skiën, bergen en thermen !

Dit jaar verwennen we niet enkel de skiënde collegae, ook de wellness-
minnende tandarts wordt echt in de watten gelegd in Bad Hofgastein !
Het Gasteinerdal bevindt zich in het hart van het Salzburgerland en
behoort tot de grootste en mooiste skiregio’s van het Salzburgerland.
De historische stadskern biedt vele mogelijkheden, van shoppen tot
mooie wandelingen. Bad Hofgastein imponeert vooral wegens zijn
Alpenthermen in het centrum. In totaal 6 belevenis- en thermenbaden,
saunalandschap( in totaal 11.000m²)  en zelf een eigen bergmeer wachten
op uw bezoek.
We bieden een interessante cursus aan, met als spreker Dr. Emile
Henquet. We organiseren ook een dubbele Peer Review, waarbij we
de onderwerpen aanboren die het KLTV ons voorstelt .

Zegge het voort, zegge het voort, want de prijs van ons skicongres daalt
met 95 euro/persoon vanaf het moment dat we met 35 deelnemers zijn.
Ook de prijs voor deelname van het congres daalt dan aanzienlijk. Op
dit moment bedraagt de prijs voor de cursus 45 euro per persoon.

Voor de Peer Review moeten ALLE deelnemers VVT-lid zijn, want
anders krijgen ze GEEN vouchers.

Organisatie en bemiddeling: Axion team  lic. Cat A 5631
Aanspreekpunt voor KLTV: collega Daphne Hermans 011/631966

E-mail: daphne.hermans@tandarts.be

 KLTV ski-congres editie 3
Woe. 06/03/2013 - Zon. 10/03/2013

Party-time!

Breakfast,
the morning after
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Begin november zijn een groot aantal Limburgse collegae (+/- 30%)
samen met de Leuvense oudstudentenvereniging LUTV op reis geweest
naar het Zuid-Amerikaanse Ecuador  en de toebehorende Galapagos
eilanden. (2  groepen, 3-17 nov. en 10-24 nov.)
Hieronder ziet u een kleine selectie  foto's van deze interessante  reizen.

LUTV groepsreizen ECUADOR / GALAPAGOS

Groepsfoto's van alleen de Limburgers (groep 1 en 2)

Groep 1 op de
"juiste" plaats van
de evenaar, door
GPS satell ieten
berekend.

Bezoek aan de lagere school van Nono

Opvallend veel "Dental
Clinics".
Van de gids vernamen we dat
ook in Ecuador het Dentaal
toerisme welig tiert.
Rijke(?) Noord-Amerikanen
komen hun gebit voordelig
laten saneren en nemen enkele
dagen vakantie extra.

Influenzavaccinatieprogramma
op de markt in Pujili
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Tweede NiVVT Endonamiddag: mechanische wortelpreparatie
22 november 2012  Golfhotel
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     WACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENSTWACHTDIENST Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer Centraal Oproepnummer  0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969 0903/39.969

  K  K  K  K  KONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSEONINKLIJKE LIMBURGSE      Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst     Lijst wachtdienst
  T  T  T  T  TANDANDANDANDANDARARARARARTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGINGTSENVERENIGING   januari  2013  januari  2013  januari  2013  januari  2013  januari  2013
 Nieuwjaar  01/01/2013 : 9 tot 18 uur

Geunis G. Stationsplein 12 3930 Hamont 011/621012
Thijssen P. Weg naar Opoeteren 9 3670 Meeuwen-Gruitrode 089/811141
Geysen E. Rooierheidestraat 83 3590 Diepenbeek 011/321445
Vandecaetsbeek P. Rootenstraat 17b17 3600 Genk 089/358173
Tan H. Mooi Uitzichtlaan 35 3740 Bilzen 089/511726
Bongers F. Hasseltse Steenweg 61a 3800 St.Truiden 011/685652
Leys C. Schansstraat 3 3545 Zelem-Halen 013/442718

Zaterdag  05/01/2013 : 9 tot 18 uur  en Zondag  06/01/2013 : 9 tot 18 uur

Peeters M. Ringlaan 146 3900 Overpelt 011/661820
Bude B. Vergelsweg 10 3680 Wurfeld-Maaseik 089/565369
Michiels R Leopoldplein 14 3500 Hasselt 011/223231
Gladys H. Rozenkranslaan 65 3600 Genk 089/354145
Lambrechts E. Visésteenweg 201 3770 Z.Z.Bolder-Riemst 012/451890
Brillouet H. Appeystraat 7 3830 Wellen 012/742844
Carlier K. Dr.Vandehoeydonckstr.2 3560 Lummen 013/522504

