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The future of dental stem cells
and tissue engineering
in the craniofacial area

     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 januari 2014vóór 17 januari 2014vóór 17 januari 2014vóór 17 januari 2014vóór 17 januari 2014

  (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: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.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)

Prof. Ivo Lambrichts

 Activiteit VVT studieclub Limburg
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Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be

Secretariaat K.L.T.V.:
Stokerijstraat 5 3920 Lommel  011/54.32.94

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: "Kasteel  van Remersdaal  in Voeren"

Donderdag 23 januari 2014
STCL. Prof. Ivo Lambrichts
Toekomst dentale stamcellen en tissue-engeneering
HANGAR 58

Donderdag 6 februari 2014
H. Apolloniareceptie:  voorstelling jaarprogramma , viering jubilarissen, enz...
'HET ROOD KASTEEL, GUIGOVEN

Beste Collegae,
Inmiddels zit  mijn eerste jaar als
voorzitter van de KLTV er al op en
beginnen we aan een volgend, hopelijk
even succesvol jaar.
Dit is dan ook het laatste Spyxke dat
jullie ontvangen welk inbegrepen is in
het lidgeld van 2013.
Denk er dan ook aan, mocht dit nog niet
gebeurd zijn, om je KLTV lidgeld voor
2014 tijdig te betalen zodat je ’t Spyxke
en onze mass mails ook dit jaar kan
blijven ontvangen.
Ook dit jaar zullen onze afgevaardigden binnen het VVT alles in
het werk stellen om jullie belangen te verdedigen. We zullen jullie
dan ook, net zoals in het verleden, via ’t Spyxke, onze mass mail en
de website op de hoogte houden van eventuele veranderingen die
zich aandienen betreffende ons beroep. Indien nodig zullen
hieromtrent ook extra vergaderingen belegd worden.
Via deze weg wil ik ook de collegae bedanken die ons hun volmacht
voor de algemene vergadering van het VVT op 27 januari, hebben
toegestuurd.
Op lokaal gebied zijn we ook reeds volop bezig met de
voorbereiding van de peer reviews die in onze provincie gehouden
zullen worden. Mag ik jullie verzoeken hier pas beginnen in te
schrijven wanneer de juiste data, locaties en aanvangsuren in ’t
Spyxke verschijnen.
Ik wil jullie ook nog even herinneren aan onze Apolloniareceptie
welke zal doorgaan op 6 februari in Het Rood Kasteel te Guigoven
en verzorgd wordt door Carpe Diem uit Tongeren. Mocht je nog
niet ingeschreven zijn, doe het dan nu nog.
Tot slot doe ik nog eens een oproep naar de jongere collegae om
toe te treden tot het bestuur van de KLTV want we zijn dringend
aan een verjonging toe. Eventuele kandidaten zullen binnen het
bestuur opgevangen en begeleid worden in hun functie die ze
toebedeeld krijgen.
Collegialiter,
Serge

Op het schutblad met uw naam en adres
Studieclubs 2014 altijdStudieclubs 2014 altijdStudieclubs 2014 altijdStudieclubs 2014 altijdStudieclubs 2014 altijd  Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen

= U bent al dan niet ingeschreven
voor ALLE studieclubs van 2014

Studieclub  23/1 Studieclub  23/1 Studieclub  23/1 Studieclub  23/1 Studieclub  23/1   Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen
= U bent wel of  (nog) niet ingeschreven
voor de studieclub van januari

Donderdag 23 januari 2014 om 22u15 (na de studieclub)
KLTV nodigt alle leden van KLTV uit op een gezellig samenzijn met
een hapje en een drankje.
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Activiteit VVT studieclub Limburg
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The future of dental stem cells and
tissue engineering in the craniofacial area

Accreditering aangevraagd DG1HANGAR 58
DOMEIN BOKRIJK
Spreker:  Prof. Ivo Lambrichts
Korte inhoud:
The domain of tissue engineering and regenerative medicine has made significant
progression in the past decade. This presentation aims to provide an overview
of the biological principles that have been applied in designing and fabricating
biocompatible scaffolds for tissue regeneration. Crucial advances will be
summarized as they relate to different methods used to generate biomimetic
scaffolds for bone and other tissue regeneration. In addition the use of these
materials to generate endogenous tissue will be discussed along with potential
to translate to regeneration of craniofacial tissue. Stem cells, with the capacity to
differentiate into different cell types and finally tissues,  raise the hope of cell-
based regenerative medicine. As determining the fate of stem cells or their lineage
progeny transplanted in vivo will be of utmost importance, stem cell labeling and
non-invasive imaging will play a crucial role in determining the possible
therapeutic potential of the cells. Regeneration and reconstruction of small
maxillary and large craniofacial defects can be done by the use of stem cells,
scaffolds, implant material.  In order to produce custom-made scaffolds and
implants, high standard imaging techniques should be used.  The talk will
conclude with a forecast of future strategies that can arise from the use of these
matrices as well as a projection of their use in vivo. Several examples will be
addressed:   stem cell tracking, maxillary bone augmentation, temporo-mandibular
joint replacement, full  3D printed titanium jaw  and engineered neural tissue
constructs.

     GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:

° 04-12-2013
NORE
Kleindochtertje van collega LUC HERTENWEG

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

° 02-01-1921  + 24-12-2013
Bertha BOBBAERSBertha BOBBAERSBertha BOBBAERSBertha BOBBAERSBertha BOBBAERS
Schoonmoeder  van collega  VERONIQUE BOELEN
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De voordracht zal weldegelijk in het Nederlands gegeven
worden. De accrediteringsaanvraag gebeurde in het Engels en
om geen vertaalfouten te maken hebben we de aankondiging
in het Engels laten staan.

Professioneel zal samen met de voordracht van Prof. Lambrichts
ook nog een kort woordje gezegd worden door  Marc Seijnhaeve
(Wat komt er nog op ons af?) en Jos Hoffbauer (de wachtdienst)

KLKLKLKLKLTV - LIDGELD 2014TV - LIDGELD 2014TV - LIDGELD 2014TV - LIDGELD 2014TV - LIDGELD 2014
Als het nog niet gebeurd is, kunt u het KLAls het nog niet gebeurd is, kunt u het KLAls het nog niet gebeurd is, kunt u het KLAls het nog niet gebeurd is, kunt u het KLAls het nog niet gebeurd is, kunt u het KLTVTVTVTVTV-l idgeld voor dit- l idgeld voor dit- l idgeld voor dit- l idgeld voor dit- l idgeld voor dit
jaar nog steeds  gestoren. Om organisatorische redenen  wordtjaar nog steeds  gestoren. Om organisatorische redenen  wordtjaar nog steeds  gestoren. Om organisatorische redenen  wordtjaar nog steeds  gestoren. Om organisatorische redenen  wordtjaar nog steeds  gestoren. Om organisatorische redenen  wordt
aangeraden over te schrijven vóór de studieclub van januari.aangeraden over te schrijven vóór de studieclub van januari.aangeraden over te schrijven vóór de studieclub van januari.aangeraden over te schrijven vóór de studieclub van januari.aangeraden over te schrijven vóór de studieclub van januari.
Doe het a.u.b. nu dadeli jk,  dan kan dit  i tem voor u en deDoe het a.u.b. nu dadeli jk,  dan kan dit  i tem voor u en deDoe het a.u.b. nu dadeli jk,  dan kan dit  i tem voor u en deDoe het a.u.b. nu dadeli jk,  dan kan dit  i tem voor u en deDoe het a.u.b. nu dadeli jk,  dan kan dit  i tem voor u en de
vereniging afgepunt worden in de boekhouding. En u ontvangtvereniging afgepunt worden in de boekhouding. En u ontvangtvereniging afgepunt worden in de boekhouding. En u ontvangtvereniging afgepunt worden in de boekhouding. En u ontvangtvereniging afgepunt worden in de boekhouding. En u ontvangt
het Spyxkhet Spyxkhet Spyxkhet Spyxkhet Spyxke  zonder onderbreking verdere  zonder onderbreking verdere  zonder onderbreking verdere  zonder onderbreking verdere  zonder onderbreking verder. Dank u.. Dank u.. Dank u.. Dank u.. Dank u.
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Onze penningmeester  wi j s t  er  nog eens op dat bi j  deOnze penningmeester  wi j s t  er  nog eens op dat bi j  deOnze penningmeester  wi j s t  er  nog eens op dat bi j  deOnze penningmeester  wi j s t  er  nog eens op dat bi j  deOnze penningmeester  wi j s t  er  nog eens op dat bi j  de
overschr i jv ing van het l idgeld duidel i jk vermeld wordt overschr i jv ing van het l idgeld duidel i jk vermeld wordt overschr i jv ing van het l idgeld duidel i jk vermeld wordt overschr i jv ing van het l idgeld duidel i jk vermeld wordt overschr i jv ing van het l idgeld duidel i jk vermeld wordt voorvoorvoorvoorvoor
wiewiewiewiewie betaald wordt. Het is soms een heel puzzelwerk om de link betaald wordt. Het is soms een heel puzzelwerk om de link betaald wordt. Het is soms een heel puzzelwerk om de link betaald wordt. Het is soms een heel puzzelwerk om de link betaald wordt. Het is soms een heel puzzelwerk om de link
te leggen omdat de naam van de betalende rekeninghouderte leggen omdat de naam van de betalende rekeninghouderte leggen omdat de naam van de betalende rekeninghouderte leggen omdat de naam van de betalende rekeninghouderte leggen omdat de naam van de betalende rekeninghouder
niet altijd overeenkomt met de naam van de tandarts.niet altijd overeenkomt met de naam van de tandarts.niet altijd overeenkomt met de naam van de tandarts.niet altijd overeenkomt met de naam van de tandarts.niet altijd overeenkomt met de naam van de tandarts.
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Bondig curriculum vitae spreker
Prof. dr. I. Lambrichts (1962) behaalde het diploma van kandidaat-tandarts in
1982 aan het Limburgs Universitair Centrum en het diploma van licentiaat in de
Tandheelkunde in 1985 aan de Katholieke Universiteit Leuven.  Hij startte zijn
loopbaan als assistent aan het Limburgs Universitair Centrum en werd vervolgens
aspirant navorser bij het Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek.  Hij
doctoreerde in 1993 aan het Limburgs Universitair Centrum met een proefschrift
over de bezenuwing van het parodontaal ligament en epitheelresten van Malassez.
In 1996 werd hij lid van het ZAP en op dit ogenblik is hij als gewoon hoogleraar
microscopische anatomie verbonden aan de Universiteit Hasselt waar hij tevens
vice-decaan is van de Faculteit Geneeskunde en bestuurslid van het Biomedisch
Onderzoeksinstituut.  Hij is als lid van onderwijsmanagementcommissies nauw
betrokken bij kwaliteitsbewaking en onderwijsvernieuwing.  In 2003 en 2011 was
hij lid van de vistitatiecommissies Tandheelkunde.  Sinds 2012 is hij voorzitter
van de Commissie Medische Ethiek van de UHasselt.
Prof. Dr. I. Lambrichts is auteur van talrijke wetenschappelijke publicaties en
bijdragen in boeken.  Hij verzorgde talrijke lezingen en ontving enkele
wetenschappelijke prijzen, waaronder de Hatton (Kölding) en Unilever Award
(Bern) van de International Association for Dental Research, Young Investigators
Award  (Chiba) en de Senior Robert Frank Award (Cardiff) voor zijn
onderzoekswerk.  Zijn onderzoek richt zich op innervatie en regeneratie van
orofaciale weefsels, auto-immuniteit, elektronenmicroscopie en cryopreservatie.
Recent spitst zijn onderzoek zich toe op het gebruik van tandstamcellen in de
regeneratie van centrale en perifere neuro- vasculaire structuren.  Hij is expert
van de Europese Commissie, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap
en Technologie (IWT) en Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).  Hij
is lid van verschillende internationale verenigingen (International Association
for Dental Research, International Association for Dento-Maxillo-Facial
Radiology) en is vice president van de “European Society for Dental and
Craniofacial Stem Cells”.

ACCREDITERING 2013:
Wie al klaar is met zijn lijst van geaccrediteerde cursussen kan  zijn
individueel aanwezigheidsblad voor 2013 al opsturen naar het RIZIV
De verzending dient   verplicht aangetekend te gebeuren. Optioneel met
"bericht van ontvangst" (voor alle zekerheid).

GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT:::::
GroepspraktijkGroepspraktijkGroepspraktijkGroepspraktijkGroepspraktijk te Maasmechelen zoekt tandartandartandartandartandarts(e)ts(e)ts(e)ts(e)ts(e). Topverloning mogelijk
volgens kennis en kunde. Moderne nieuwe praktijkruimtes met alle mogelijke
faciliteiten en assistentie.
Info: R. Toklowicz  0476/5111150476/5111150476/5111150476/5111150476/511115 of info@tandartsenpraktijk-identity.be.

Parttime of fulltime tandartsParttime of fulltime tandartsParttime of fulltime tandartsParttime of fulltime tandartsParttime of fulltime tandarts gevraagd voor goed draaiende moderne
groepspraktijk in N. Limburg / balie-en stoelassistente fulltime aanwezig /
verloning 60% / zowel jonge als oudere collega’s welkom.
Interesse ? bel 0475/3765660475/3765660475/3765660475/3765660475/376566 Ch. Wuytens

TTTTTandarandarandarandarandar t senp rak t i j k  DENT I L IC IOUS  Heusden-Zo lde rt senp rak t i j k  DENT I L IC IOUS  Heusden-Zo lde rt senp rak t i j k  DENT I L IC IOUS  Heusden-Zo lde rt senp rak t i j k  DENT I L IC IOUS  Heusden-Zo lde rt senp rak t i j k  DENT I L IC IOUS  Heusden-Zo lde r  zoek t
gemotiveerde tandarts (M/V), ervaring niet vereist, voor samenwerking in
een gloednieuwe, volledig geautomatiseerde en gedigitaliseerde praktijk
met de modernste apparatuur (fulltime mogelijk). Goede verloning.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: Frieda Achten  011/573903 011/573903 011/573903 011/573903 011/573903

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
beheers t .  Werken in  een  ve rn ieuwde p rak t i j k  me t  de  n ieuws tein  een  ve rn ieuwde p rak t i j k  me t  de  n ieuws tein  een  ve rn ieuwde p rak t i j k  me t  de  n ieuws tein  een  ve rn ieuwde p rak t i j k  me t  de  n ieuws tein  een  ve rn ieuwde p rak t i j k  me t  de  n ieuws te
a p p a r a t u u ra p p a r a t u u ra p p a r a t u u ra p p a r a t u u ra p p a r a t u u r,,,,,
met assistentie en receptioniste. Wij bieden u een aangename verloning.
Een prak t i j k  voor  a lgemene tandheelkunde,  pedodont ie ,  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

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

TTTTTandhee lkund ig  Cent rum ESTHEDENTandhee lkund ig  Cent rum ESTHEDENTandhee lkund ig  Cent rum ESTHEDENTandhee lkund ig  Cent rum ESTHEDENTandhee lkund ig  Cent rum ESTHEDENTALPLALPLALPLALPLALPLUS  te  Opg labbeekUS  te  Opg labbeekUS  te  Opg labbeekUS  te  Opg labbeekUS  te  Opg labbeek
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

ADRESWIJZIGINGEN,
IN- en UITSCHRIJVEN  voor  ACTIVITEITEN  KLTV

Centralisatie via de VVT-website of  het nieuwe  e-mailadres:
studieclublimburg@tandarts.be
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Professionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingen
1. Jaarlijkse waarschuwing voor  wie het individueel aanwezigheidsblad

2013 nog tussen de papieren heeft liggen !!!  Je hebt nog tot 31 maart
tijd om dit aangetekend te versturen. Om alle discussie te vermijden,
maak een kopie en bewaar je bewijs van aangetekend schrijven!!

2. Vorig jaar waren de NIVVT-cursussen die in de provincie werden
georganiseerd bijna allemaal vroegtijdig VOLZET. Ook nu beginnen
deze cursussen aardig VOL te lopen.  Kijk even naar het overzicht in
dit Spyxke en  schrijf snel in per post  naar NIVVT of online op de
NIVVT-webpagina van www.vvt.be

3. In het volgend Spyxke vinden jullie de data van de jaarlijkse dubbele
peer-review in uw zone. Ook hier is dan (maar pas dan, niet nu al!)
dadelijk reageren de beste garantie om de eerste keuze te bekomen.

4. De perikelen en de late onderhandelingen  met de zusterorganisatie
om een duurzaam akkoord voor GANS Vlaanderen te bekomen voor
de wachtdienstinschrijvingen  voor 2015, zijn de oorzaak dat nog geen
volledige lijsten konden verstuurd worden.   Het behandelingsverslag
A en B vinden jullie op onze “wachtdienstpagina” van studieclub
Limburg op website www.vvt.be.   Belangrijk is dat vanaf 1 november
2013  de twee eerste nummers van “ weekendsupplement “ veranderde
van 59XXXX  naar 38XXXX.  Verder moet bij de nummer van het
urgentieforfait  STEEDS het tandnummer vermeld worden op GVVH.
Lees ook steeds de jaarlijkse aanbevelingen, want  sommige collegae
veroorzaken nog steeds wat (soms onbewust) ergernis bij patiënten
en  hun behandelaar.  De patiënt heeft rechten tijdens de wachtdienst,
maar ook plichten, zoals zijn verzekerbaarheid kunnen aantonen en
de wil om de practicus te vergoeden….

5. Op beroepsvlak gaat het de laatste tijd van kwaad naar erger. Ondanks
het lichtpuntje dat we onze (uitgestelde) index van 1,39%  wederom
verkregen (NB de index op jaarbasis was maar net 1% in 2013),
gingen zowel ziekenfondsen als politiekers zich verder profileren met
het medisch beroep.  Hoewel de meerderheid van de bevolking nog
steeds een  zeer groot vertrouwen heeft in zijn dokter…tandarts ,
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worden we in de media  regelmatig afgeschilderd als  fraudeurs, o.a.
omdat de ziekenfondsen niet alle onkosten/winstmarges van het
getuigschrift kunnen aflezen en…omdat  men niet iedereen met een
betaalkaart laat afrekenen!!.  Natuurlijk liet de “vrijheid van weinig
regeltjes” sommige uitwassen toe en de patiënt zat (onwetend ?) soms
met de gebroken glazen en een rekening , die niet verwacht werd,
mede doordat de terugbetaling daar ook ondermaats was.  Iedereen
moet akkoord zijn dat de patiënt de juiste informatie moet krijgen met
alle mogelijke alternatieven en financiële consequenties.  Het is echter
niet passend dat Overheden en Ziekenfondsen, die  stilaan als
bijkomend verzekeraar en zorgverstrekker op de markt treden, de keuze
van de patiënt verder gaan bepalen.  Waar we deze administratieve
plagerijen in het verleden uit de akkoorden konden doen schrappen,
worden ze ons via wetjes tegen 1 januari 2015 door de strot geduwd.

6. Doordat er  (volgens Di Rupo-Onkelinx) geen geld was om nieuwe en
verbeterde prestaties in de nomenclatuur (expulp ?) onder te brengen,
wordt het voor de volledig geconventioneerden steeds moeilijker om
nog kwalitatief werk te verrichten.  Nieuwe cijfers moeten binnenkort
weergeven of de “tariefzekerheid” in alle streken van het land nog
gewaarborgd kan blijven en de beroepsorganisaties moeten zich verder
beraden of onze “akkoorden”  na 2014 nog kunnen afgesloten worden
onder dit klimaat. Misschien vinden we de (bezorgde) patiënt en de
media in de toekomst wel als bondgenoot als we de (goede)zorg niet
verder moeten laten afglijden tot een bedenkelijk niveau?  De huidige
toestand geeft, ondanks het vele werk  op het terrein , geen animo om
massaal voor ons mooi beroep te kiezen in deze regio.  Hopelijk komen
de beleidsmakers, na hun kiesperikelen op 25 mei , toch tot inkeer en

vinden ze terug dat “tandverzorging” de core business is van de
tandarts; niet de (overdreven) administratieve en IT-verplichtingen
(met dito boetes),  die ons de helft van de tijd vastkluisteren aan….het
toetsenklavier…  Moet men in dit land eerst door de “files” de zo
geprezen goede zorg  en toegankelijkheid verder doen afnemen,
voordat men de gevolgen inziet?  Het spreekt vanzelf dat we in deze
omstandigheden ZEKER nooit kunnen instemmen met
weekwachtdiensten.

7. Midden mei voorzien we (waarschijnlijk op een zaterdagvoormiddag)
een nieuwe infodag over nieuwe ontwikkelingen in de pensioenvorming
en wat nog kan om successie te vermijden….alles zal met reële
voorbeelden geïllustreerd worden.  Later meer hierover….

8. Voor verdere informatie zijn  ook de maandelijkse studieclubs (januari
+  maart over e-health) interessant, zodat je tijdig weet wat allemaal
op je af zal komen.

KLTV
zoekt  nieuwe

( jongere )
eindredacteur

voor
't Spyxke
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Verslag  Studiedag NIVVT   7 dec. 2013
UHasselt, campus Diepenbeek.

Voorspelbaar werken met composiet en porselein.

Dagvoorzitter Jos Hoffbauer onthaalde ons op deze 19de editie van de
wintercursus/preventiedag in de locatie die ooit ook een opleidingsplaats was
voor tandartsen. Ondanks het boeiend programma , heerste bij de collegae een
wat gedrukte stemming door de aangekondigde regeringsmaatregelen. Gelukkig
bleef “Murphy” dit jaar afwezig  en dankzij “onze Pol” kwam beeld en geluid deze
keer wel goed.
De spits werd afgebeten door collega Annelies Van Ende die ons onderhield
over de moderne inzichten in het kleven van composiet aan glazuur en dentine
volgens de ets-en-spoelmethode of de zelf-etsprocedure en de juiste benadering.
De voordelen van composiet zijn voornamelijk: esthetisch, minimaal invasief en
een relatief lage kost. Nadelen zijn de techniekgevoeligheid: de procedure is
gevoelig aan contaminatie en de polymerisatiekrimp. Wat met de
biocompatibiliteit? Aanwezigheid van BIS-GMA kan nadelig zijn.
We onderscheiden verschillende technieken:

1. Ets + spoel en daarna adhesief. De adhesieve werking bestaat uit de
realisatie van een micromechanische koppeling. Na 13 jaar Optibond FL
is er nog een retentiegraad van 94%. De binding aan glazuur is goed, die
aan dentine is voor verbetering vatbaar.

2. Zelfetsend en dan adhesief: aan glazuur treedt er meer randverkleuring
op maar de binding aan dentine is beter dan 1.

3. Zelfetsend-alles-in-1: een zeer techniekgevoelige procedure, deze is
gevoeliger aan waterdegradatie en allergieën (HEMA).

4. Zelfklevende composiet: niet zo'n goede binding met glazuur en
composiet.

De 2-staps zelf-ets met milde pH blijkt de minste falingen te hebben: dus eerst
alleen glazuur met zuur etsen, daarna zelf-ets met primer op dentine en daarna
bonding op alles aanbrengen. Het gebruik van rubberdam is absoluut aangewezen
vanwege contaminatierisico.
De polymerisatiekrimp veroorzaakt faling van de hechting, het ontstaan van
restspanningen en microbarsten. Gevolg: randlekkage, verkleuring, secundaire
cariës, post-operatieve gevoeligheid en fracturen. Daarom dient de composiet
steeds in laagjes aangebracht te worden en niet in bulk.
Bulk-fill composieten zijn relatief nieuw en doen het redelijk goed qua hechting.
De mechanische eigenschappen zijn het best bij conventioneel composiet, iets
minder bij bulkcomposieten en het  minst bij flowcomposieten. Meer onderzoek
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biocompatibel en snellere degradatie/slijtage dan keramiek. Keramiek genre E-
max is zeer sterk indien adhesief gebruikt zoals bij facings. Succesfactoren zijn
zo veel mogelijk bewaren van glazuur en een zeer goed labo hebben.
Eerste afspraak voor facings: kleurbepaling, rubberdam plaatsen, prepareren,
immediate dentine sealen, tijdelijke voorziening door putty met fit-checker van
GC: mooiere tijdelijke afsluiting. De rubberdam dient stevig te zijn: extra heavy
van Dental Dam (Hygienic). De randen dienen afgewerkt te worden met Sonicflex
om deze extra glad te kunnen maken: mooiere afdruk en betere pasvorm voor
keramische restauraties. Bij keramiek posterior dien je bij een diepe box de rand
éérst omhoog te brengen met composiet en daarna af te drukken. Bij diepe boxen
gebruik je de electrocauter spaarzaam indien aangewezen. De tijdelijke
voorzieningen bij facings hecht je best met Durelon van Espe (carboxylaatcement)
want de caviteit bij keramiek is niet retentief. Deze tijdelijke binding is steviger.
Tweede afspraak: Het element dient schoongemaakt te worden met de scaler
want Dureloncement kleeft goed. Daarna zandstralen met silicacoating. Daarna
passen van de keramiek. De keramiek dient dan voorbereid te worden met
hydrofluoridezuur + silaniseren (zie hoger). Het element dient geëtst, primer en
bonding. Steeds onder rubberdam om contaminatie te voorkomen. Rely-X cement
slijt veel af aan de randspleet. In Groningen cementeert men de facings met
composiet, dan uitharden nadat de restauratie juist geplaatst werd. Afwerken
met Eva-hoekstuk van Kavo om de approximale overmaat aan composiet weg te
vijlen. Daarna rubbers gebruiken. Marco raadt aan: van Edenta: Ceragloss blauw
(grof) om eventueel nog vorm te veranderen en geel  (fijn) voor de hoogglans.
Valkuilen zijn:

- IDS overmaat
- Glazuurprismata indien niet ondersteund dienen verwijderd
- Gingivareductie zo weinig mogelijk
- Met E-max zijn er duidelijk minder falingen dan met Empress.
- Voldoende cement aanbrengen anders lekkage
- Na cementeren van posterieure restauraties steeds controle-RX nemen
- Bij grotere defecten zijn indirecte restauraties beter dan composiet.

In Groningen wordt aan de studenten aangeleerd dat partiële omslijping, indien
mogelijk, steeds de voorkeur geniet.
Bij facings gaat Marco als volgt te werk:

- Wensen + verwachtingen van de patiënt
- Mondonderzoek + diagnosestelling
- RX + foto’s
- Afdruk nemen voor wax-up in labo. Op dit model wordt een mock-up

gemaakt die in de mond past samen met een oversize check om het
slijpproces te controleren.

- Marco gebruikt het Digital Smile Design van Christian Coachman voor
analyse van de genomen foto’s en communicatie met het labo.

is hier aangewezen. Hybride composieten zijn de gouden standaard voor posterior
gebruik. Na 10 jaar is er meer breuk bij minifill dan bij midfill composieten. Er zijn
meer falingen bij gebruik van een liner of base. Deze zijn alleen te gebruiken
indien onmiddellijke nabijheid van de pulpa.

Marco Gresnigt sprak ons over hechten aan dentine. Cementen hechten minder
aan dentine dan directe composieten. Na het slijpen van stompen voor kronen
dien je bonding (IDS, Immediate Dentin Sealing) aan te brengen met als voordelen:
minder napijn, hechtsterkte van dentine neemt toe en je creëert een glad oppervlak
wat gunstig is voor de afdruk. Om een kroon of inlay af te drukken ga je als volgt
te werk:

1. Self-etching primer
2. Bonding
3. Polymeriseren met de lamp
4. Flow-composiet over de ongelijkheden
5. Polymeriseren
6. Inhibitielaag  met glycerine afdekken
7. Afdrukken

Best druk je af met silicone of een polyvinylsiloxaan. Een polyether (impregum)
reageert met de IDSlaag. Vooraleer je de tijdelijke voorziening aanbrengt dien je
glycerine aan te brengen, anders komt de tijdelijke voorziening niet meer los. Bij
de preparatie van een facing blijf je best in glazuur: de binding zal beter zijn.
Een porseleinen facing plaatsen op oude composiet: eerst dient het oude
composiet opgeruwd te worden met silicapartikels. Zodoende blijft een kleine
laag silica achter op het composiet. Hiertoe kan je de Dentoprep van Rondvig
gebruiken. De korrels zelf kan je krijgen van 3M Espe silico coating. Daarna maak
je een chemische koppeling tussen de silicalaag en de bonding door silaan aan
te brengen. Dus eerst silica coating, dan etsen, dan spoelen, dan silaan op
composiet, primer op dentine en daarna overal adhesief aanbrengen.
Adhesie aan keramiek: eerst keramiek etsen met hydrofluoridezuur (ultradent
9%). 20” bij E-max en 60” bij andere keramiek. Na het etsen dien je de keramiek
ultrasoon te reingen in een trilbad om alle debris te verwijderen alsook het zuur.
Daarna silaniseer je de keramiek. (idealiter met warmtetoevoeging). Een gouden
tip van Marco: om je keramiek of facings te manipuleren kan je speciale
instrumenten gebruiken van de firma Laschal te bestellen bij www.devosendo.nl.
Er bestaat een facing holder en een inlay/kroon holder.
Marco is voorstander van het werken met vergroting: een loupebril, maar zijn
voorkeur is de operatiemicroscoop. Indirecte restauraties falen significant minder
dan directe restauraties. Bij de vroegere gouden inlays zag je regelmatig
knobbelbreuk wegens geen adhesie.  Wanneer composiet en wanneer keramiek
posterior gebruiken? De nadelen van posterior composiet zijn: lastig bij grote
restauraties, grotere flexibiliteit en krimpspanning dan keramiek, minder
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het teveel aan matrixband vestibulair wegsnijden en daarna etsen. Matrixbandjes
van Kerr voor posterior gebruik, gebruik je best in het front voor de cervikale
uitbouw. Zo’n bandje heeft maar een beperkte hoogte, anders kan je er cervikaal
niet goed aan. Alzo bouw je tand per tand uit. Eerst links, dan rechts uitbouwen
en dan pas vestibulair. Controleer middellijn en bipupillaire lijn. Controleer je
werk steeds op het volledige gelaat van de patiënt om de verhoudingen te
respecteren. Als het matrixbandje op het composiet ligt bij het uitharden wordt er
geen inhibitielaag gevormd. Op die plaatsen dien je steeds opnieuw bonding aan
te brengen, anders geen binding. Je kan een penseeltje gebruiken om de composiet
cervikaal aan te duwen. Wanneer je cervikaal opgebouwd hebt, plaats je een
nieuwe, gewone matrixband om vestibulair op te bouwen.
Voor hoekopbouwen gebruik je best een siliconensleutel om de juiste contouren
palataal en vestibulair te kunnen plaatsen. Overmaat van bonding neem je weg
met scalpel 12 en gebruik géén  roterend instrument in de cervikale zone om de
gingiva niet te beschadigen. Het borsteltje bevochtig je steeds licht met wat
primer.
Nadeel van composiet is dat je steeds luchtbelletjes in je restauratie hebt en
verkleuringen die in de rand kunnen optreden indien je techniek niet goed genoeg
was.
De preparatie voor facetten en onlays gebeurt met rood hoekstuk (géén turbine),
diamant boortjes en sonicflex preparatie. www.deppeler.ch is een goede website
voor ultrasoonpreparatie.
Bij het plaatsen van facetten plaats je éérst de centrale incisieven, dan de
lateralen, dan molaren, dan premolaren en je eindigt met de hoektanden.
Composietrestauraties modelleert Stephane graag met borsteltjes: flat brush en
round tip van GC. Van LM gebruikt hij de "arte fissura" om de composiet aan te
brengen. De borsteltjes worden bevochtigd met composite primer van GC,
buurelementen worden gesepareerd met teflontape.
Stephane gebruikt graag het V4-matrixsysteem van Matrixdental.
Bij grote composietopbouwen gebruikt Stephane centraal vezelversterkt
composiet. Tijdens het vullen vult hij eerst de mesiale en distale box, dan wordt
de matrixband verwijderd en wordt verder centraal opgebouwd met vezelversterkt
composiet. Vervolgens afwerken met een enamelcomposiet.

Welgemeende dank aan de drie uitmuntende sprekers voor hun prachtige en
welverzorgde presentatie!

Patrick Ordies, verslaggever

- Na preparatie etsen en spoelen.
- De mock-up van tijdelijke kunststof voorzien en in de mond plaatsen.
- De overmaat kunststof na uitharding wegnemen met scalpel 12. De dikte

van je facing kan je controleren aan de hand van je tijdelijke voorziening.
- Prepareren kan door de mock-up heen: 1,5 mm incisaal en 0,3 tot 0,7 mm

vestibulair. Best trek je eerst 2 horizontale groeven op de juiste diepte
en daarna verbindt je met een lange boor. Je eindigt op de gingiva en
approximaal tot net voor het contactpunt. Steeds het buurelement
separeren. Incisaal slijp je tot palataal. Palatinaal niet shamferen. Incisaal
zeer glad slijpen en de incisale hoeken wat afronden om vrijheid voor
het labo te creeëren.

- Verkleuringen dienen weggehaald en opgevuld met composiet.
- IDS uitvoeren.
- Dan afdruk nemen.
- Tijdelijke voorziening maken: 2 punten zuurets aanbrengen: 1 incisaal

en 1 cervikaal op het vestibulaire vlak. Mock-up erop plaatsen met
kunststof erin en uitharden.

- In een volgende zittijd tijdelijke veneers verwijderen met de boor. Dan
try-in van de definitieve veneers met glycerine om even vast te zetten.

- Dan conditionering van veneers (zie hoger)
- Rubberdam met flossligaturen dient geplaatst om contaminatie te

voorkomen.
- Bij het cementeren plaats je steeds Teflontape op de buurelementen

voor separatie.
- Etsen, spoelen, bonding (en meer indien aangewezen)
- Plaatsen van facing en meteen cement weghalen met borsteltje. Pas

daarna met de lamp uitharden. Glycerinegel aanbrengen en verder
uitharden.

Stephane Browet legde uit hoe de keuze tussen porselein en composiet gemaakt
dient te worden. Stephane is een enthousiast fotograaf. Hij gebruikt bij zijn
camera ‘ Polar-eyes’ die alle reflecties uit het beeld wegnemen zodat je een
nauwkeurigere kleurbepaling kan uitvoeren. Tevens raadt hij aan om een eigen
kleursleutel te vervaardigen met het composiet dat je gebruikt. Je fotocamera stel
je best in op ISO 100, F32 en 1/125 sluitertijd.
Gebruik steeds een composiet die fluorescerend is om optisch een mooi resultaat
te bereiken. Bij composieten dien je steeds onder rubberdam te werken om
contaminatie te voorkomen. Je sluit de rubberdam af met flossligaturen,
retractiedraad indien nodig en als die niet voldoende is: Teflontape gebruiken.
Voor diasteemsluiting raadt Stephane de matrixbandjes aan van www.
Bioclearmatrix.com aan, die te verkrijgen zijn bij www.hofmeester.nl. Eerst
positioneert je het matrixbandje voor diasteemsluiting tot onder de rubberdam,
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In het zelfde kader van de jaarlijkse wintercursus werd voor het tweede jaar
een activiteit voor tandartsassistenten georganiseerd.  Deze keer werd i.s.m.
Rode Kruis Limburg de reanimatiemogelijkheden rondom de tandartsstoel
besproken en geoefend met verschillende poppen, die de reële situatie perfect
aangeven en signalen geven bij de juiste handeling.
Na een welkom met geurende ochtendkoffie en ontbijtkoeken, werden de 30
allemaal vrouwelijke assistenten door de twee gedreven Rode Kruis lesgevers
in twee groepen ingedeeld. Eerst werden aan de hand van een
PowerPointpresentatie  de (acute) situaties  beschreven  waarmee assistenten
kunnen geconfronteerd worden. Op verschillende poppen werd getoond hoe
men gepast moet reageren na de patiënt in de juiste houding gebracht te hebben
en afhankelijk van zijn toestand (bewust reagerend, bewusteloos maar ademend
en  bewusteloos niet-ademend) de juiste handelingen te doen. Na deze
instructies konden de assistenten praktisch aan de slag.  Als tijdens deze
training alle poppen slachtoffers waren geweest, dan waren ze zonder twijfel
snel terug tot leven gewekt !!!
De juiste volgorde om iemand in nood te helpen is eerst te zorgen voor een
veilige omgeving en dan de toestand van het slachtoffer te controleren: het
bewustzijn en tekens waarnemen (syncope, hartfalen, epilepsie, diabeteshypo,
etc.) ev. de luchtweg vrijmaken en de ademhaling verifiëren. Bij bewusteloosheid
maar nog ademend de patiënt in stabiele zijligging brengen. Indien bewusteloos
en niet meer ademend, luid om meer hulp roepen, kordaat optreden naar
omstaanders en hun ev. instructies doorgeven zoals de 112 alarmeren, starten
met 30 hartmassages op het borstbeen tussen de tepels, tweemaal beademen
met of zonder zakmasker, ev. defibrilleren als een AED (automatisch externe
defibrillator) -toestel in de buurt is en nuttig zou zijn.  Reanimeren moet je
volhouden tot dat de patiënt terug bij bewustzijn komt en normaal ademt of tot
de hulpdiensten gearriveerd zijn.
Naast vragen hoe men gepast reanimeert bij kinderen, corpulente personen en
zwangere vrouwen, ging een tweede gedeelte van deze voormiddag naar
mogelijke ongevallen in de tandartspraktijk, zoals het inslikken van (scherpe)
voorwerpen.  De lesgevers leerden, als 5 maal met de hand slaan tussen de
schouderbladen niet hielp om het voorwerp te bevrijden, ook het Heimlich-
maneuver aan. Met maximaal 5 buikstoten doet dit via de buik de lucht krachtig
uit de longen gaan om zo het voorwerp te verwijderen. Het maneuver mag niet
toegepast worden zolang de patiënt nog kan hoesten en natuurlijk ook opletten
als men te doen heeft met een zwangere patiënte.

Verslag  ASSISTENTENDAG
UHasselt campus Diepenbeek  zaterdag 7 december 2013
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Ook vloeistoffen, zoals fosforzuur 37%, 3% natriumhypochloriet, bonding en
methacrylate, kunnen soms een verkeerde weg (ogen, neus, huid) vinden. Naast
overmatig spoelen met water, weg van oog of neus, is een speciale ogenwas
(steriel sodiumchloride 0,9% in flacons van 200 ml) zeker een heilzaam middel
dat aanwezig zou moeten zijn in de noodtrousse van elk kabinet.
Net als in de vorige editie was er tijd tekort en mag dit zeker de aanzet zijn om
regelmatig in team een training te volgen, liefst in een “echte” omgeving van
het tandartskabinet, zodat een juist protocol kan uitgevoerd worden om geen
onnodige paniek te slaan, mocht zich zo’n situatie voordoen.
De slotconclusie van deze zeer leerrijke voormiddag voor tandartsassistenten
is dat  OOK voor tandartsen regelmatige trainingen en het opfrissen van de
juiste technieken WARM aanbevolen blijven.
Alle deelnemers ontvingen een reanimatiemondmasker en een instructie DVD
van het Rode Kruis.
Tandarts Rina Janssen ( groepsbegeleider)
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Hier volgt  de lijst met de jubilarissen
op de KLTV Apollonia Nieuwjaarsreceptie

op donderdag 6 februari 2014.
    (5, 15, 25, 35, 45, 50  en 65  jaar diploma).