Zaterdag  12/01/2013 : 9 tot 18 uur  en Zondag  13/01/2012 : 9 tot 18 uur

Leunen A. Winterdijkweg 31 3950 Kaulille-Bocholt 011/447829
Coekaerts R. Wijshagerkiezel 75 3670 Meeuwen 089/471761
Cuyvers A. St.Martnusplein 1 3500 Hasselt 011/726050
Deferm C. Boxbergstraat 62 3600 Genk 089/351565
Smeers B. Langblookstraat 19 3740 Munsterbilzen-Bilzen 089/491152
Uten R. Grootstraat 81 3570 Alken 011/311960
Bruyninx L. Genenbosstraat 109 3560 Lummen 011/571338

Zaterdag  19/01/2013 : 9 tot 18 uur  en Zondag  20/01/2013 : 9 tot 18 uur

Dewinter L. Heidestraat 8a 3920 Lommel 011/541841
Coenen N. Rijksweg 729 b01 3650 Dilsen-Stokkem 089/415364
Vanheusden S. Marktplein 28 3590 Diepenbeek 011/910813
De Meulenaere L. Wiekstraat 146 3600 Genk 089/363129
Thoonen K. Lindestraat 191 3620 Veldwezelt-Lanaken 089/716141
Claes M.C. Ridderstraat 35 3800 St.Truiden 011/680724
Colsoul J. Gen.Dewittestraat 24 3545 Halen 013/442910

WWWWWachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Orachtdienst Ortho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Ptho : 070 / 222088 -  Paro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125aro : 070 / 222125
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Zaterdag  26/01/2013 : 9 tot 18 uur  en Zondag  27/01/2013 : 9 tot 18 uur

Bleyen E. Hees 60 3920 Lommel 011/541637
Colla T. Daalderdijk 1 3650 Stokkem-Dilsen 089/756564
Macken V. Hasseltsedreef 10 3512 Stevoort-Hasselt 011/314830
De Ceuster J. Grote Baan 197 3530 Houthalen 011/604410
Bertrand P. Brugstraat 41b2 3740 Bilzen 089/868693
Haesevoets G. Dorpsstraat 2 3570 Alken 011/315051
Danckaert M. Meulenven 26 3945 Kwaadmechelen 013/290290

WACHTDIENST   ORTHODONTIE januari  2013       070 / 222088

Nieuwjaar 1 jan., 9 tot 18 uur Aerts Johan 0475782831
Weekend 5 en 6 jan., 9 tot 18 uur Nelles Anne-Marie 0476411830
Weekend 12 en 13 jan., 9 tot 18 uur Janssen Rina 0495262458
Weekend 19 en 20 jan., 9 tot 18 uur Desmedt Bieke 089564457
Weekend 26 en 27 jan., 9 tot 18 uur Kellens Annelies 0473449125

WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE  januari  2013        070 / 222125

Nieuwjaar 1 jan., 9 tot 18 uur Gijbels Frieda
Weekend 5 en 6 jan., 9 tot 18 uur Soers Catherine
Weekend 12 en 13 jan., 9 tot 18 uur Thevissen Eric
Weekend 19 en 20 jan., 9 tot 18 uur Van den Eynde Els
Weekend 26 en 27 jan., 9 tot 18 uur Vanderfaille Annelou

Het bestuur van de Koninklijke LimburgseHet bestuur van de Koninklijke LimburgseHet bestuur van de Koninklijke LimburgseHet bestuur van de Koninklijke LimburgseHet bestuur van de Koninklijke Limburgse
TTTTTandarandarandarandarandartsenvereniging en de redactie vantsenvereniging en de redactie vantsenvereniging en de redactie vantsenvereniging en de redactie vantsenvereniging en de redactie van
't Spyxke wensen U en uw familie prettige't Spyxke wensen U en uw familie prettige't Spyxke wensen U en uw familie prettige't Spyxke wensen U en uw familie prettige't Spyxke wensen U en uw familie prettige

eindejaarsfeesten en een voorspoedigeindejaarsfeesten en een voorspoedigeindejaarsfeesten en een voorspoedigeindejaarsfeesten en een voorspoedigeindejaarsfeesten en een voorspoedig
2013 in goede gezondheid2013 in goede gezondheid2013 in goede gezondheid2013 in goede gezondheid2013 in goede gezondheid
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