1949  (65 jaar)
LAMBRECHTS Jos, SANTY Jan,

1964  (50 jaar)
HERMANS Yvon, HERREMANS Jean-Marie, HOUBEN Jules

1969  (45 jaar)
BROUX Lieve, MEYKENS Nicole, MOENS Rafael

1979  (35 jaar)
AERTS Guido, AGTEN Johan, BECKERS Michel, BEIRENS Dirk, BOOSTEN
Etienne, BUTENAERS Denis, COLSOUL Jan, CUYPERS Auberta, DEBLAUWE
Francine, DEGUELDRE Veronique, DELWICHE Paul, DIRICKS Jos, DIRICKX
Patrick, DONNERS Elfi, EMMERS Robert, FRANSEN Jos, GEELEN Jaak,GERMIS
Trees, GOYENS Paul, GROOTEN Anne-Marie, GROSEMANS Theo, HOECK Marc,
HOEDEMAEKERS Dirk, HOFFBAUER Jos, HOX Anne, JAMART Joseph,
JAMMAER Dany, JEHAES Francine, JOURNEE Martine, KERKHOFS Tony,
KINDERMANS Guido, LENAERTS Anita, LITAER Jozef, MAURISSEN Mathieu,
METALIDIS Spyridon, MORREN Rohnny, NULENS Odette, OUWERX Ann,
RENCKENS Roger, SCHREURS Philip, SCHURMANS Anne-Mie, SMITS Hugo,
THEWISSEN Rene,VAN CAMPENHOUT Guy, VAN DE BOEL Bert,
VANDERLINDEN Vic, VANDEVENNE Rika, VELKENEERS Noel, WILLEMS Marij

            1989 (25 jaar)
BOYEN Els, DAERDEN Gertie, DOMMERSHAUSEN Ingrid, GORRE Ann, HEENS
Carl, KNAEPEN Dirk, LEENDERS Annemie, NULENS Erika, POUKENS Jules,
VAN DEN EYNDE Els, VAN LOO Geert,WAUTERS Jos

            1999 (15jaar)
CLOES An-marie, PEETERS Joris, PUTMAN Olivia, SURINX Ine, TIMMERMAN
Karl, TORSIN Anneleen, VAN DEN BOSSCHE Chris, VOETS  An

            2009 (5jaar)
DE MEULENAERE Liesbet, EMMERS Philip, GEYSEN Els, GREGOOR Hanne,
LEUNEN Ellen, STIJVEN Joris, THONISSEN Michelle, VAN ENDE Annelies,
VERSTRAETEN Véronique

KLTV  JAARLIJKSE APOLLONIA-RECEPTIE

Donderdag 6 februari 2014

Het Rood Kasteel
Kasteelstraat 16, 3723 Guigoven

Aanvang: 19h30

Culinaire hoogstandjes verzorgd door cateraar
CARPE DIEM uit Tongeren

-  Presentatie KLTV jaarprogramma 2014

-  Jubilarissen 5-15-25-35-45-50-65 jaar diploma

-  Muzikale omlijsting

Kostprijs : 30  euro p.p.

( inschrijven voor 25 januari 2014)

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 BE22IBAN: BE28-6451-1921-1520   Swift /BIC: JVBA BE22IBAN: BE28-6451-1921-1520   Swift /BIC: JVBA BE22IBAN: BE28-6451-1921-1520   Swift /BIC: JVBA BE22IBAN: BE28-6451-1921-1520   Swift /BIC: JVBA BE22

met vermelding "Receptie"  en uw naam
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KLTV activiteiten

22-26 januari KLTV ski-reis editie 4 Livigno (Italië)

6  februari Apollonia-receptie met jubilarissenviering Het Rood Kasteel

28 juni Dag van het Spyxke Het Rood Kasteel

18 oktober Apollonia Banket             Fonteinhof  Borgloon

Activiteiten VVT 2014  studieclub Limburg

23 januari STCL Toekomst dentale stamcellen en tissueengeneering
Prof. Ivo Lambrichts     HANGAR 58

27 februari  STCL Bisfosfonaten, diabetes en overkappingsprothesen
Dr. Serge Schepers     HANGAR 58

27 maart  STCL E-Health
Luc Maes     HANGAR 58

24 april  STCL  Pijn en adhesieve THK, mythe of realiteit?
Alex Demets     HANGAR 58

8 en 15 mei, 5juni Peer Reviews

22 mei STCL  Parodontologie
Eric Thevissen Tiendenschuur Herkenrode

25  september  STCL  Medische stralingsfysica
Hilde Bosmans     HANGAR 58

23 oktober  STCL  Composiet
Hein De Kloet     HANGAR 58
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Dond 25 september ganse dag Rita Akkermans
Geweldloze communicatie in de tandartspraktijk /
omgaan met lastige patiënten
Genk Stiemerheide 40 AE  DG 2

Dond  2 oktober namiddag  L. Abraham-Inpijn
Acute medische situaties in de tandartspraktijk : casuïstiek en video
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 1

Zaterd 4 oktober  namiddag M-H. Nolens & G.Roumans
Beetregistratie  deel 2: betand
Hasselt Syntra 20 AE  DG

Dond & vrijd  9-10 oktober 2 x ganse dag V. Van Rossum
Van solo naar groepspraktijk : werken  op meerdere stoelen (deel 2)
Genk Stiemerheide 80 AE  DG 2

Zaterd  11 oktober ganse dag M-H. Nolens & G.Roumans
Kleine herstellingen prothetiek
Hasselt Syntra 40  AE  DG 7

Vrijd 17 oktober ganse dag  P. Van der Stelt
Digitale radiologie  (theorie en diagnostiek)
Genk Stiemerheide 40 AE   DG 3

Dond 23 oktober  namiddag H. De Kloet
Composiet een tweede leven voor oude tanden
Genk Stiemerheide 60 AE  DG 4

Dond & vrijd 6-7 november 2x ganse dag V. Van  Rossum
Van solo naar groepspraktijk : werken met tandartsassistenten (deel 3)
Genk Stiemerheide 80 AE   DG 2

Zaterdag  6 december  ganse dag Wintermeeting
UHasselt of C-mine 30 AE
Werktitel : Lokale anesthesie in de tandheelkunde : aanvullende technieken,
 complicaties, beleid bij risicopatiënten,  invloed geneesmiddelenbeleid
 en aansprakelijkheid.

NIVVT cursussen 2014  in Limburg (vervolg)NIVVT cursussen 2014  in Limburg
VOORJAAR

Dond  13 februari namiddag D.Hermans & J. Berx
Kwetsuurgevoeligheid reduceren door een mondstuk
Genk Stiemerheide 10 AE  DG 1

Dond  20 maart  voor-en namiddag Guido Aesaert
Praktische cursus over moderne(mechanische) obturatietechnieken
Genk Stiemerheide  telkens 2  groepen  telkens 20 AE DG 4

Dond  27 maart ganse dag Marc Seijnhaeve
Leren omgaan met de nomenclatuur
Genk Stiemerheide . 40 AE  DG 2

Zaterd  29 maart voormiddag M-H. Nolens & G.Roumans
Beetregistratie deel 1: onbetand
Hasselt Syntra 20 AE DG 7

Dond  3 april namiddag Bob Cox
Omgaan met de nieuwe media in de tandartspraktijk
Genk Stiemerheide 20 AE   DG 2

Dond  24 april namiddag L. Abraham-Inpijn
De chronisch zieke, gezond ogende patiënt
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 1

Dond  23  mei  ganse dag V. Van Rossum
Van solo- naar groepspraktijk deel 1
Genk Stiemerheide 40 AE  DG 2

NAJAAR

Dond  11 september namiddag W.Van Breda & L.Vrielinck
Overkappingsprothese : prothetische en chirurgische uitdagingen.
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 7 + 6

VOLZET

VOLZET

VOLZET
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WACHTDIENST  VVT / LimburgWACHTDIENST  VVT / LimburgWACHTDIENST  VVT / LimburgWACHTDIENST  VVT / LimburgWACHTDIENST  VVT / Limburg
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

Lijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienst      februari  2014 februari  2014 februari  2014 februari  2014 februari  2014

Zaterdag  01/02/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  02/02/2014 : 9 tot 18 uur

Devriendt A. Molenstraat 16 3990 Peer 011/632628
Goyens P. Maaseikerlaan 68 3680 Neeroeteren 089/865620
Cox L. Hasseltse Dreef 103 3512 Stevoort-Hasselt 011/314830
Vandecaetsbeek P. Rootenstraat 17b17 3600 Genk 089/358173
Boelen V. Dorpsstraat 56 3740 Eigenbilzen-Bilzen 089/414804
Geerts M. Vechmaallaan 58 3870 Vechmaal-Heers 012/746637
Colsoul J. Gen.Dewittestraat 24 3545 Halen 013/442910

Zaterdag  08/02/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  09/02/2014 : 9 tot 18 uur

De Troyer K. Hees 60 3920 Lommel 011/541637
Aelbers A. Heirbaan 53 3650 Dilsen-Stokkem 089/504550
Lukasse E. Volderslaan 17 3500 Hasselt 011/275818
Mievis I. Bretheistraat 125b2 3600 Genk 089/352382
Berx P. Pliniuswal 24 3700 Tongeren 012/230794
Gemis P. Borgwormsesteenweg 5 3891 Millen b.Aalst St.T. 011/484531
Danckaert M. Meulenven 26 3945 Kwaadmechelen 013/290290

Zaterdag  15/02/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  16/02/2014 : 9 tot 18 uur

Leunen A. Winterdijkweg 31 3950 Kaulille-Bocholt 011/447829
Ramaekers R. Zegestraat 1a 3630 Maasmechelen 089/761981
Maris J. Crutzenstraat 90 3511 Kuringen-Hasselt 011/251013
Gladys H. Rozenkranslaan 65 3600 Genk 089/354145
Slaets J. Millerdries 27 3770 Millen-Riemst 012/238519
Gorbatenko N. Papenstraat 12 3840 Borgloon 012/210178
De Muynck C. Halstraat 101 3550 Heusden-Zolder 011/574242

Zaterdag  22/02/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  23/02/2014 : 9 tot 18 uur

De Blauwe F. Schutterstraat 25 3950 Bocholt 089/471296
Janssen A. Smeetsstraat 1 3640 Molenbeersel-Kinrooi 089/701424
Market M. Royerheidestraat 83 3590 Diepenbeek 011/321445
Deferm C. Boxbergstraat 62 3600 Genk 089/351565
Cuypers A. Bilzersteenweg 10a 3730 Hoeselt 089/416256
Surinx I. Stationsplein 4c 3840 Borgloon 012/671366
De Clerck H. Heerbaan 136 3582 Stal-Koersel-Beringe 011/420680

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  PARODONTOLOGIE     februari 2014       070 / 222125

Weekend 01 en 02 feb.,  9 tot 18 uur Boschmans Geert
Weekend 08 en 09 feb.,  9 tot 18 uu Gijbels Frieda
Weekend 15 en 16 feb.,  9 tot 18 uur Soers Catherine
Weekend 22 en 23 feb.,  9 tot 18 uur Thevissen Eric

WACHTDIENST   ORTHODONTIE februari  2014        070 / 222088

Weekend 01 en 02 feb.,  9 tot 18 uur Jehaes Francine 0495770609
Weekend 08 en 09 feb.,  9 tot 18 uur Schrijnemakers Tine 0473889193
Weekend 15 en 16 feb.,  9 tot 18 uur Vandeput Lucien 0498120589
Weekend 22 en 23 feb.,  9 tot 18 uur Colson Luc 089770570

Dankwoordje vanwege collega Chris Van den Bossche na zijn oproep
via onze KLTV massmail voor de inzameling van hulpgoederen voor
de Filippijnen na de supertyhoon Haiyan begin november.
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Verschijnt niet in juli en augustus
29° jaargang, nummer 2:   februari 2014
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Donderdag 27 februari 2014    om 20u30Donderdag 27 februari 2014    om 20u30Donderdag 27 februari 2014    om 20u30Donderdag 27 februari 2014    om 20u30Donderdag 27 februari 2014    om 20u30

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

Accredi ter ing aangevraagd DG 1Accredi ter ing aangevraagd DG 1Accredi ter ing aangevraagd DG 1Accredi ter ing aangevraagd DG 1Accredi ter ing aangevraagd DG 1

Een update rond diabetes en
iatrogene kaakbotnecrose

     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 20 februari 2014vóór 20 februari 2014vóór 20 februari 2014vóór 20 februari 2014vóór 20 februari 2014

  (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: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.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)

Prof. Dr. Serge Schepers

 Activiteit VVT studieclub Limburg
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Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be

Secretariaat K.L.T.V.:
Stokerijstraat 5 3920 Lommel  011/54.32.94

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: "Kasteel  van Remersdaal  in Voeren"

Donderdag 27 februari 2014
STCL. Prof.Dr. Serge Schepers
Een update rond diabetes en iatrogene kaakbotnecrose
HANGAR 58

Op het schutblad met uw naam en adres
Studieclub  27/2 Studieclub  27/2 Studieclub  27/2 Studieclub  27/2 Studieclub  27/2   Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen

= U bent wel of  (nog) niet ingeschreven
voor de studieclub van februari

Donderdag 27 februari 2014 om 22u15 (na de studieclub)
KLTV nodigt alle leden van KLTV uit op een gezellig samenzijn met
een hapje en een drankje.

Dit met de steun van MACOBE,
PROSCAN  en  DENTAID.

Beste Collegae,

Inmiddels zit mijn eerste jaar als voorzitter erop.
Het was voor mij een hele aanpassing om van
de man achter de PC over te stappen naar de
meer in de openbaarheid staande functie van
voorzitter.
De grootste uitdaging in het voorbije jaar was
de splitsing van onze vereniging in een
wetenschappelijke en een sociale tak om in orde
te zijn met de huidige BTW-wetgeving.
Het heeft dan ook veel heen en weer gemail met
het VVT gekost om tot een goede aanpassing
van onze statuten te komen zodat onze KLTV
nog voor jaren  verder kan en met gemak de 80 jaar zal halen.
Als KLTV hebben we in het voorbije jaar het KLTV diner tijdens het congres te
Oostende, “De dag van ’t Spyxke”, het Apolloniabanket en de Apolloniareceptie
georganiseerd.
Als Studieclub Limburg stonden we in voor de maandelijkse studieclubs en de
peer reviews en de samenwerking met het NIVVT voor de organisatie van
cursussen in onze provincie.
Voor de vlotte organisatie van bovenstaande  kan  ik dan ook rekenen op de
onvoorwaardelijke inzet van het KLTV – en Studieclub Limburg bestuur.
Via deze weg wil ik dan ook nog eens mijn oproep naar de jongere collegae
herhalen om ons bestuur te vervoegen daar we dringend aan verjonging toe
zijn. Een frisse wind door ons bestuur zou ons goed doen.
Dat alles niet altijd even vlot verloopt, konden we merken op de studieclub
van januari, waar we wat problemen hadden met het projectiescherm en de
mensen van Hangar 58 ons uit de nood hebben geholpen met een kleiner
scherm.  Ik wil de aanwezige collegae dan ook danken voor het begrip dat ze
hiervoor opbrachten.Zelden heb ik een studieclub meegemaakt waar het zo
stil was in de zaal, wat waarschijnlijk ook mede te danken was aan het
onderwerp en de spreker.
Tot slot wil ik jullie vragen het adresblad van ’t Spyxke niet onmiddellijk weg
te gooien daar wij hierop ook de info geven over het al of niet ingeschreven
zijn voor de studieclubs. Kijk ook regelmatig op de website van het VVT onder
studieclub Limburg om de laatste nieuwtjes te weten te komen. Je kan hier ook
’t Spyxke digitaal nalezen, 14 dagen voor het in de brievenbus valt.

Collegiale groeten,
Serge
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Activiteit VVT studieclub Limburg
SSSSStudieclub donderdag  27 februari 2014 om 20h30tudieclub donderdag  27 februari 2014 om 20h30tudieclub donderdag  27 februari 2014 om 20h30tudieclub donderdag  27 februari 2014 om 20h30tudieclub donderdag  27 februari 2014 om 20h30

Een update rond diabetes en
iatrogene kaakbotnecrose

Accreditering aangevraagd DG1HANGAR 58
DOMEIN BOKRIJK

Spreker:  Prof. Dr.  Serge Schepers

Korte inhoud:

Deel 1. Diabetes en de mond.
Diabetes mellitus  is een alomtegenwoordige en in frequentie toenemende
ziekte. Momenteel lijdt 8 % van de Belgische volwassenen aan  diabetes
mellitus . Tegen 2030 verwacht men dat dit zal oplopen tot    9.8 %. Dit is
1 op 10 volwassenen.  Extrapolaties suggereren  dat dit cijfer  tegen 2050
verder zal stijgen tot  20 %.  Een belangrijk deel van ons dagelijks
patiëntenbestand.  Welke aandoeningen zien we in de mond bij diabetici?
Hoe beïnvloedt de diagnose “diabetes” bij een  patiënt  ons  handelen als
tandarts en hoe wordt een behandelingsplan  -vanaf de afspraak in de
agenda en  in al zijn aspecten van de deelgebieden in de tandheelkunde-
beïnvloed door  deze diagnose?

Deel 2. Iatrogene vormen van kaakbotnecrose.  BIONJ. DIONJ.
ARIONJ?
Dat radiotherapie osteoradionecrose kan geven, weten we al > 30 j. Dat
medicatie ovv bifosfonaten   ( o.m. gebruikt bij behandeling van
osteoporose) kaakbeennecrose kan geven weten we sinds een       8 tal
jaren. Net nu  we wat vertrouwd beginnen te  raken  met deze bifosfonaten
en we een strategie hieromtrent hebben,  zijn er  meer recente
farmaceutische producten op de markt ( X-Geva en Prolia zijn de meest
bekende).Met onze vergrijzende  bevolking  stijgt ook hier het aantal
patienten.  Een update.

     GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:

° 30-12-2013
CAMILLE
Kleindochtertje van collega  MARC-H. NOLENS

° 24-01-2013
EMMA
Kleindochtertje van collega  RIA MIERMANS
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ACCREDITERING 2013:
Wie al klaar is met zijn lijst van geaccrediteerde cursussen kan  zijn
individueel aanwezigheidsblad voor 2013 al opsturen naar het RIZIV
De verzending dient   verplicht aangetekend te gebeuren. Optioneel met
"bericht van ontvangst" (voor alle zekerheid).

ADRESWIJZIGINGEN,
IN- en UITSCHRIJVEN  voor  ACTIVITEITEN  KLTV

Centralisatie via de VVT-website of  het nieuwe  e-mailadres:
studieclublimburg@tandarts.be
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Bondig curriculum vitae spreker
Prof. dr. Serge Schepers  (°7/11/1962)
Professional  Qualifications
Doctor in de genees-, heel- en verloskunde  KUL, 30 juni 1987
Licentiaat in de tandheelkunde   KUL, 28 juni 1990
Recognition as specialist in oro-maxillo-facial Surgery
-Geneesheer-specialist in de Stomatologie – KUL  31 juli 1992
-Geneesheer-specialist in de Orale en Maxillofaciale Heelkunde
31 juli 1994
Fellow of the European board of Oro-MaxilloFacial Surgery.
(Tours France 12/9/2004 Board assessment examinations)
Huidige functies
-staflid dienst MKA, ziekenhuis Oost-limburg te Genk
-Gastprofessor stomatologie en maxillo-faciale heelkunde
per 1/10/2007, faculteit geneeskunde UGent, vakgroep Tandheelkunde,
lesopdracht MKA-chirurgie en    mondpathologie. Ong. 40 lesuren.
-lid selectiecomité van het McDonald’s Childfund Belgium
-lid van de “Novartis advisory board on biposphonate induced osteonecrosis of
the jaws”
-Lid van de erkenningscommissie Stomatologie en   Maxillo-faciale Heelkunde,
de nederlandstalige kamer
-Member of scientific committee for European Congress of Cranio-maxillofacial
Surgery, Bruges, sept 7-12 2010.
Work Adress:
*Dienst Mond-, kaak-, aangezichtsheelkunde
  Ziekenhuis Oost-Limburg
  Schiepse Bos 6   3600 Genk
*Dienst Mond-, kaak-, aangezichtsheelkunde
  Universitair Ziekenhuis Gent
  De Pinte Laan 120   9000 Gent

GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT:::::
TTTTTandarandarandarandarandar ts gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat ie
Wij zoeken een gemotiveerde tandarts voor een goed draaiende moderne
praktijk in Hasselt. Full-time assistente is aanwezig. Dagen en uren zijn
bespreekbaar. Goede verloning en toekomstperspektief. Wij zijn een entousiast
team en heten U van harte welkom.
Tandartspraktijk Martine Journee te Hasselt
Tel. 011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04     E-mail::::: journeemartine@gmail.com

GroepspraktijkGroepspraktijkGroepspraktijkGroepspraktijkGroepspraktijk te Maasmechelen zoekt tandartandartandartandartandarts(e)ts(e)ts(e)ts(e)ts(e). Topverloning mogelijk
volgens kennis en kunde. Moderne nieuwe praktijkruimtes met alle mogelijke
faciliteiten en assistentie.
Info: R. Toklowicz  0476/5111150476/5111150476/5111150476/5111150476/511115 of info@tandartsenpraktijk-identity.be.

Parttime of fulltime tandartsParttime of fulltime tandartsParttime of fulltime tandartsParttime of fulltime tandartsParttime of fulltime tandarts gevraagd voor goed draaiende moderne
groepspraktijk in N. Limburg / balie-en stoelassistente fulltime aanwezig /
verloning 60% / zowel jonge als oudere collega’s welkom.
Interesse ? bel 0475/3765660475/3765660475/3765660475/3765660475/376566 Ch. Wuytens

TTTTTandarandarandarandarandartsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zolder zoekt gemotiveerde
tandarts (M/V), ervaring niet vereist, voor samenwerking in een gloednieuwe,
volledig geautomatiseerde en gedigitaliseerde praktijk met de modernste
apparatuur (fulltime mogelijk). Goede verloning.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: Frieda Achten  011/573903 011/573903 011/573903 011/573903 011/573903

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

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

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

KLTV
zoekt  nieuwe

( jongere )
eindredacteur

voor
't Spyxke
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Professionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingen
1. E-health(box)/My CareNet/Recip-e/ISI+/Vitalink en nog meer digitaal gedonder

dat ”verplicht” op ons afkomt. Voor sommigen nog holle woorden, maar noteer
de studieclub van maart en bekijk nu al de informatie op onze webpagina bij
www.vvt.be studieclub Limburg.

2. De NIVVT-cursussen in de provincie geraken SNEL volzet. In het voorjaar is er
nog plaats bij de praktische cursus obturatietechnieken op dond. 20 maart
(ALLEEN de namiddag nog) en de dag nadien 21 maart over biocompatibel
restaureren met glas.  Behalve de cursus van Rita Akkermans op 25/9,  Abraham-
Inpijn op  2 oktober en de dagcursus van H. De Kloet op 23 oktober , is er in het
najaar nog wat mogelijk momenteel.

3. Naast geaccrediteerde cursussen, organiseren we opnieuw een voormiddag rond
de nieuwe wetgeving en uitwerking rond pensioen en het nog kunnen vermijden
van successierechten. Het seminarie op zaterdag 17 mei  in Genk zal met treffende
(getal)voorbeelden de gevolgen van de regeringsmaatregelen uit de doeken doen,
zowel voor jonge collegae als voor hen die voor hun pensioen staan.
Meer informatie en hoe inschrijven: verder in dit Spyxke.

4. De wachtdienst is dan toch op de juiste manier kunnen opstarten.  Met de
zustervereniging zijn er afspraken gemaakt voor 2015 en vooral dat de opstart
begin oktober vlekkeloos kan gebeuren. We gaan er ook vanuit dat ook de
organisatie zelf (dialoog met PGC / wachtdienstsoftware voor objectieve
verdeling en snel wisselen / bemand call-center) de kwaliteit bewaart, die nu met
beperkte middelen geleverd worden door vele mensen. Opnieuw moet ik blijven
herhalen dat de continuïteit van zorgen voor de EIGEN patiënten gedurende de
week belangrijk blijft (bv. nabloeding), willen we niet in een scenario van
nachtelijke wachtdiensten (op weekdagen) in ziekenhuizen terechtkomen, waar
sommigen hardop van dromen.  We moeten klachten vermijden en bij vakanties
eigen patiënten niet in de kou laten staan.  Dit jaar zijn er bovendien 4 brugdagen;
mogen we op jullie aller verantwoordelijkheid rekenen , dan kunnen we  ons ook
afdoend  BLIJVEN verdedigen tegen verder onheil !!. Over vrijstelling boven de
60 jaar is er momenteel een interprovinciaal opbod. We moeten wel met de
toekomst rekening houden, maar willen ZELF de gepaste maatregelen nemen in
functie van de vraag en het aanbod van onze provinciale wachtdienst.

5. Vier opmerkingen over de wachtdienst  : A. bij de nummer van het urgentieforfait,
moet je steeds de tandnummer noteren op GVVH.  B. de nummers voor nacht- en
weekendsupplement beginnen sinds 1/11/13 met 38  ipv 59. C.  Men weigert
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geen patiënten als ze niet uit “onze” eigen wachtzone of provincie komen , wel
als het niet urgent is. D. wisselen gebeurt alleen schriftelijk of via mail naar de
wachtdienstcoördinator. Het systeem bevestigt daarna uw vraag en je mag
dan gerust zijn.

6. Om zeker NIET te vergeten ivm de accrediteringspremie: stuur je individueel
aanwezigheidsblad 2013 aangetekend terug voor 31 maart 2014.  Alleen als men
deze premie op een ander rekeningnummer moet storten , dien je met je eID
kaart of token in te loggen op de identificatie en financiële gegevens ONLINE
website van het RIZIV “myRiziv”. Verder zal de recente info over de
accreditering 2014 met het individueel aanwezigheidsblad 2014 NIET meer
verzonden worden door het RIZIV via de post. Je vindt het bestand op hun
site en  onze website. Het Verbond zal naar alle leden het Individueel
Aanwezigheidsblad 2014 sturen.

7. Officieel geeft de SIS-kaart geen geldende actuele gegevens meer vanaf 1 januari
2014. Als tandarts kunnen we sinds midden deze maand via het E-healthplatform
van RIZIV , opnieuw via onze eID of token, de verzekerbaarheid van de patiënt
nakijken.  Het gaat de bedoeling zijn dat ook de softwarehuizen snel dit kunnen
implementeren in hun programma’s .  Andere toepassingen zoals het “veilig”
versturen van digitale RX tussen collegae en stomatologen  komen via E-
Health binnenkort binnen handbereik van iedereen. Kijk wederom eens op
onze website o.a. de nieuwe ISI+ kaart voor kinderen en vreemdelingen binnen
de sociale zekerheid.

8. Sinds begin dit jaar is er een aardverschuiving ontstaan bij de graad van
conventie bij de (werkende) Limburgse Tandartsen.  Doordat een deel van de
nomenclatuur nog moeilijk kwalitatief aan het conventietarief kan gepresteerd
worden, is het aantal volledig geconventioneerden in de provincie geslonken
tot onder de 5% , meer dan 50% is partiëel geconventioneerd en 42,5 % (hierbij
alle ortho en paro) zijn gedeconventioneerd.  Hoewel de nieuwe situatie stilaan
ook op de ziekenfondswebsites te vinden is, moet de patiënt ingelicht worden
(informed consent) dat bepaalde handelingen niet de conventiehonoraria
volgen. Ook het afficheren in de wachtzaal is verplicht, hoewel over de
deconventie nog wat twijfels bestaan.  Tijdens de wachtdienst blijven de
conventietarieven wel verplicht.

J. Hoffbauer
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      PEER REVIEW 2014

Studieclub Limburg organiseert en coördineert ook dit jaar weer dubbele peer
reviews voor haar leden. Door de twee sessies achter elkaar te houden, bestaat
de mogelijkheid om een bepaald discussiepunt verder uit te diepen  en niet
abrupt te moeten afronden door een gebrek aan tijd. Dit werkt een aangename
sfeer bij de peer reviews in de hand, we blijven deze manier van organiseren
verdedigen ook al zijn er stemmen die het liever anders zouden zien.

De data waarop de peer reviews zullen doorgaan zijn 8 mei, 15 mei en 5 juni.
Volgende maand zullen de juiste locaties met de juiste data worden doorgegeven
en kan er ingeschreven worden.

De onderwerpen die we dit jaar aan bod laten komen liggen in elkaars verlengden
en zijn:

DIGITALISATIE IN DE PRAKTIJK
Welke programma’s worden gebruikt voor beheer van dossier, RX-en,...
Hoe gaan we om met doorsturen van informatie via digitale weg, gebruiken we
internet, tablets, e.d. voor informatie op te zoeken en/of door te geven aan de
patiënt?

WAT BRENGT ONS 2015?
Aansluitend op het onderwerp van digitalisatie gaan we verder discussiëren
over de impact van de nieuwe verplichtingen die ons worden opgelegd.
Hoe gaan we te werk moeten gaan voor de verplichte derde betalersregeling
voor omnio’s en chronisch zieken? Hoe kunnen we de verzekerbaarheid van de
patiënten nagaan bij deze regeling, hoe kunnen we radiografiën van collega’s
raadplegen.
Wat hebben E-Health, My Carenet en andere informatiebronnen ons te bieden?

Stof genoeg dus om een gezellige avond onder de collega’s te houden. Mogen
we jullie  vriendelijk vragen om constructief mee te werken aan deze peer reviews.

Christophe Jacobs, coördinator peer review Limburg

Syntra Hasselt

Naast de opleiding van tandartsassistenten, herbergt Syntra Hasselt sinds dit
jaar weer een opleiding tandtechniek met een eigen tandlabo.  Voor enkele
prothesecursussen van Marc H. Nolens en Guido Roumans zijn we dankbaar met
deze infrastructuur in de provincie.  Ook kan men patiënten in de stoel van de
tandartsassistenten ontvangen voor demonstraties.  Voor de cursisten is  er ook
een mooie afgebakende ruimte in de pas gerenoveerde cafetaria Kan10.
Voor de twee cursussen (4/10 en 11/10) in het najaar is er momenteel nog plaats.
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De Belgische overheid maakt een zorgeloze
oude dag voor de tandarts stilaan onmogelijk

Organisatie KLTV i.s.m. DuKas

Datum: Zaterdag 17 mei 2014
Locatie: Hotel Stiemerheide -Wiemesmeerstraat 105 3600  Genk
Programma:

9u00: Onthaal
9u30: Voordracht -DEEL 1 (1u15')
10u45: Pauze
11u15: Voordracht -DEEL 1 (1u)
12u15: Nabeschouwing + vragen (30')
12u45: Einde

Onderwerpen:

1. De Belgische overheid maakt een zorgeloze oude dag voor de tandarts stilaan
onmogelijk en zijn de positieve veranderingen naar zelfstandigen bruikbaar
voor ons? In welke mate kunnen jonge collegae zich momenteel al wapenen bij
deze evolutie?

Waarom?
1. De inkomsten worden geplafoneerd;
2. De kosten worden steeds moeilijker aftrekbaar;
3. De winst wordt steeds zwaarder belast;
4. De wettelijke pensioenen worden stilaan onbetaalbaar;
5. De kwaliteit van de wettelijke geneeskundige zorgen gaat steeds verder

achteruit;
6. Het spaarvermogen wordt steeds zwaarder belast eb loopt steeds meer

gevaar;

"Elke struisvogel is gezien en zal werken tot in de kist"
Haal uw hoofd uit het zand en doe er VANDAAAG wat aan. Wat?

1. Werken met een vennootschap nog interessant? Ook voor jonge
collegae?

2. Haal de overbodige kosten uit uw pensioenspaarverzekeringen;
3. Schaf een goede verzekeringspolis voor ambulante zorgen,

hospitalisatie en niet-medische zorgen aan; Wat met een gewaarborgd

inkomen na 60jaar?
4. Beleg uw vermogen in een fiscaal vriendelijke vorm en met het juiste

evenwicht tussen risico en rendement;
5. Is blijven doorwerken na 42 dienstjaren wel zo interessant? Wat met sociale

bijdragen en effect op andere inkomsten buiten arbeid?
6. Mijn partner gaat vervroegd met pensioen; welke invloed heeft vervroegd

opvragen van IPT of VAPZ of pensioensparen voor mij?

Als een rode draad zal met cijfervoorbeelden, gelinkt naar het beroep, dit alles
geïllustreerd worden.

2. En als de tandarts uiteindelijk overlijdt, begint de ellende voor de
nabestaanden.

Waarom?
1. Hoge successierechten romen de erfenis af;
2. Het wettelijk erfrecht is niet aangepast aan de huidige noden;

"Elke struisvogel makt van de belgische overheid een voorname erfgenaam en
creëert een voedingsbodem voor familiale ruzies"
Haal uw hoofd uit het zand en doe er VANDAAG wat aan. Wat?

1. Plan hoe het vermogen (spaargelden, vastgoed en praktijk) verdeeld moet
worden tussen partner en kinderen; Wat bij scheiding/samenwonend of
als men sommige kinderen wil bevoordelen?

2. Laat de nieuwe antimisbruikbepaling nog bruikbare constructies toe om
successierechten te vermijden en tot aan de dood controle te blijven
behouden over het eigen vermogen.

Voorbeelden en uitleg bij de begrippen: huwgemeenschap/schenken met
voorbehoud van vruchtgebruik/duolegaat/Generation skipping/maatschap/enz...

Bijdrage:
15 euro p.p. storten vóór 1 mei op rekening van KLTV

IBAN: BE28-6451-1921-1520
Swift/BIC: JVBABE22
met vermelding "17mei+naam+voornaam deelnemer"
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NIEUWE VVT –Voorzitter

Op de Raad van Bestuur van 27 januari werd  collega Philippe Decroock uit Oost-
Vlaanderen met algemeenheid van stemmen tot de nieuwe VVT-voorzitter gekozen
in opvolging van JP Michiels , die deze functie 7 jaar bekleedde.
Collega Decroock, die vorig jaar het Congres in Oostende succesvol organiseerde,
kreeg alle steun van de Limburgse bestuurders om deze moeilijke taak aan te
vatten.

Algemene Vergadering VVT
27 januari 2014  Brussel Tandartsenhuis

Gewapend met 221 volmachten
mochten jullie vertegen-
woordigers L. Hertenweg, J.
Hoffbauer,   R. Martens, R.
Oosterbosch, M. Seijnhaeve en
S. Wils de provincie ruim
vertegenwoordigen op de
Algemene Vergadering van het
Verbond. Zoals steeds
presenteerde  secretaris G.
Wauman de jaarwerking 2013 met
de voornaamste items uit de
verslagen van de verschillende
provinciale raden, de

internationale relaties die het Verbond onderhoudt en de binnenlandse
organisaties zoals verschillende RIZIV-raden, FANC, Raad van THK, FVIB,
Planningscommissie en E-health.  Tenslotte werd het werkjaar van de 14 eigen
commissies uit de doeken gedaan.  We  leren dat het een intensief jaar geweest is
met veel uitdagingen naar het beroep (RIZIV problematiek en wachtdienst) en de
wetenschap (succesvol congres, veel belangstelling voor de NIVVT-cursussen
(Limburg !!!) en meer deelnemers (3791) voor de peer reviews).  Het Verbond
telde vorig jaar 3620 leden, waarvan 556 voor studieclub Limburg.  We zijn nog
steeds met voorsprong de grootste studieclub van Vlaanderen.
Daarna presenteerde de penningmeester C. De Pauw de afrekening 2013 en het
voorstel van begroting voor 2014.  Doordat enkele Overheden laattijdig betalen,
was de afrekening licht negatief, maar we moeten toch aangeven dat inkomsten
en uitgaven rond de 4 miljoen euro draaien; hiervan komt 1/3 van de inkomsten
uit de lidgelden.  Ondanks de stijgende kosten, blijft het lidgeld licht stijgen met
de index (1,39%), die we vanaf 1 januari bij onze honoraria kregen. De vouchers
voor de peer-reviews blijven op hetzelfde niveau als vorig jaar.  Het Verbond is
sinds vorig jaar BTW-plichtig, maar de BTW administratie is zeer karig met
informatie voor welke onderdelen van de dienstverlening.  Onzekerheid is er ook
over de sponsoring, de dotaties van de Overheid ter ondersteuning van
Glimlachen.be en het nieuwe project Bijzondere Noden en natuurlijk alle
administratie en regelgeving die op ons af dreigt te komen en waar blijkbaar nog
steeds het laatste woord nog niet gezegd is.
Daarna moeten de voorgestelde collegae verkozen worden voor de nieuwe
samenstelling van de Raad van Bestuur.  Zonder problemen werd Serge Wils als

effectieve en Ronny Martens als plaatsvervanger verkozen.   J.P. Michiels dankte
in zijn laatste voorzittersspeech alle aanwezigen voor zeven boeiende jaren.  Een
half uur later kreeg Philippe Decroock het fiat van de Raad van Bestuur als de
nieuwe voorzitter van het Verbond. (zie elders meer)
Nogmaals dank aan alle collegae, die ons hun volmacht schonken. Als kleine
provincie komen we hierdoor steeds aardig  uit de hoek en hebben we zeker
invloed op de besluitvorming.
Jos Hoffbauer
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Stamcellen, herstel, regeneratie en
weefselengineering in het oro-cranio-faciale gebied.

Studieclublezing KLTV-Limburg door Prof. Dr. Ivo Lambrichts (Uhasselt).

Prof. dr. I. Lambrichts studeerde in 1985 af als tandarts (Uhasselt en
KULeuven) en doctoreerde aan de Uhasselt in 1993 met zijn proefschrift
over de bezenuwing van het parodontaal ligament en de epitheelresten
van Malassez. Hij is nu gewoon hoogleraar in de microscopische anatomie
en vice-decaan aan de faculteit geneeskunde van de Uhasselt.Zijn
onderzoek richt zich op innervatie en regeneratie van orofaciale weefsels,
auto-immuniteit, elektronenmicroscopie en cryopreservatie.
Recent spitst zijn onderzoek zich toe op het gebruik van tandstamcellen
in de regeneratie van centrale en perifere neuro-vasculaire structuren.

Stamcellen zijn biologische entiteiten die de unieke eigenschap bezitten
om zichzelf continu te vernieuwen terwijl zij daarbij ook ontstaan geven
aan voorloper-cellen die op hun beurt kunnen differentiëren naar diverse
soorten mature celtypes (vb. spiercel, botcel, zenuwcel,…). Een
verzameling cellen met dezelfde eigenschappen vormen weefsels, terwijl
verschillende weefseltypes samen integreren tot een functioneel orgaan.
Zo bestaan er verschillende weefseltypes waaronder:

· Epitheelweefsel
· Steun/bindweefsel

o Kraakbeen
o Beenweefsel
o Vetweefsel
o Bloed

· Spierweefsel
· Zenuwweefsel

Elk van deze weefseltypes ontstaat uit een specifiek embryonaal kiemblad
(ecto-, meso- of endoderm). Naast de mogelijkheid om tot verschillende
celtypes uit te groeien vertonen stamcellen ook een zekere plasticiteit.
Dit houdt in dat deze stamcellen genetisch geherprogrammeerd kunnen
worden waarbij deze cellen kunnen dedifferentiëren (terugkeren naar de
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weefsels door middel van tissue engineering. Voor tissue engineering
mogelijk te maken zijn 3 cruciale componenten nodig:

1. Stamcellen (vb. adulte stamcellen afkomstig van oro-faciaal
weefsel)

2. Scaffolds of draagstructuren (vb. titanium, keramiek, natuurlijke
en synthetische polymeren)

3. Bioactieve moleculen (= groeifactoren)

Op die manier kan je bv. stamcellen isoleren uit de tandpulpa, deze
vervolgens laten groeien op de juiste draagstructuur in aanwezigheid van
de juiste groeifactoren waardoor deze botweefsel beginnen te produceren.
Dit botweefsel zou dan gebruikt kunnen worden om de cortex van een
geslonken kaak te verhogen waardoor plaatsing van implantaten terug
mogelijk wordt.

Meer specifiek richt het onderzoek in het labo van Prof. dr. Lambrichts
zich vooral op herstel van (perifere) zenuwschade (reinnervatie) en het
herstel van bloedtoevoer in geval van onvoldoende weefselperfusie
(revascularisatie). Beide zeer belangrijke componenten binnen de
regeneratieve geneeskunde.
Betreffende de reinnervatie is zijn onderzoeksgroep er recent in geslaagd
om binnen het labo Schwanncellen (isolerende cellen van zenuwuitlopers)
te verkrijgen vanuit humane dentale pulpa stamcellen. In vitro testen tonen
aan dat deze cellen myelineschedes kunnen vormen en zenuwuitlopers
van neuronen isoleren. Deze experimenten openen toekomstperspectieven
voor toepassingen in aandoeningen zoals multiple sclerose (MS) waarin
deze myelineschedes aangevallen worden door het eigen immuunsysteem.
Verder worden deze cellen ook toegepast in diermodellen waarin schade
aan de nervus alveolarisinferior (door bv. foutieve plaatsing van een
implantaat) wordt nagebootst en deze Schwanncel gedifferentieerde
stamcellen gebruikt worden in combinatie met een collageen-gel als
leidraad voor het herstel van het beschadigde stuk zenuw. Naast
Schwanncellen, kunnen deze stamcellen ook differentiëren naar
functionele neuronen die in staat zijn actiepotentialen te genereren. Dit
biedt op zich dan weer de mogelijkheid om te gaan denken in de richting
van het vervangen van verloren dopaminerge neuronen zoals het geval in
de ziekte van Parkinson.

immature fase) of zelfs transdifferentiëren (omschakelen naar een celtype
afkomstig van een ander kiemblad – vb. bindweefselcel à zenuwcel).

Er bestaan verschillende soorten stamcellen waaronder de totipotente,
pluripotente en multipotente stamcellen. In het volwassen stadium zijn er
enkel nog multipotente stamcellen aanwezig en deze bevinden zich in alle
soorten weefsels (vb. beenmerg, bloed, hoornvlies, hersenen, hart,
nieren,…). Zij onderscheiden zich van het mature weefsel door de
afwezigheid van specifieke kenmerken (= niet-gedifferentieerd) en staan
in voor herstel van het weefsel in geval van trauma. In geval van
weefselschade worden zij geactiveerd en groeien zij via het ontstaan van
progenitorcellen en precursorcellen uit tot mature cellen. Dit verklaart
bijvoorbeeld dat een lever deels kan regenereren in geval van trauma of
chirurgie en het gebruik van beenmergtransplantaties in geval van
leukemie. Proeven tonen aan dat wanneer men een vrouwelijk hart
(XXchromosomen) transplanteert in een mannelijk organisme
(XYchromosomen) men na verloop van tijd mannelijke hartspiercellen
kan terugvinden in het vrouwelijk hart. Dit illustreert dat er ook vanuit
andere weefsels een aanvoer is van stamcellen tijdenshet volwassen
stadium, in dit geval wellicht migratie vanuit het beenmerg. Naast de
gewone stamceltypes bestaan er ook meer gespecialiseerde soorten zoals
bv. ‘inducedpluripotent’ stamcellen (herprogrammeren van volwassen
cellen naar een immature staat door middel van een virale component) en
‘inflammatory’ stamcellen (die bv. verkregen kunnen worden tijdens een
apexresectie – in de verwijderde cyste/ontstekingshaard bevinden zich
ook stamcellen).

Naast de ‘klassieke’ en algemeen gekende stamcelbronnen zoals beenmerg
en navelstrengbloed, bevatten ook andere weefseltypes deze
multipotentestamcellen (soms ook wel adulte stamcellen genoemd).
Hieronder bevinden zich ook de oro-faciale weefsels zoals tandpulpa,
parodontaal ligament, melktanden,… Het onderzoek van Prof. dr.
Lambrichts spitst zich toe op het gebruik van deze oro-faciale stamcellen
in tissue engineering en regeneratieve geneeskunde. Regeneratieve of
vervangingsgeneeskunde richt zich op het herstel van beschadigd weefsel
na diverse vormen van schade. Dit reikt van het stimuleren van ‘endogeen’
herstel (= herstel door middel van stimulatie van reeds aanwezige
stamcellen) tot het implanteren van ex vivo gegenereerde ‘vervang’
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STCL 23 januari 2014 Hangar 58Daarnaast wordt er ook heel wat onderzoek verricht ter bevordering/
herstel van bloedtoevoer in geval van onvoldoende weefselperfusie. Zo
zijn er recent veelbelovende resultaten verkregen uit de implantatie van
3D-geprinte hydroxyapatiet structuren geladen met humane dentale pulpa
stamcellen. Na 3 maanden werd er vastgesteld dat een revascularisatie
van de nagebootste pulpakamer een feit was. Deze toepassing biedt
toekomstperspectieven voor het behandelen van en revascularisatie van
resterend pulpa weefsel na endodontische problemen. Deze stamcellen
bevatten dus angiogene (bloedvatvormende) eigenschappen. Deze
eigenschappen worden ook benut in proefdiermodellen voor
hersenberoertes waarbij transplantatie van tandstamcellen inherseninfarct
lesies wordt uitgevoerd om de lokaal verstoorde bloedstroom te herstellen.
Een laatste topic waar uitgebreid onderzoek naar verricht wordt is het
gebruik van de humane dentale pulpa stamcellen als specifiek
‘transportmechanisme’ van medicatie en/of toxische substanties naar
tumorcellen. In de literatuur is er reeds beschreven dat stamcellen de
eigenschap bezitten om specifiek te migreren naar tumorweefsel. Zo wordt
er momenteel gewerkt met genetisch gemodificeerde stamcellen die een
specifiek enzym aanmaken dat een niet-toxische prodrug lokaal in de
tumor kan converteren naar een toxische substantie waardoor dieren met
hersentumoren (gliomas) na behandeling een kleinere tumormassa
vertonen dan niet-behandelde dieren.
Toekomstperspectieven binnen het labo zijn gericht op de verdere
optimalisatie van bovenvermelde technieken om zodoende een klinisch
toepasbaar protocol uit te werken. Verder werkt men aan de ontwikkeling
van een titaniumstructuur bekleed met hydroxyapatiet om zodoende een
nieuwe kaak te kunnen construeren. Verder werd recent een project
opgestart waarin de behandeling van mond- en keelkanker met genetisch
gemodificeerde dentale pulpa stamcellen wordt onderzocht.

Verslaggever: Patrick Ordies
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KLTV activiteiten

6  februari Apollonia-receptie met jubilarissenviering Het Rood Kasteel

28 juni Dag van het Spyxke Het Rood Kasteel

18 oktober Apollonia Banket             Fonteinhof  Borgloon

Activiteiten VVT 2014  studieclub Limburg

27 februari  STCL Een update rond diabetes en iatrogene kaakbotnecrose
Dr. Serge Schepers DG1     HANGAR 58

27 maart  STCL E-Health
Luc Maes DG2     HANGAR 58

24 april  STCL  Pijn en adhesieve THK, mythe of realiteit?
Alex Demets DG4     HANGAR 58

8 en 15 mei, 5juni Peer Reviews

22 mei STCL  Parodontologie DG4
Eric Thevissen Tiendenschuur Herkenrode

25  september  STCL  Medische stralingsfysica
Hilde Bosmans DG3     HANGAR 58

23 oktober  STCL  Composiet
Hein De Kloet DG4     HANGAR 58
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Dond  2 oktober namiddag  L. Abraham-Inpijn
Acute medische situaties in de tandartspraktijk : casuïstiek en video
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 1

Zaterd 4 oktober  voormiddag M-H. Nolens
Beetregistratie  deel 2: betand
Hasselt Syntra 20 AE  DG7

Dond & vrijd  9-10 oktober 2 x ganse dag V. Van Rossum
Van solo naar groepspraktijk : werken  op meerdere stoelen (deel 2)
Genk Stiemerheide 80 AE  DG 2

Zaterd  11 oktober ganse dag M-H. Nolens & G.Roumans
Kleine herstellingen prothetiek
Hasselt Syntra 40  AE  DG 7

Vrijd 17 oktober ganse dag  P. Van der Stelt
Digitale radiologie  (theorie en diagnostiek)
Genk Stiemerheide 40 AE   DG 3

Dond 23 oktober  namiddag H. De Kloet
Het composietgevoel anno 2014
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 4

Dond & vrijd 6-7 november 2x ganse dag V. Van  Rossum
Van solo naar groepspraktijk : werken met tandartsassistenten (deel 3)
Genk Stiemerheide 80 AE   DG 2

Vrijd  14 november  3/4 dag Raimond Van Duinen
Duurzaam biocompatibel restaureren met glas.
Van metaal en monomeren naar mineralen.
Genk Stiemerheide 30 AE  DG 4

Zaterdag  6 december  ganse dag Wintermeeting
UHasselt of C-mine 30 AE
Werktitel : Lokale anesthesie in de tandheelkunde : aanvullende technieken,
 complicaties, beleid bij risicopatiënten,  invloed geneesmiddelenbeleid
 en aansprakelijkheid.

NIVVT cursussen 2014  in Limburg (vervolg)

VOLZET

VOLZET

NIVVT cursussen 2014  in Limburg
VOORJAAR
Dond  20 maart  voor-en namiddag Guido Aesaert
Praktische cursus over moderne(mechanische) obturatietechnieken
Genk Stiemerheide  telkens 2  groepen  telkens 20 AE DG 4

Vrijd  21 maart  3/4 dag Raimond Van Duinen
Duurzaam biocompatibel restaureren met glas.
Van metaal en monomeren naar mineralen.
Genk Stiemerheide 30 AE  DG 4

Dond  27 maart ganse dag Marc Seijnhaeve
Leren omgaan met de nomenclatuur
Genk Stiemerheide . 40 AE  DG 2

Zaterd  29 maart voormiddag M-H. Nolens & G.Roumans
Beetregistratie deel 1: onbetand
Hasselt Syntra 20 AE DG 7

Dond  3 april namiddag Bob Cox
Omgaan met de nieuwe media in de tandartspraktijk
Genk Stiemerheide 20 AE   DG 2

Dond  24 april namiddag L. Abraham-Inpijn
De chronisch zieke, gezond ogende patiënt
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 1

Dond  23  mei  ganse dag V. Van Rossum
Van solo- naar groepspraktijk deel 1
Genk Stiemerheide 40 AE  DG 2

NAJAAR
Dond  11 september namiddag W.Van Breda & L.Vrielinck
Overkappingsprothese : prothetische en chirurgische uitdagingen.
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 7 + 6
Dond 25 september ganse dag Rita Akkermans
Geweldloze communicatie in de tandartspraktijk /
omgaan met lastige patiënten
Genk Stiemerheide 40 AE  DG 2

VOLZET

VOLZET

VOLZET

VM VOLZET

VOLZET

VOLZET
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WACHTDIENST  VVT / LimburgWACHTDIENST  VVT / LimburgWACHTDIENST  VVT / LimburgWACHTDIENST  VVT / LimburgWACHTDIENST  VVT / Limburg
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

Lijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienst      maart  2014 maart  2014 maart  2014 maart  2014 maart  2014

Zaterdag  01/03/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  02/03/2014 : 9 tot 18 uur

Bleyen J. Hees 60 3920 Lommel 011/541637
Janssen N. Itterplein 6 01 3960 Bree-Opitter 089/867737
Geysen E. Rooierheidestraat 83 3590 Diepenbeek 011/321445
Gregoor H. Rootenstraat 17 b17 3600 Genk 089/358173
Beusen M.L. Maastrichtersteenweg 16 3770 Riemst 012/453620
Goffings L. Daeleindestraat 14 3720 Kortessem 011/376891
Vermeulen L. Diesterstraat 54 3980 Tessenderlo 013/664737

Zaterdag  08/03/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  09/03/2014 : 9 tot 18 uur

Agten V. Don Boscostraat 87 3940 Hechtel 011/734926
Van Ende K. Weertersteenweg 136 3640 Kinrooi 089/702600
Michiels R. Kunstlaan 8 b2 3500 Hasselt 011/332303
De Ceuster J. Grote Baan 197 3530 Houthalen 011/604410
Buysmans J. Dorpsstraat 44 3730 Hoeselt 089/415759
Nysten L. Wildebamp 14 3800 St.Truiden 011/683632
Dermauw L. Dr.Vanderhoeydonckstr.48 3560 Lummen 013/522186

Zaterdag  15/03/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  16/03/2014 : 9 tot 18 uur

Duijsters L. Hoofdstraat 20/1 3941 Eksel 011/818408
Hoedemaekers D. Gerdingerpoort 41 3960 Bree 089/471202
Martens R. Kempenstraat 102 3590 Diepenbeek 011/351068
Vanberwaer K. Noordlaan 2 b1 3600 Genk 089/355472
Butenaers D. Romeinse Kassei 37 3700 Tongeren 012/231298
Dewit T. Grootstraat 81 3570 Alken 011/311960
Fransen J. Geenrijt 2 3550 Heusden 011/423612

Zaterdag  22/03/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  23/03/2014 : 9 tot 18 uur

Ector J. Zonhoekstraat 149 3910 Neerpelt 011/647897
Van De Boel B. Sint Pietersstraat 145 3630 Maasmechelen 089/792062
Cuyvers A. St.Martnusplein 1 3500 Hasselt 011/726050
Lodewijks A. Weg naar Opoeteren 60/1 3660 Opglabbeek 089/857025
Fastré L. Visésteenweg 201 3770 Z.-Z.-Bolder-Riemst 012/451890
De Droogh K. René Lambrechtsstraat 30 3800 St.Truiden 011/691150
Denteneer B. Engsbergse steenweg 94 3980 Tessenderlo 013/313130

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  PARODONTOLOGIE       maart 2014            070 / 222125

Weekend 01 en 02 mrt.,  9 tot 18 uur Van den Eynde  Els
Weekend 08 en 09 mrt.,  9 tot 18 uu Vanderfaille  Annelou
Weekend 15 en 16 mrt.,  9 tot 18 uur Van Enis  Francis
Weekend 22 en 23 mrt.,  9 tot 18 uur Wijgaerts  Ingrid
Weekend 29 en 30 mrt.,  9 tot 18 uur Bollen Curd

WACHTDIENST   ORTHODONTIE maart  2014        070 / 222088

Weekend 01 en 02 mrt.,  9 tot 18 uur Vanhemelen Martine 0478243695
Weekend 08 en 09 mrt.,  9 tot 18 uur Scheurs Arnoud 089359703
Weekend 15 en 16 mrt.,  9 tot 18 uur Piret Jean-Luc 0476259781
Weekend 22 en 23 mrt.,  9 tot 18 uur Hansen Marie-Christine 0479209545
Weekend 29 en 30 mrt.,  9 tot 18 uur Schrijnemakers Karel 0475724848

Zaterdag  29/03/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  30/03/2014 : 9 tot 18 uur

Gorré A. Lindedorp 6 3990 Peer 011/793200
Vanschoenbeek R. Populierenlaan 59 3620 Rekem-Lanaken 089/713034
Vanheusden S. Marktplein 28 3590 Diepenbeek 011/910803
Van Eijgen J. Vennestraat 156 3600 Genk 089/303008
Fransen R. Momberstraat 11 3700 Tongeren 012/239085
Hex L. Luikersteenweg 502 3800 Gelmen-St.Truiden 011/486732
Gevers K. Markt 14 3540 Herk-de-Stad 013/305450

Oproep vanwege SYNTRA Hasselt :
opleiding tandartsassistenten / stageplaatsen

Nog enkele tandartsassistenten in opleiding vragen voor hun stage van 80 uur
te spreiden over de periode februari tot eind mei, stageplaatsen in de buurt
(mag tot 15km verder) van Overpelt, Hasselt en Bilzen.  Voor alle duidelijkheid
nog: de stagemeester moet geen extra opleiding volgen; er moet ook geen
vergoeding gegeven worden, enkel is er een kleine kost voor de dosimeter (18
euro) en zal er met Syntra een overeenkomst gesloten worden  + een melding
(gratis) bij je verzekering voor de periode dat de stagiaire aanwezig is.
Zeker  een mooi gegeven voor wie eens wil ondervinden of een assistente een
extra dimensie biedt voor de praktijkvoering.  Doel blijft dat iedereen zich er
beter bij voelt ; de stagiaire is geen veredelde poetshulp !!!
Contact via Syntra op 011/303215 of via hun docente op het mailadres:
demooielach@gmail.com
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Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
29° jaargang, nummer 3:   maart  2014

                    S     't    pyxke
1936-20141936-20141936-20141936-20141936-2014

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

Donderdag 27 maart 2014    om 20u30Donderdag 27 maart 2014    om 20u30Donderdag 27 maart 2014    om 20u30Donderdag 27 maart 2014    om 20u30Donderdag 27 maart 2014    om 20u30

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

Accredi ter ing aangevraagd DG 2Accredi ter ing aangevraagd DG 2Accredi ter ing aangevraagd DG 2Accredi ter ing aangevraagd DG 2Accredi ter ing aangevraagd DG 2

E-Health

     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 20 maart 2014vóór 20 maart 2014vóór 20 maart 2014vóór 20 maart 2014vóór 20 maart 2014

  (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: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.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)

Dr. Luc Maes

 Activiteit VVT studieclub Limburg
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Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be

Secretariaat K.L.T.V.:
Stokerijstraat 5 3920 Lommel  011/54.32.94

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: "Kasteel  van Remersdaal  in Voeren"

Donderdag 27 februari 2014
STCL. Dr. Luc Maes
E-Health
HANGAR 58

Op het schutblad met uw naam en adres
Studieclub  27/3 Studieclub  27/3 Studieclub  27/3 Studieclub  27/3 Studieclub  27/3   Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen

= U bent wel of  (nog) niet ingeschreven
voor de studieclub van maart

Donderdag 27 maart 2014 om 22u15 (na de studieclub)
KLTV nodigt alle leden van KLTV uit op een gezellig samenzijn met
een hapje en een drankje.

Dit met de steun van MACOBE,
G.S.K. en Nobel Biocare

Beste collegae,

Zo zitten we inmiddels al weer in maart, is het
eerste kwartaal van 2014 bijna ten einde en
begint de periode van de vele feest- en
verlofdagen.
In dit verband doe ik dan nogmaals een
oproep om bij langere afwezigheid (vakantie
of ziekte) te zorgen dat een collega je
patiënten met dringende zorgen opvangt
zodat je je eigen patiënten niet aan hun lot
overlaat.
In de voorbije maand mochten we weer enkele
telefoontjes ontvangen van patiënten die
radeloos waren omdat hun huistandarts afwezig was en ze niet wisten waar
naar toe. Als dit meer en meer gaat gebeuren en de patiënten gaan beginnen
klagen bij hun mutualiteit of de geneeskundige commissies, bestaat het
gevaar dat we vroeg of laat een 24/7 wachtdienst in de maag gesplitst
krijgen, wat we als vereniging ten alle tijden willen vermijden. Een hele
beroepsgroep kan zo gestraft worden voor de nonchalance van enkelingen.
Op 6 februari mochten we 148 enthousiaste collegae, partners en
genodigden ontvangen op onze jaarlijkse Apolloniareceptie in Het Rood
Kasteel te Guigoven. Gezien het late uur dat de laatste deelnemers naar
huis gingen, mogen we van een geslaagde avond spreken.
Klein minpuntje was dat er van enkele jaartallen geen jubilarissen zijn
komen opdagen.
Maart is ook de laatste maand waarin je aanwezigheidsblad voor de
accreditering 2013 op het RIZIV dient toe te komen.
Ook kan je vanaf deze maand beginnen inschrijven voor de dubbele peer
reviews die wij organiseren. Denk eraan dat deze alleen in het voorjaar
georganiseerd worden. Lees ook aandachtig de inschrijvingsmodaliteiten
na daar deze afwijken van de vorige jaren. Tijdig inschrijven is ook dit jaar
weer de boodschap.Meer info vind je in ’t Spyxke van deze maand.
Ik wil je tenslotte ook de studieclub van deze maand warm aanbevelen daar
ze in het teken staat van E-health en alles wat daarbij hoort. Kijk ook
regelmatig de studieclubkalender op de website na daar soms in laatste
instantie de sprekers kunnen gewijzigd worden.

Collegiale groeten,

Serge
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Activiteit VVT studieclub Limburg
SSSSStudieclub donderdag  27 maart 2014 om 20h30tudieclub donderdag  27 maart 2014 om 20h30tudieclub donderdag  27 maart 2014 om 20h30tudieclub donderdag  27 maart 2014 om 20h30tudieclub donderdag  27 maart 2014 om 20h30

E-Health

Accreditering aangevraagd DG2
HANGAR 58

DOMEIN BOKRIJK

Spreker:  Dr.  Luc Maes

Korte inhoud:

Zowel de IT wereld als de gezondheidszorg evolueren aan een grote snelheid. In
zijn boek “The new normal” voorspelt peter Hinssen dat we sinds 1985 nog maar
halfweg de digitale revolutie zijn. Door de verschuiving van het behandelen van
acute problemen naar het langdurig, multidisciplinair opvolgen van patiënten
met dikwijls chronische aandoeningen met ieder hun eigen zorgtraject wordt
communicatie en gegevensuitwisseling steeds belangrijker.

Om hierop in te spelen ontwikkelt de federale overheid het eHealth platform om
alle initiatieven te coördineren tot één groot landelijk systeem.

Dit project heeft tot doel door een goed georganiseerde, onderlinge elektronische
dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle factoren van de
gezondheidszorg, de kwaliteit en continuïteit van de gezondheidszorg te
optimaliseren, de veiligheid van de patiënt te verbeteren, de administratieve
formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg te vereenvoudigen en het
gezondheidsbeleid degelijk te ondersteunen. Dit alles moet gebeuren met de
nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid, bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim.

De spreker dr. Luc Maes, tot vorig jaar program manager van, en  die eHealth
opstartte als een platform dat electronische diensten promoot voor veilige
elektronische communicatie in de gezondheidszorg,  is de man om voor ons een
en ander uit de doeken te doen.

     GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:

° 05-08-2013
ETHAN
Kleinzoontje van collega  TREES GERMIS
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ADRESWIJZIGINGEN,
IN- en UITSCHRIJVEN  voor  ACTIVITEITEN  KLTV

Centralisatie via de VVT-website of  het nieuwe  e-mailadres:
studieclublimburg@tandarts.be

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

° 27-02-1910  + 23-01-2014

Adrienne VERCAMMENAdrienne VERCAMMENAdrienne VERCAMMENAdrienne VERCAMMENAdrienne VERCAMMEN
Schoonmoeder  van collega  LOUIS DE HOUWER
Grootmoeder van collega ILSE  DE HOUWER

          HUWELIJK:HUWELIJK:HUWELIJK:HUWELIJK:HUWELIJK:

Op 15-03-2014  gaven
collega EVA VAN SANDEN en Dhr. Dieter Westhof
elkaar het Ja-woord.

De KLTV wenst het  jonge bruidspaar
      proficiat  en  alle  geluk in hun leven samen.

ACCREDITERING 2013:
Uw  individueel aanwezigheidsblad  2013 kan u opsturen naar het
RIZIV.  Deadline om de accrediteringspremie niet te missen is
31 maart 2014  De verzending dient verplicht aangetekend te
gebeuren. Optioneel met "bericht van ontvangst" (voor alle zekerheid).
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Bondig curriculum vitae spreker
Dr. Luc Maes
Professional  Education
Medical Doctor KUL, 1988
Master in Computer Sciences (additional degree) KUL 1989
Professional Experience
1989 – 1990
KUL, Cardiology
1990 – 2008
Hewlett Packard
Agfa Healthcare
2009 – 2013
eHealth platform  Belgium
Program manager

GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT:::::
TTTTTandarandarandarandarandar ts gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat ie
Wij zoeken een gemotiveerde tandarts voor een goed draaiende moderne
praktijk in Hasselt. Full-time assistente is aanwezig. Dagen en uren zijn
bespreekbaar. Goede verloning en toekomstperspektief. Wij zijn een entousiast
team en heten U van harte welkom.
Tandartspraktijk Martine Journee te Hasselt
Tel. 011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04     E-mail::::: journeemartine@gmail.com

GroepspraktijkGroepspraktijkGroepspraktijkGroepspraktijkGroepspraktijk te Maasmechelen zoekt tandartandartandartandartandarts(e)ts(e)ts(e)ts(e)ts(e). Topverloning mogelijk
volgens kennis en kunde. Moderne nieuwe praktijkruimtes met alle mogelijke
faciliteiten en assistentie.
Info: R. Toklowicz  0476/5111150476/5111150476/5111150476/5111150476/511115 of info@tandartsenpraktijk-identity.be.

TTTTTandarandarandarandarandartsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zolder zoekt gemotiveerde
tandarts (M/V), ervaring niet vereist, voor samenwerking in een gloednieuwe,
volledig geautomatiseerde en gedigitaliseerde praktijk met de modernste
apparatuur (fulltime mogelijk). Goede verloning.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: Frieda Achten  011/573903 011/573903 011/573903 011/573903 011/573903

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

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

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

Nog steeds  heeft zich niemand gemeld,
en de tijd begint toch te dringen!!!

KLTV
zoekt  nieuwe

( jongere )
eindredacteur

voor
't Spyxke

ACCREDITERING STCL jan 2014:
De studieclubvoordracht "The future of  dental stem cells and
tissue engineering in the craniofacial area" van Prof. Ivo
Lambrichts op 23 januari 2014 is inmiddels geaccrediteerd in
deelgebied 1 onder nummer 27258.  Organisator 14 (VVT)
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Professionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingen
1. Omdat er elk jaar collegae vergeten hun individueel aanwezigheidsblad van

hun accreditering 2013 TIJDIG (dwz vóór 31 maart 2014 ) aangetekend te
verzenden , HERHALEN  we dit hierbij voor de laatste keer !!!
Vanaf dit jaar verzendt RIZIV de bundel “ accreditering 2014” niet meer via de
post. Jullie vinden de digitale versie op onze studieclub webpagina (binnen
vvt.be), evenals het nieuwe individueel aanwezigheidsblad 2014 , wat ook bij
VVTmagazine februari zat.  Weet dat dit formulier noodzakelijk is voor de
peerreview-sessies (stempel organisator), die er  de volgende maanden
aankomen.

2. De Minister stuurde een brief m.b.t. het behoud van de erkenning en het
verkrijgen van de accrediteringspremie als je o.a. ingeschreven bent bij een
(door de plaatselijke PGC) erkende wachtdienstkring. Het spreekt vanzelf dat
“deelnemen en inschrijven” dezelfde betekenis hebben en doelt op ALLE
collegae (algemeen tandarts), die zich bij de wachtkring Limburg ingeschreven
hebben, zowel zij die  actief een weekend/feestdag/brugdag toegewezen
kregen, als zij die vrijgesteld werden omwille van ziekte/ leeftijdsgrens of dat
er geen datum meer beschikbaar was in hun zone.  De Minister schept hiermee
nogmaals duidelijkheid en zet de puntjes op “i”, voor wie zich oncollegiaal
opstelde de voorbije jaren of zelf GEEN initiatief nam om zich in regel te stellen
met de wachtdienstverplichting.

3. Zoals in het vorig Spyxke aangegeven, is de verminderde conventiegraad in
Limburg en in Vlaanderen niet goed aangekomen bij RIZIV en de ziekenfondsen.
Met het vooruitzicht van een mogelijk nieuw akkoord op het einde van de jaar,
zijn gespreken hieromtrent in een stroomversnelling gekomen. Doch de
intussen goedgekeurde transparantiewet met weer meer plichten voor de
zorgverstrekker en de budgettaire impasse om de Europese
begrotingsdoelstellingen te halen, verhullen niet veel goeds, dat  er plots
toch MEER geld in de sector gezondheidszorg en specifiek voor de tandzorg
zou gaan vloeien.  Maar desalniettemin  moet het toch  voor onze
gesprekspartners in de dento-mut duidelijk zijn dat zonder aanpassingen de
(volledige) conventie niet meer voorgesteld kan worden.  We blijven alert,
want de Minister heeft de mogelijkheid om van alles op te leggen tegen januari
2015…om de bevolking te beschermen. De zo geroemde “hoge tevredenheid”
in de Belgische gezondheidszorg steunt op solidariteit, toegankelijkheid,
innovatie met kwaliteitsbevordering, maar OOK op een eerlijk honorarium voor
de gezondheidswerker in zijn VRIJ BEROEP !!!
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4. Behalve voor de niet-geconventioneerden, zijn de CM webpagina’s nog NIET
aangepast aan de nieuwe toestand van januari 2014.  Intussen kan iedereen
OOK op de webpagina van RIZIV(www.riziv.be) terecht om de
conventietoestand van iedere practicus te kennen. Je navigeert bovenaan via
het vak “burger” naar “een zorgverlener zoeken”.  Als je je naam  ingeeft (als
de voornaam erbij staat, moet er een “komma” tussen) of de eerste 8 cijfers
van je RIZIV-nummer  SAMEN met “beroep TANDARTS”, bekom je de
gegevens met de aanduiding (niet de uren !!!) volledig geconventioneerd/
partiëel geconventioneerd of niet-geconventioneerd. Verder geeft het systeem
aan welke kwalificatie je hebt (001/006/007…) en de datum wanneer je de  RIZIV-
nummer bekomen hebt.

5. In een CM-informatieblad stond vorige maand verkeerdelijk dat extracties van
wortels WEL terugbetaald zouden zijn tss. 18 en 55 jaar !!. We maken jullie
attent dat CM-leden Limburg (131) geen prothesekosten kunnen inbrengen
voor een (nieuwe) aanvullende verzekering, in andere provincies is dit wel het
geval.  Andere ziekenfondsen springen  hier wel op deze kar .  Buiten de extra
administratie, is het weer toekijken op de juiste toepassingen; zo komen
behandelingen, waar al een (gedeeltelijke) RIZIV tussenkomst is , vaak NIET
in aanmerking voor deze extra verzekering ( bv parapulpaire of glasvezelstiften,
CrCo-frame…)

6. Voor wie nog rekeningen krijgt voor de Billijke Vergoeding, blijft de leuze NIET
BETALEN. Je neemt dan ook best contact met rudi.prijs@simim.be , zodat je
van die betalingslijst weg geraakt. Voor wie in de wachtzaal muziek speelt,
moet wel nog steeds SABAM betalen.

7. E-health/ MyCarenet/Vitalink….zal in de nabije toekomst meer en meer
belangrijk worden om met andere zorgverstrekkers/Overheid en ziekenfondsen
te communiceren en de verzekerbaarheid te controleren NU de SIS-kaart
afgeschaft is.  Kom zeker naar onze studieclubavond van maart als je deze
toepassingen wil begrijpen en je voorbereiden voor volgend jaar. Op onze
webpagina van studieclub Limburg vind je ook al wat bestanden hieromtrent
en de peerreviewsessies willen hier ook  aandacht aan schenken.

8. De SIS-kaart is dus sinds begin dit jaar niet meer “actueel” ; je kan de
verzekerbaarheid van de patiënt controleren (als tandarts inloggen op de
RIZIV-eHealthtool) via zijn/haar e-ID kaart. Voor kinderen onder de 12  jaar en
een beperkte groep buitenlandse werknemers (met toegang tot onze sociale
zekerheid) bestaat sinds kort een ISI+ kaart.  Meer hierover op onze webpagina
van studieclub Limburg.

9. Binnenkort beschikbaar : boek (256 pag) Casuïstiek uit de mond-kaak- en
aangezichtschirurgie voor de algemeen tandarts door Prof. Stan. Politis en
medewerkers van de dienst MKA Leuven.  Prijs 39,50 euro met bestelcode
9789033493522.

10. Als de besprekingen met VBT blijven gunstig verlopen m.b.t.  de wachtdienst
2015 en de afspraken voor sommigen van hun leden voor 2014, zullen ook de
laatste vier maanden van de wachtdienstverdeling EIND DEZE MAAND
zichtbaar zijn,  als jullie op de webpagina onder “ mijn wachtdienst” de lijst
van jullie zone consulteren.

11. Nieuwe en toekomstige inzichten omtrent pensioenvorming en
successieproblematiek. Met reële voorbeelden wordt het impact van de
regeringsmaatregelen uit de doeken gedaan en kan men een strategie bepalen
om de gulzigheid van Di Rupo te bedwingen.  Deze zaterdagvoormiddag 17
mei is ook voor jonge collegae interessant.  Verdere informatie en wijze van
inschrijvingen vinden jullie in vorig en nog eens in dit Spyxke.

12. Vergeet ook uw jaarlijks VVT-lidgeld niet tijdig te betalen om zonder probleem
aan onze studieclubavonden te participeren.

13. Patiënten ostentatief weigeren met serieuze pijnklachten op het einde van de
wachtdienstdag, is nog steeds “not done”. Regelmatig krijg ik hier klachten
van andere hulpverleners of de eigen tandarts.  Ons systeem laat toe dat voor
9h en na 18h GEEN oproepen meer doorgestuurd worden , maar een oproep om
bv 17.08 of 17.48 moet wel nog ernstig genomen worden en de patiënt mag wel
tot spoed aangemaand worden.  Hoewel we weten dat niet iedere burger onze
wachtdienst gebruikt waarvoor ze dient, willen anderen juist vermijden om bij
een andere tandarts te gaan en het weekend te overbruggen.  Als men daar
toch niet in slaagt, is bot weigeren uit den boze en wekt net ergernis bij hen die
veel wachtdiensten (en nachten) moeten kloppen ( artsen en apothekers). Het
is hier al dikwijls geschreven : laat ons blijven solidair zijn om deze gunstige
regeling (meestal maar éénmaal per jaar) niet voor IEDEREEN te ondergraven.
Ik heb de indruk dat net deze raadgevingen door die collegae niet gelezen
worden !!!

Jos Hoffbauer
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INSCHRIJVING PEER REVIEW 2014

Voor 2014 organiseert en coördineert de KLTV voor de collegae peer
review sessies in de maanden mei en juni. Ook nu weer krijgen zij die er
het snelst bij zijn voorang  bij de inschrijvingen, niet twijfelen dus en
zodra u het Spyxke hebt doorgenomen inschrijven geblazen!!!
Deze voorjaarssessies zijn zijn de enige kans om bij de KLTV peerreview
te volgen. In het najaar zijn er geen sessies meer gepland.
Om de inschrijvingen zo vlot mogelijk te laten verlopen, zullen we NIET
meer online (via de website) kunnen registreren.
Hier volgen de richtlijnen:

INSCHRIJVEN kan tot 24 APRIL
Enkel en alleen  via volgende kanalen:

- via mail: peerreview.limburg@skynet.be
- via SMS of voice mail (GSM: 0494 75 17 19)

(met vermelding van uw telefoonnummer)

Rechtstreeks inschrijven bij de organisator is NIET meer mogelijk.

VERDERE FORMALITEITEN

- Bestel uw twee vouchers bij het VVT.
- Stuur deze minimaal 1 week vóór uw peer review sessie

naar uw organisator
- Neem mee naar uw peer review sessie:

uw  INDIVIDUEEL  AANWEZIGHEIDSBLAD 2014
en    2 VVT STICKERS 2014

- 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 2014

Studieclub Limburg organiseert en coördineert ook dit jaar weer dubbele peer
reviews voor haar leden. Door de twee sessies achter elkaar te houden, bestaat
de mogelijkheid om een bepaald discussiepunt verder uit te diepen  en niet
abrupt te moeten afronden door een gebrek aan tijd. Dit werkt een aangename
sfeer bij de peer reviews in de hand, we blijven deze manier van organiseren
verdedigen ook al zijn er stemmen die het liever anders zouden zien.

De data waarop de peer reviews zullen doorgaan zijn 8 mei, 15 mei en 5 juni.
Hierna volgen de inschrijfmodaliteiten (nieuw e-mailadres, en geen fax meer) en
de juiste locaties met de juiste data. Vanaf nu  kan er ingeschreven worden.

De onderwerpen die we dit jaar aan bod laten komen liggen in elkaars verlengden
en zijn:

DIGITALISATIE IN DE PRAKTIJK

Welke programma’s worden gebruikt voor beheer van dossier, RX-en,...
Hoe gaan we om met doorsturen van informatie via digitale weg, gebruiken we
internet, tablets, e.d. voor informatie op te zoeken en/of door te geven aan de
patiënt?

WAT BRENGT ONS 2015?

Aansluitend op het onderwerp van digitalisatie gaan we verder discussiëren
over de impact van de nieuwe verplichtingen die ons worden opgelegd.
Hoe gaan we te werk moeten gaan voor de verplichte derde betalersregeling
voor omnio’s en chronisch zieken? Hoe kunnen we de verzekerbaarheid van de
patiënten nagaan bij deze regeling, hoe kunnen we radiografiën van collega’s
raadplegen.
Wat hebben E-Health, My Carenet en andere informatiebronnen ons te bieden?

Stof genoeg dus om een gezellige avond onder de collega’s te houden. Mogen
we jullie  vriendelijk vragen om constructief mee te werken aan deze peer reviews.

Christophe Jacobs, coördinator peer review Limburg
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          Pensioenhervormingen zelfstandigen

De ministerraad keurde op initiatief van minister van Zelfstandigen Sabine
Laruelle drie voorontwerpen van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit
 goed die het pensioen van de zelfstandigen verbeteren: de hervorming van het
overlevingspensioen, de in aanmerkingneming van alle gepresteerde kwartalen
in de pensioenberekening en de in aanmerkingneming van het principe van
eenheid van loopbaan in het pensioenstelsel van de zelfstandigen.

1.De hervorming van het overlevingspensioen.

Studies hebben aangetoond dat het overlevingspensioen, zoals het momenteel
bestaat, een rem kan zijn voor de voortzetting van een beroepsloopbaan. De
combinatie van het overlevingspensioen met de geplafonneerde toegelaten
beroepsinkomsten, kan weduwen en weduwnaars immers ofwel ertoe brengen
geen beroepsactiviteit meer uit te oefenen, ofwel deze te verminderen, zodat ze
het overlevingspensioen kunnen genieten. De personen die nog op
beroepsactieve leeftijd zijn, kunnen na goedkeuring van de ontwerpen hun
activiteit voortzetten en dus pensioenrechten opbouwen.
Het ontwerp zal vanaf 1 januari 2015, zonder terugwerkende kracht, het volgende
invoeren:

SINT-TRUIDEN    Donderdag 15 mei om 19.00 u
Organisator: Catherine Soers

Schepen Dejonghstraat 30, 3800 St.-Truiden
Lokaal:    Restaurant Paulie's, Schepen Dejonghstraat 26, 3800 St.-Truiden

TESSENDERLO    Donderdag  8 mei om 18.00 u
Organisator: Bart Denteneer

Engsbergseweg 94, 3980 Tessenderlo
Lokaal: Oude Post, Stationsstraat 1, 3980 Tessenderlo

DIEST Donderdag  15 mei om 19.00 u
Organisator : Chris Vandenbossche

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

Peer Review sessies mei-juni  2014

OPGELET VOOR LOKATIE EN  AANVANGSUUR

LOMMEL     Donderdagen  8 mei en 15 mei         om 19.00 u
Organisator: Marc Kums

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

MAASLAND  Donderdag  8 mei om 18.00 u
Organisator: Jos Henckens

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

DIEPENBEEK Donderdagen 15 mei en 5 juni om 18.00 u
Organisator: Ronny Martens

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

HASSELT Donderdag  5 juni   om 18.00 u
Organisator :   Marc Seijnhaeve

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

ALDEN BIESEN   Donderdagen
       8 mei, 5 mei, 5 juni om 18.00 u

Organisator:   Serge Wils
Muggenstraat 49 bus 3, 3500 Hasselt

Lokaal:  "Brasserie 't Gasthuis" (Alden Biesen) Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

GENK Donderdagen 8 mei en 5 juni om 18.00 u
Organisator:     Patrick Ordies
                             Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken
Lokaal: M Hotel, Albert Remansstraat 1, 3600 Genk

SINT-TRUIDEN  Donderdag   8 mei om 19.00 u
Organisator: Marc Lefèvre

Langstraat 1, 3890 Gingelom
Lokaal:    "Aulnenhof", Walshoutemstraat74, 3401 Walshoutem
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· De instelling van een overgangsuitkering (bedrag gelijk aan het
overlevingspensioen) van 12 maanden (zonder kinderen ten laste) of van 24
maanden (met kinderen ten laste) voor de personen die geen
overlevingspensioen zouden genieten. Tijdens deze periode zal er geen
plafond meer bestaan op de beroepsinkomsten. Het overlevingspensioen zal
worden toegekend op de wettelijke pensioenleeftijd of de wettelijke leeftijd
voor het vervroegd pensioen, als er intussen niet werd hertrouwd.

· Het principe van het overlevingspensioen toegekend onder een
leeftijdsvoorwaarde (minimaal 45 jaar nu, minimaal 55 jaar na 2025) met een
beperking van de beroepsinkomsten.

2. Alle gepresteerde kwartalen tellen mee in de pensioenberekening.

In het huidige systeem stopt de pensioenberekening automatisch op 31 december
van het jaar dat voorafgaat aan de pensionering. Met andere woorden, voor de
zelfstandigen die blijven werken na 31 december, wordt geen rekening gehouden
met deze extra gepresteerde kwartalen in hun pensioenberekening. Enkel het
stelsel van de zelfstandigen maakte nog gebruik van een dergelijke
berekeningswijze. Het ontwerp  neemt bij de pensioenberekening de kwartalen in
aanmerking van het jaar waarin het pensioen ingaat.

3. Versoepeling van het beginsel eenheid van loopbaan: meer dan 45
loonbaanjaren tellen mee voor pensioen.

Het voorontwerp  past het principe aan van de eenheid van loopbaan: men zal
niet meer tellen in kalenderjaren, maar in voltijdse dagequivalenten: 1 kwartaal =
78 dagen, 1 jaar = 312 dagen, 1 volledige loopbaan = 14.040 dagen.
Deze hervorming is belangrijk voor al wie van statuut is veranderd in de loop van
hun beroepsloopbaan (gemengde loopbaan). Dit ontwerp zal voor de betrokken
personen immers alle gepresteerde dagen werkelijk in aanmerking nemen bij de
berekening van hun toekomstige pensioen. Als men weet dat op het moment van
de pensionering zes  zelfstandigen op zeven een gemengde loopbaan hebben
gekend, beseft men het belang om elke gepresteerde dag in aanmerking te kunnen
nemen.

De nieuwe ontwerpen worden voorgelegd aan de Raad van State om daarna
definitief te worden goedgekeurd.

J-M Herremans  (07/02/2014)



KKKKKoninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse TandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVerenigingerenigingerenigingerenigingereniging

-21--21--21--21--21-

't Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:     maart 2014maart 2014maart 2014maart 2014maart 2014

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 2014maart 2014maart 2014maart 2014maart 2014

-20--20--20--20--20-

inkomen na 60jaar?
4. Beleg uw vermogen in een fiscaal vriendelijke vorm en met het juiste

evenwicht tussen risico en rendement;
5. Is blijven doorwerken na 42 dienstjaren wel zo interessant? Wat met sociale

bijdragen en effect op andere inkomsten buiten arbeid?
6. Mijn partner gaat vervroegd met pensioen; welke invloed heeft vervroegd

opvragen van IPT of VAPZ of pensioensparen voor mij?

Als een rode draad zal met cijfervoorbeelden, gelinkt naar het beroep, dit alles
geïllustreerd worden.

2. En als de tandarts uiteindelijk overlijdt, begint de ellende voor de
nabestaanden.

Waarom?
1. Hoge successierechten romen de erfenis af;
2. Het wettelijk erfrecht is niet aangepast aan de huidige noden;

"Elke struisvogel makt van de belgische overheid een voorname erfgenaam en
creëert een voedingsbodem voor familiale ruzies"
Haal uw hoofd uit het zand en doe er VANDAAG wat aan. Wat?

1. Plan hoe het vermogen (spaargelden, vastgoed en praktijk) verdeeld moet
worden tussen partner en kinderen; Wat bij scheiding/samenwonend of
als men sommige kinderen wil bevoordelen?

2. Laat de nieuwe antimisbruikbepaling nog bruikbare constructies toe om
successierechten te vermijden en tot aan de dood controle te blijven
behouden over het eigen vermogen.

Voorbeelden en uitleg bij de begrippen: huwgemeenschap/schenken met
voorbehoud van vruchtgebruik/duolegaat/Generation skipping/maatschap/enz...

Bijdrage:
15 euro p.p. storten vóór 1 mei op rekening van KLTV

IBAN: BE28-6451-1921-1520
Swift/BIC: JVBABE22
met vermelding "17mei+naam+voornaam deelnemer"

De Belgische overheid maakt een zorgeloze
oude dag voor de tandarts stilaan onmogelijk

Organisatie KLTV i.s.m. DuKas

Datum: Zaterdag 17 mei 2014
Locatie: Hotel Stiemerheide -Wiemesmeerstraat 105 3600  Genk
Programma:

9u00: Onthaal
9u30: Voordracht -DEEL 1 (1u15')
10u45: Pauze
11u15: Voordracht -DEEL 1 (1u)
12u15: Nabeschouwing + vragen (30')
12u45: Einde

Onderwerpen:

1. De Belgische overheid maakt een zorgeloze oude dag voor de tandarts stilaan
onmogelijk en zijn de positieve veranderingen naar zelfstandigen bruikbaar
voor ons? In welke mate kunnen jonge collegae zich momenteel al wapenen bij
deze evolutie?

Waarom?
1. De inkomsten worden geplafoneerd;
2. De kosten worden steeds moeilijker aftrekbaar;
3. De winst wordt steeds zwaarder belast;
4. De wettelijke pensioenen worden stilaan onbetaalbaar;
5. De kwaliteit van de wettelijke geneeskundige zorgen gaat steeds verder

achteruit;
6. Het spaarvermogen wordt steeds zwaarder belast eb loopt steeds meer

gevaar;

"Elke struisvogel is gezien en zal werken tot in de kist"
Haal uw hoofd uit het zand en doe er VANDAAG wat aan. Wat?

1. Werken met een vennootschap nog interessant? Ook voor jonge
collegae?

2. Haal de overbodige kosten uit uw pensioenspaarverzekeringen;
3. Schaf een goede verzekeringspolis voor ambulante zorgen,

hospitalisatie en niet-medische zorgen aan; Wat met een gewaarborgd

GEEN ACCREDITERING
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Inschrijven via mail/SMS/

voor 24/april

Verslag skicongres Livingno 2014.
Ook dit jaar zijn we weer door de goden verwend, zou het dan toch kloppen dat
je krijgt wat jeverdient ;-) ! Meters sneeuw, veel zon, leuke mensen, wat wil een
mens nog meer.
We vertrokken met de bus in Houthalen, een glaasje cava en wat slaappilletjes
later kwamen weaan in Livingo. Livigno staat niet alleen bekend om zijn tax- vrij
winkelen maar ook om zijn apres-ski . Samen een bombardino of een aperol-
spirtz drinken , wat dansen en veel lachen, je wordt ergewoon gelukkig van !
Onze cursus ging dit jaar over praktijkmanagement. De beste manier om je praktijk
te managen , isblijkbaar jezelf goed managen en dan volgt de rest wel. Tips en
trics kregen we in overvloed mee,zodat we naast een gelukkig mens , ook een
gelukkige tandarts kunnen zijn en met uitbreiding ook een praktijk met gelukkige
(tevreden) patiënten kunnen runnen !
Voila, dit was het dan !
Ciao , ciao !
Daphne

 KLTV ski-congres editie 4
Woe. 22/01/2014 - Zon. 26/01/2014
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KLTV APOLLONIA-RECEPTIE
Donderdag 6 februari 2014

Het Rood Kasteel

Alle jubilarissen ontvingen een Hasseltbon
Prijsbeesten van de tombola:
1/ Paul Carlier: Degustatiekist wereldwijnen
2/ Luc Berden: Wijndegustatiebon
3/ Karl Timmerman: Hasseltbon

5jaar diploma: Véronique Verstraeten, Annelies
Van Ende, Joris Stijven, Hanne Gregoor en Liesbet
Demeulenaere

15jaar diploma: Chris Van Den Bossche,
Karl Timmerman, An-Marie Cloes, Olivia
Putman en An Voets

55jaar diploma: Edgard Sente50 jaar diploma: Yvon Hermans
en Jean-Marie Herremans

35jaar diploma: teveel om op te noemen

25jaar diploma: niemand aanwezig

45jaar diploma: niemand aanwezig
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NIVVT cursussen 2014  in Limburg

VOORJAAR
Dond  20 maart  voor-en namiddag Guido Aesaert
Praktische cursus over moderne(mechanische) obturatietechnieken
Genk Stiemerheide  telkens 2  groepen  telkens 20 AE DG 4

Vrijd  21 maart  3/4 dag Raimond Van Duinen
Duurzaam biocompatibel restaureren met glas.
Van metaal en monomeren naar mineralen.
Genk Stiemerheide 30 AE  DG 4

Dond  27 maart ganse dag Marc Seijnhaeve
Leren omgaan met de nomenclatuur
Genk Stiemerheide . 40 AE  DG 2

Zaterd  29 maart voormiddag M-H. Nolens & G.Roumans
Beetregistratie deel 1: onbetand
Hasselt Syntra 20 AE DG 7

Dond  3 april namiddag Bob Cox
Omgaan met de nieuwe media in de tandartspraktijk
Genk Stiemerheide 20 AE   DG 2

Dond  24 april namiddag L. Abraham-Inpijn
De chronisch zieke, gezond ogende patiënt
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 1

Dond  23  mei  ganse dag V. Van Rossum
Van solo- naar groepspraktijk deel 1
Genk Stiemerheide 40 AE  DG 2

NAJAAR
Dond  11 september namiddag W.Van Breda & L.Vrielinck
Overkappingsprothese : prothetische en chirurgische uitdagingen.
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 7 + 6
Dond 25 september ganse dag Rita Akkermans
Geweldloze communicatie in de tandartspraktijk /
omgaan met lastige patiënten
Genk Stiemerheide 40 AE  DG 2

VOLZET

VOLZET

VOLZET

VM VOLZET

VOLZET

VOLZET

KLTV activiteiten

28 juni Dag van het Spyxke KOKIMA Event Location
(Het Rood Kasteel)

18 oktober Apollonia Banket             Fonteinhof  Borgloon

Activiteiten VVT 2014  studieclub Limburg

27 maart  STCL E-Health
Luc Maes DG2     HANGAR 58

24 april  STCL  Pijn en adhesieve THK, mythe of realiteit?
Alex Demets DG4     HANGAR 58

8 en 15 mei, 5juni Peer Reviews

22 mei STCL  Parodontologie DG4
Eric Thevissen Tiendenschuur Herkenrode

25  september  STCL  Medische stralingsfysica
Hilde Bosmans DG3     HANGAR 58

23 oktober  STCL  Composiet
Hein De Kloet DG4     HANGAR 58

27 november STCL  Parodontologie DG4    HANGAR 58
Lefever/Temmerman
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Enkele voorbeelden:   (1 RMB = 0,12 •)
Ultrasonic cleaning 60-150 RMB
Average glass ionomer filling                        per tooth           Front50-Back 80
Imported glass ionomer (3M resin) filling     per tooth            Front150-Back 200
Complex resin filling                                   per tooth            Front150-Back 260
Imported 3M Nano resin filling                    per tooth Front260-Back380
Imported GRADIA DIRECT                         per tooth Front300-Back450
Root canal therapy                                      per tooth            Front260
                                                                                             Back420(excl. filling)
Complicated root canal therapy                   per tooth 500 (excl.filling)
Normal extraction                                       per tooth 50-100(excl. anaesthesia)
Impacted tooth extraction                          per tooth            200-350(excl. anaesthesia)
Complicated extraction of remained root or crown  per tooth 80-200(excl. anaesthesia)
X-Ray Photo                                              per pc 1 0
Desensitization                                           per tooth 3 5
Imported anaesthesia                                  per Injection        20

Een tandartspraktijk in Peking. We mochten even binnen kij-
ken van de assistente.    De 2 kleine tandarts-
praktijken zagen er goed verzorgd uit. Er waren 2
vriendelijke tandartsen aanwezig die ons even
kwamen groeten. We mochten ook een foto maken van de behandelingen en
de prijslijst. Minghui heeft de lijst voor ons wat duidelijker gemaakt!
Nog even iets over orthodontie:
Een orthodontische behandeling duurt gemiddeld 2 jaar en kost ongeveer 10.000
RMB (1.200 •) per patiënt. De uiteindelijke rekening is er uiteindelijk ook
afhankelijk van het soort behandeling.
Het gemiddeld maandinkomen in Peking is ongeveer 5000 RMB (600 •).
Het gemiddelde Chinese inkomen is 2700 RMB. (324 •)
Het lijkt in Peking goedkoop voor ons maar als je naar het inkomen daar kijkt en
je vergelijkt het met ons gemiddeld inkomen dan is de kostprijs vergelijkbaar. Ik
weet niet of dit ook zo is voor de tandheelkundige behandelingen, maar dat kan
jij eens bekijken! Groetjes, Rina.

Een kijkje in een Chinese praktijk. (ingezonden door collega Rina Janssen)

Dond  2 oktober namiddag  L. Abraham-Inpijn
Acute medische situaties in de tandartspraktijk : casuïstiek en video
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 1

Zaterd 4 oktober  voormiddag M-H. Nolens
Beetregistratie  deel 2: betand
Hasselt Syntra 20 AE  DG7

Dond & vrijd  9-10 oktober 2 x ganse dag V. Van Rossum
Van solo naar groepspraktijk : werken  op meerdere stoelen (deel 2)
Genk Stiemerheide 80 AE  DG 2

Zaterd  11 oktober ganse dag M-H. Nolens & G.Roumans
Kleine herstellingen prothetiek
Hasselt Syntra 40  AE  DG 7

Vrijd 17 oktober ganse dag  P. Van der Stelt
Digitale radiologie  (theorie en diagnostiek)
Genk Stiemerheide 40 AE   DG 3

Dond 23 oktober  namiddag H. De Kloet
Het composietgevoel anno 2014
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 4

Dond & vrijd 6-7 november 2x ganse dag V. Van  Rossum
Van solo naar groepspraktijk : werken met tandartsassistenten (deel 3)
Genk Stiemerheide 80 AE   DG 2

Vrijd  14 november  3/4 dag Raimond Van Duinen
Duurzaam biocompatibel restaureren met glas.
Van metaal en monomeren naar mineralen.
Genk Stiemerheide 30 AE  DG 4

Zaterdag  6 december  ganse dag Wintermeeting
UHasselt of C-mine 30 AE
Werktitel : Lokale anesthesie in de tandheelkunde : aanvullende technieken,
 complicaties, beleid bij risicopatiënten,  invloed geneesmiddelenbeleid
 en aansprakelijkheid.

NIVVT cursussen 2014  in Limburg (vervolg)

VOLZET

VOLZET
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WACHTDIENST  VVT / LimburgWACHTDIENST  VVT / LimburgWACHTDIENST  VVT / LimburgWACHTDIENST  VVT / LimburgWACHTDIENST  VVT / Limburg
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

Lijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienst      april  2014 april  2014 april  2014 april  2014 april  2014

Zaterdag  05/04/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  06/04/2014 : 9 tot 18 uur

Emmers R. Lutlommel 22 3920 Lommel 011/544639
Verheyen E. Rode Kruislaan 51 3960 Bree 089/464561
Macken V. Hasseltsedreef 10 3512 Stevoort-Hasselt 011/314830
Fisscher D. Weg nr Opoeteren 60b1 3660 Opglabbeek 089/857025
De Neve E. Maastrichterstwg 218 3700 Tongeren 012/231122
Hoeck M. Stationsstraat 26 3800 St.Truiden 011/680830
Dirickx P. Gele Bergstraat 6 3583 Paal-Beringen 011/423400

Zaterdag  12/04/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  13/04/2014 : 9 tot 18 uur

Geebelen L. Stationsstraat 42 3910 Neerpelt 011/641182
Brabants M.J. St.Pietersstraat 85 3630 Leut-Maasmechelen 089/757475
Berten E. Sint-Martinusplein 1 3500 Hasselt 011/726050
Aerts G. Kastanjestraat 26 3530 Houthalen 089/383369
Gomand E. Heurstraat 86 3700 Diets-Heur Tongeren 012/241445
Jansen S. Bloemenstraat 22 3830 Wellen 012/746626
Maesen R. Past.Paquaylaan 110 3550 Heusden 011/573616

Zaterdag  19/04/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  20/04/2014 : 9 tot 18 uur

Hermans D. A.Preudhommeplein 3b1 3990 Peer 011/631966
Vaes H. Stationsstraat 155/1 3620 Lanaken 089/718404
Geysen E. Dorpstraat 8 3590 Diepenbeek 011/321470
Baeten J. Heuvenstraat 31 3520 Zonhoven 011/816327
Govaerts M. Hazelereik 18 3700 Tongeren 012/236675
Lowel G. Nieuwe Steenweg 31 3850 Nieuwerkerken 011/680778
Goijens K. Dr.Vanderhoeydonckstr.48 3560 Lummen 013/522186

Paasmaandag  21/04/2014 : 9 tot 18 uur

Geboers T. Parkstraat 6b1 3900 Overpelt 011/644041
Lemmens J. Breeersteenweg 233 3640 Kinrooi 089/702571
Proesmans S. Nachtegalenlaan 33 3510 Kermt-Hasselt 011/252755
Smeets L. Reinpadstraat 160 3600 Genk 089/362332
Hertenweg L. Munsterbilzenstraat 11 3740 Munsterbilzen-Bilzen 089/414461
Lefevre M. Langstraat 1 3890 Montenaken-Gingelom 011/882833
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  PARODONTOLOGIE      april  2014            070 / 222125

Weekend 05 en 06 apr.,  9 tot 18 uur Lefever David
Weekend 12 en 13 apr.,  9 tot 18 uu Devlieger Hilde
Weekend 19 en 20 apr.,  9 tot 18 uur Vogels Roel
Paasmaandag 21 apr.,    9 tot 18 uur Cox Catherine
Weekend 26 en 27 apr.,  9 tot 18 uur Boschmans Geert

WACHTDIENST   ORTHODONTIE april  2014        070 / 222088

Weekend 05 en 06 apr.,  9 tot 18 uur Mesotten Katrien 0476209241
Weekend 12 en 13 apr.,  9 tot 18 uur Van Laere Dirk 0478278961
Weekend 19 en 20 apr.,  9 tot 18 uur Medhat Aly 0486422050
 Paasmaandag 21 apr.,  9 tot 18 uur Voicu Doina 0477725230
Weekend 26 en 27 apr.,  9 tot 18 uur Berben Cornelia 0487292585

Zaterdag  26/04/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  27/04/2014 : 9 tot 18 uur

Elsen V. Molenstraat 116 3910 Neerpelt 011/644674
Delnoy A.M. Molenweideplein 1 3620 Lanaken 089/716434
Beirens D. Genkersteenweg 290 3500 Hasselt 011/225779
Colebunders V. Noordlaan 24 3690 Zutendaal 089/621280
Jans A. Piepelpoel 17 3700 Tongeren 012/238068
Kreemers J.P. Hasseltsesteenweg 38 3720 Kortessem 011/377162
Habex P. Veearts Strauwenlaan 16/1 3540 Herk-de-Stad 013/553430

Oproep vanwege SYNTRA Hasselt :
opleiding tandartsassistenten / stageplaatsen

Nog enkele tandartsassistenten in opleiding vragen voor hun stage van 80 uur
te spreiden over de periode februari tot eind mei, stageplaatsen in de buurt
(mag tot 15km verder) van Overpelt, Hasselt en Bilzen.  Voor alle duidelijkheid
nog: de stagemeester moet geen extra opleiding volgen; er moet ook geen
vergoeding gegeven worden, enkel is er een kleine kost voor de dosimeter (18
euro) en zal er met Syntra een overeenkomst gesloten worden  + een melding
(gratis) bij je verzekering voor de periode dat de stagiaire aanwezig is.
Zeker  een mooi gegeven voor wie eens wil ondervinden of een assistente een
extra dimensie biedt voor de praktijkvoering.  Doel blijft dat iedereen zich er
beter bij voelt ; de stagiaire is geen veredelde poetshulp !!!
Contact via Syntra op 011/303215 of via hun docente op het mailadres:
demooielach@gmail.com
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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
29° jaargang, nummer 4:  april  2014

                    S     't    pyxke
1936-20141936-20141936-20141936-20141936-2014

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

Donderdag 24 april 2014    om 20u30Donderdag 24 april 2014    om 20u30Donderdag 24 april 2014    om 20u30Donderdag 24 april 2014    om 20u30Donderdag 24 april 2014    om 20u30

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

Geaccredi teerd 27262 DG 4Geaccredi teerd 27262 DG 4Geaccredi teerd 27262 DG 4Geaccredi teerd 27262 DG 4Geaccredi teerd 27262 DG 4

Pijn en adhesieve tandheelkunde,
mythe of realiteit?

     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 april 2014vóór 17 april 2014vóór 17 april 2014vóór 17 april 2014vóór 17 april 2014

  (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: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.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)

Dhr. Alex Demets

 Activiteit VVT studieclub Limburg
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Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be

Secretariaat K.L.T.V.:
Stokerijstraat 5 3920 Lommel  011/54.32.94

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: "Kasteel  van Remersdaal  in Voeren"

Donderdag 24 april 2014
STCL. Alex Demets
Pijn en adhesieve THK , mythe of realiteit?
HANGAR 58

Op het schutblad met uw naam en adres
Studieclub  24/4 Studieclub  24/4 Studieclub  24/4 Studieclub  24/4 Studieclub  24/4   Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen

= U bent wel of  (nog) niet ingeschreven
voor de studieclub van april

Donderdag 24 april 2014 om 22u15 (na de studieclub)
KLTV nodigt alle leden van KLTV uit op een gezellig samenzijn met
een hapje en een drankje.

Dit met de steun van MACOBE

Beste Collegae,

In eerste instantie wil ik via deze weg onze
deelneming nogmaals betuigen aan de familie
van onze collega Gerard Vlaminck, die na een
zware ziekte ons vorige maand op 58 jarige
leeftijd ontvallen is. Wij wensen hen  dan ook
veel sterkte toe in deze moeilijke periode van
rouw.

Na een zes maanden durende herfst, is de lente
eindelijk in het land. In tegenstelling tot vorig
jaar staan nu de bomen al in volle bloei in
plaats van nog met een dikke sneeuwlaag bedekt te zijn.

Hopelijk hebben jullie de droge kost over E-health op de vorige studieclub
inmiddels reeds verteerd. Ik wil de collega’s die nog niet geïnformatiseerd
zijn, geruststellen als ze vanaf volgend jaar de verplichte derde betaler moeten
toepassen voor bepaalde groepen patiënten. J e mag vanaf 1 januari 2015
nog altijd je getuigschriften met de pen invullen en je verzamelstaten op papier
doorsturen naar de mutualiteiten. Er is dus nog geen reden tot paniek.

Verder is er ook nog goed nieuws op het vlak van de wetgeving op de openbare
aanbestedingen, je zal pas een openbare aanbesteding moeten doen indien je
investering groter is dan 750.000 Euro.

Inmiddels werd er ook reeds massaal ingeschreven voor onze dubbele
peerreviews wat maakt dat al vele sessies volzet zijn en  dat ik de eerste dag
van de inschrijvingen tot een gat in de nacht bezig ben geweest om alles te
registreren wat hier en daar tot kleine foutjes, die inmiddels zijn rechtgezet,
bij de inschrijvingen heeft geleid. Als je nog niet ingeschreven bent haast je
dan want op 24 april worden de inschrijvingen afgesloten. Als je wil weten
waar er nog vrije plaatsen zijn, raadpleeg dan best de VVT website onder
studieclub Limburg.

Tot slot wens jullie nog een fijn Paasfeest met hopelijk veel zon.

Collegialiter,
Serge
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Activiteit VVT studieclub Limburg
SSSSStudieclub donderdag  24 apri l  2014 om 20h30tudieclub donderdag  24 apri l  2014 om 20h30tudieclub donderdag  24 apri l  2014 om 20h30tudieclub donderdag  24 apri l  2014 om 20h30tudieclub donderdag  24 apri l  2014 om 20h30

Pijn en adhesieve tandheelkunde,
mythe of realiteit?

Geaccrediteerd  27262 DG4HANGAR 58
DOMEIN BOKRIJK

Spreker:  Dhr.  Alex Demets

Korte inhoud:

Vaak (al te vaak) worden composieten en adhesieve behandelingen in
het algemeen geassocieerd met postoperatieve pijnen.
En het is waar dat de techniciteit van het systeem – die een onberispelijke
toepassing van het klinisch protocol vereist – makkelijk tot fouten kan
leiden.
Dit seminarie gaat nader in op de preoperatieve diagnose, de kritieke
fasen voor de techniek, de mogelijke fouten en de bijhorende oplossingen.
Gelukkig worden de adhesieven voortdurend eenvoudiger en tegelijk
als maar efficienter.  Er wordt een overzicht gegeven van moderne
adhesieven, technieken en protocollen die ons toelaten de verschillende
adhesiveproblemen en de postoperatieve pijnen die er het gevolg van
zijn aan te pakken.
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ADRESWIJZIGINGEN,
IN- en UITSCHRIJVEN  voor  ACTIVITEITEN  KLTV

Centralisatie via de VVT-website of  het nieuwe  e-mailadres:
studieclublimburg@tandarts.be

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

° 09-03-1956  + 23-03-2014
Gerard VLAMINCKGerard VLAMINCKGerard VLAMINCKGerard VLAMINCKGerard VLAMINCK
Collega tandarts (KUL 1980)

° 24-05-1921  + 26-06-2014
Lizette VLizette VLizette VLizette VLizette Van de Wan de Wan de Wan de Wan de Walalalalal
Moeder  van collega  NOËL DE WIT
Schoonmoeder van collega MADELEINE HEYMANS
Grootmoeder van collega TOM DE WIT

Bondig curriculum vitae spreker
Dhr. Alex Demets
Studeerde af in 1978 aan de VU Brussel.
Practiseert te Ruisbroek.
Sinds 1992 lid van de Belgian Academy of Esthetic Dentistry
Was tevens coördinator conserverende tandheelkunde bij het NIVVT

GERARD VLAMINCK
° 09-03-1956    + 23-03-2014

Tandarts
KUL 1980

KLTV meldt met droefheid
het  overlijden van
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Professionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingen
1. Enkele weken geleden werden de   4  VBT-leden, die zich niet bij de Limburgse

wachtdienst aangesloten hadden alsnog toegevoegd bij hun zone 3 en 5.
Hiervoor zijn er verschuivingen gebeurd vanaf september 2014 m.b.t. de
oorspronkelijke lijst. Helaas heeft de VVT-computer, buiten de wil om  van de
coördinator, ook nog eens de andere 5 zone’s vanaf  september onder handen
genomen.  Voor wie na augustus nog wachtdienst moet uitvoeren, kijk best naar
de brief die door het Verbond verzonden werd of naar de beginpagina van
www.vvt.be en dan in de linkse kolom naar “ mijn wachtdienst” . Je kan daar ook
aangeven dat je wil wisselen. Heb je iemand gevonden, dan stuur je een mail
naar de coördinator (jos.hoffbauer@tandarts.be); je zal  spoedig een bevestiging
krijgen van de nieuwe datum.

2. Er komt een on-line enquête over de mogelijkheid van een avondweekwacht. Vul
dit massaal in, zodat we voor- en tegenstanders kennen.

3. Op vraag van de sprekers wordt de NIVVT cursus van Vrielinck/Van Breda over
de overkappingsprothese met implantaten één week verplaatst van 11 september
naar 4 september.  De ingeschreven collegae worden verwittigd en gepolst of
deze datum nog kan. Omdat er veel vraag is naar een cursus “rubberdam”,
onderzoeken we of we dit ook in het najaar kunnen plannen.

4. Tot 1 mei kan je nog inschrijven door betaling van 15 euro p.p op onze KLTV
rekening voor onze studievoormiddag op zaterdag 17 mei in Genk(Stiemerheide).
De voormiddag (zie vorig Spyxke en op de website) handelt over de nieuwe
maatregelen omtrent pensioen en ev. langer werken en de nieuwe strategie
omtrent successieplanning en praktijkoverdrachten.

5. Niemand heeft problemen gemaakt dat het RIZIV vorig jaar 75 euro TEVEEL
heeft betaald m.b.t. de accrediteringspremie 2012.  Ze willen dat geld natuurlijk
terug , maar weten nog niet goed HOE !!!

6. Europa heeft beslist dat  een vrij beroep geen openbare aanbesteding moet
uitschrijven voor  investeringen onder de 750.000 euro  Oef !!!

7. Vanaf 1 april start de nieuwe orthodontienomenclatuur en vervallen ook alle
ledenvoordelen als je het VVT-lidgeld 2014 nog niet betaald hebt.

8. Vanaf  1 mei hebben patiënten ouder dan 70 jaar  GEEN oude prothese meer
nodig om de verankeringen te plaatsen en vergoed te krijgen.  Wel moet men
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voordien zeker 1 jaar edentaat zijn. Het jaarlijks mondonderzoek wordt tot en
met 65 jaar terugbetaald. En naast de min. 18 jarigen , zijn extracties vanaf 53
jaar weer terugbetaalbaar.

9. E-healthbox, MyCarenet, Vitalink en Recip-E blijven ook na de studieclub van
maart abstracte begrippen, maar de Overheid wil het ons volgend jaar wel
degelijk door de strot duwen en voorziet “boetes” tot 40.000 euro ( geen tikfout
!!) voor wie zich niet schikt of aanpast en de informatie niet “ deelt”  met het
“systeem” en met de andere zorgverstrekkers .  We hopen via artikels en
bijeenkomsten dit verder aan te brengen. Zie ook de powerpoints op onze
website van studyclub Limburg (www.vvt.be) over dit onderwerp.

10. Naast de transparantie van onze behandelingen en prijsvorming, wil de regering
voor de sociale groepen (omnio’s , langdurige werklozen en chronische zieken)
de verplichte derde betaler doorvoeren en zo de toegankelijkheid voor
gezondheidszorgen afschermen vanaf begin 2015. Natuurlijk vinden we dat
we als tandarts OOK zekerheden moeten hebben, zoals de juiste
verzekerbaarheid van de patiënt, niet te gebruiken voor behandelingen die
aan voorwaarden zijn verbonden en ook dat de mutualiteit SNEL alles op onze
rekening plaatst. Het systeem om mensen, die tijdelijk in een financiële nood
terecht komen door tegenslag of economische gebeurtenissen, kunnen nu
nog in eigen naam de regeling aanvragen om de tandarts te kunnen betalen.
Dit  zou in de toekomst verdwijnen ondanks de moeilijkheden die zullen
ontstaan, vooral bij de wachtdienst, want deze mensen zijn GEEN OCMW-
klanten .

11.  Bijna alle partijkiesprogramma’s zien in het budget gezondheidszorgen nog
verdere besparingen door tarieven te bevriezen en zorgverstrekkers aan
onrealistische prijzen nog kwaliteit te doen leveren.  Ons gezondheidssysteem
en de zorgverstrekkers krijgen intussen nog steeds veel vertrouwen van de
bevolking, maar we vrezen dat de politiek intussen de kip met de gouden
eieren op korte termijn aan het slachten is.  Misschien toch eens de
partijprogramma’s verder inkijken voor uw stem op 25/5  en vooral zien wat er
nadien in regeerprogramma terecht komt. Het onderwerp mag ook bij de
volgende peer-reviewavonden naar voren komen, zodat er ook bruikbare ideeën
door de basis geformuleerd worden , hoe we ons moeten opstellen met de
“riemen” die we nog hebben om vooruit te komen later op het jaar.

Jos Hoffbauer

Aankondiging  buiten  de  verantwoordelijkheid
 van de KLTV redactie.
Opgelet: zelfde avond als de studieclub van april.
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INSCHRIJVING PEER REVIEW 2014

Voor 2014 organiseert en coördineert de KLTV voor de collegae peer
review sessies in de maanden mei en juni. Ook nu weer krijgen zij die er
het snelst bij zijn voorang  bij de inschrijvingen, niet twijfelen dus en
zodra u het Spyxke hebt doorgenomen inschrijven geblazen!!!
Deze voorjaarssessies zijn zijn de enige kans om bij de KLTV peerreview
te volgen. In het najaar zijn er geen sessies meer gepland.
Om de inschrijvingen zo vlot mogelijk te laten verlopen, zullen we NIET
meer online (via de website) kunnen registreren.
Hier volgen de richtlijnen:

INSCHRIJVEN kan tot 24 APRIL
Enkel en alleen  via volgende kanalen:

- via mail: peerreview.limburg@skynet.be
- via SMS of voice mail (GSM: 0494 75 17 19)

(met vermelding van uw telefoonnummer)

Rechtstreeks inschrijven bij de organisator is NIET meer mogelijk.

VERDERE FORMALITEITEN

- Bestel uw twee vouchers bij het VVT.
- Stuur deze minimaal 1 week vóór uw peer review sessie

naar uw organisator
- Neem mee naar uw peer review sessie:

uw  INDIVIDUEEL  AANWEZIGHEIDSBLAD 2014
en    2 VVT STICKERS 2014

- 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 2014

Studieclub Limburg organiseert en coördineert ook dit jaar weer dubbele peer
reviews voor haar leden. Door de twee sessies achter elkaar te houden, bestaat
de mogelijkheid om een bepaald discussiepunt verder uit te diepen  en niet
abrupt te moeten afronden door een gebrek aan tijd. Dit werkt een aangename
sfeer bij de peer reviews in de hand, we blijven deze manier van organiseren
verdedigen ook al zijn er stemmen die het liever anders zouden zien.

De data waarop de peer reviews zullen doorgaan zijn 8 mei, 15 mei en 5 juni.
Hierna volgen de inschrijfmodaliteiten (nieuw e-mailadres, en geen fax meer) en
de juiste locaties met de juiste data. Vanaf nu  kan er ingeschreven worden.

De onderwerpen die we dit jaar aan bod laten komen liggen in elkaars verlengden
en zijn:

DIGITALISATIE IN DE PRAKTIJK
Welke programma’s worden gebruikt voor beheer van dossier, RX-en,...
Hoe gaan we om met doorsturen van informatie via digitale weg, gebruiken we
internet, tablets, e.d. voor informatie op te zoeken en/of door te geven aan de
patiënt?

WAT BRENGT ONS 2015?
Aansluitend op het onderwerp van digitalisatie gaan we verder discussiëren
over de impact van de nieuwe verplichtingen die ons worden opgelegd.
Hoe gaan we te werk moeten gaan voor de verplichte derde betalersregeling
voor omnio’s en chronisch zieken? Hoe kunnen we de verzekerbaarheid van de
patiënten nagaan bij deze regeling, hoe kunnen we radiografiën van collega’s
raadplegen.
Wat hebben E-Health, My Carenet en andere informatiebronnen ons te bieden?

Stof genoeg dus om een gezellige avond onder de collega’s te houden. Mogen
we jullie  vriendelijk vragen om constructief mee te werken aan deze peer reviews.

Christophe Jacobs, coördinator peer review Limburg
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SINT-TRUIDEN    Donderdag 15 mei om 19.00 u
Organisator: Catherine Soers

Schepen Dejonghstraat 30, 3800 St.-Truiden
Lokaal:    Restaurant Paulie's, Schepen Dejonghstraat 26, 3800 St.-Truiden

TESSENDERLO    Donderdag  8 mei om 18.00 u
Organisator: Bart Denteneer

Engsbergseweg 94, 3980 Tessenderlo
Lokaal: Oude Post, Stationsstraat 1, 3980 Tessenderlo

DIEST Donderdag  15 mei om 19.00 u
Organisator : Chris Vandenbossche

Albert I laan 49, 3582 Koersel
Lokaal: "De Badmeester", Omer Vanoudenhovelaan 50, 3290 Diest

Nieuwe berekening
Sociale Bijdragen voor Zelfstandigen

(vanaf 2015)

Berekening van de sociale bijdragen.
 
Vanaf 2015 zal de berekening van uw sociale bijdragen gebeuren op het inkomen
van het jaar zelf en dus beter afstemmen op het werkelijk inkomen.

Huidig systeem.
Met uitzondering voor starters worden de bijdragen van de zelfstandige in het
huidige systeem berekend op basis van de inkomsten van 3 jaar geleden. Zo
worden de bijdragen voor 2014 nog berekend op het inkomen van 2010. Deze
berekening is definitief en wordt niet herzien in functie van wat u in 2013 werkelijk
verdient.

Systeem in voege vanaf 2015
- Vanaf 2015 betaalt u uw sociale bijdragen volgens het inkomen van het

jaar zelf. Dus niet meer op basis van uw inkomsten van drie jaar eerder.
- Omdat het Sociaal Verzekeringsfonds uw inkomen van 2015 maar kent in

Peer Review sessies mei-juni  2014
OPGELET VOOR LOKATIE EN  AANVANGSUUR

LOMMEL     Donderdagen  8 mei en 15 mei         om 19.00 u
Organisator: Marc Kums

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

MAASLAND  Donderdag  8 mei om 18.00 u
Organisator: Jos Henckens

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

DIEPENBEEK Donderdagen 15 mei en 5 juni om 18.00 u
Organisator: Ronny Martens

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

HASSELT Donderdag  5 juni   om 18.00 u
Organisator :   Marc Seijnhaeve

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

ALDEN BIESEN   Donderdagen
       8 mei, 15 mei, 5 juni om 18.00 u

Organisator:   Serge Wils
Muggenstraat 49 bus 3, 3500 Hasselt

Lokaal:  "Brasserie 't Gasthuis" (Alden Biesen) Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

GENK Donderdagen 8 mei en 5 juni om 18.00 u
Organisator:     Patrick Ordies
                             Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken
Lokaal: M Hotel, Albert Remansstraat 1, 3600 Genk

SINT-TRUIDEN  Donderdag   8 mei om 19.00 u
Organisator: Marc Lefèvre

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

Beide data VOLZET

VOLZET

8 en 15mei  VOLZET
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2017, zal zij inderdaad voorlopige bijdragen moeten aanrekenen.
- Uw Sociaal Verzekeringsfonds zal u een bijdrage voorstellen berekend

op basis van uw beroepsinkomen van 3 jaar geleden. Met andere
woorden, een voorlopige bijdrage berekend op uw inkomen van 2012.

- U kan zonder problemen een hogere bijdrage betalen wanneer u denkt
meer te zullen verdienen in 2015. Wanneer u minder verdient in 2015 kan
u ook een verlaging van uw bijdragen vragen, maar dit kost meer moeite.
Uw Sociaal Verzekeringsfonds moet hier immers mee akkoord gaan. U
zal uw aanvraag moet motiveren aan de hand van objectieve elementen.

- Gaat uw Sociaal Verzekeringsfonds akkoord met de door u aangehaalde
argumenten om uw bijdragen te verlagen, dan kan zij uw bijdragen
verlagen maar slechts tot een bepaalde drempel. Ofwel herleid zij de
voorlopige bijdrage naar de minimumbijdrage van 727,21 euro per
kwartaal. Dit zal het geval zijn als uw beroepsinkomen van 2015
vermoedelijk lager zal liggen dan 12.830,63 euro, ofwel herleid uw fonds
uw voorlopige bijdrage naar 1.454,42 euro per kwartaal, als het
beroepsinkomen vermoedelijk onder de 25.661,26 euro zal blijven.

Regularisatie
De voorlopige bijdragen die u in 2015 betaalt, worden geregulariseerd in 2017.
Betaalde u te lage bijdragen, dan zal u bijkomend het verschil moeten bijpassen.
Bovendien wordt een verhoging aangerekend op het bij te betalen saldo wanneer
u ten onrechte vroeg om de oorspronkelijk aangerekende voorlopige bijdrage
nog verder te verlagen. Betaalde u te hoge sociale bijdragen, dan zal u het saldo
terugbetaald krijgen.

Bron: Wet van 22.11.2013 houdende hervorming van de berekening van de
sociale bijdrage voor zelfstandigen – B.S. van 06/12/2013
 
J-M Herremans  (maart 2014)

TE KOOP:
WEGENS STOPZETTING:
* KODAK ORTHO TYPE 8000 DIGITAAL  als nieuw
* DIGORA  nieuw model
* SIRONA STOEL M1 kompleet met LAMP  in zeer goede staat
* KASTEN BAISCH
TEL.011229548 N.HINDRIKS
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GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT:::::
TTTTTandarandarandarandarandar ts gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat ie
Wij zoeken een gemotiveerde tandarts voor een goed draaiende moderne
praktijk in Hasselt. Full-time assistente is aanwezig. Dagen en uren zijn
bespreekbaar. Goede verloning en toekomstperspektief. Wij zijn een entousiast
team en heten U van harte welkom.
Tandartspraktijk Martine Journee te Hasselt
Tel. 011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04     E-mail::::: journeemartine@gmail.com

GroepspraktijkGroepspraktijkGroepspraktijkGroepspraktijkGroepspraktijk te Maasmechelen zoekt tandartandartandartandartandarts(e)ts(e)ts(e)ts(e)ts(e). Topverloning mogelijk
volgens kennis en kunde. Moderne nieuwe praktijkruimtes met alle mogelijke
faciliteiten en assistentie.
Info: R. Toklowicz  0476/5111150476/5111150476/5111150476/5111150476/511115 of info@tandartsenpraktijk-identity.be.

TTTTTandarandarandarandarandartsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zolder zoekt gemotiveerde
tandarts (M/V), ervaring niet vereist, voor samenwerking in een gloednieuwe,
volledig geautomatiseerde en gedigitaliseerde praktijk met de modernste
apparatuur (fulltime mogelijk). Goede verloning.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: Frieda Achten  011/573903 011/573903 011/573903 011/573903 011/573903

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

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

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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NIVVT cursus
Donderdag 27 maart Golfhotel Genk

Nomenclatuur
Marc Seijnhaeve

Marc Seijnhaeve gaf in zijn
gekende sti j l  de dagcursus
“ Nomenclatuur”. Iedereen bleef
ondanks het mooie week tot het
einde aandachtig en gaf een
hoge waardering.  Niet voor
niets is deze cursus als eerste
van de NIVVT cursussen
VOLZET en zo zal dat ook
volgend jaar  zijn...dus voor de
snelle jongens en meisjes...

NIVVT cursus
Donderdag 20 maart Golfhotel Genk

Moderne obturatietechnieken
Guido Aesaert

Endo-cursus over moderne(mechanische) obturatietechnieken op donderdag 20
maart in Genk (Stiemerheide. Cursusleider Guido Aesaert verzorgde een mooie
meeting, waarbij de firma’s SynbronEndo en Dentsply-Maillefer, voor het
praktische gedeelte, materiaal en toestellen ter beschikking stelden. De 35
deelnemers hebben zich een goed beeld kunnen vormen van de mogelijkheden
en het gebruiksgemak van de huidige toestellen.
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STCL 27 februari 2014 Hangar 58
Dr. Serge Schepers

Bisfosfonaten en Diabetes
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KLTV activiteiten

28 juni Dag van het Spyxke KOKIMA Event Location
(Het Rood Kasteel)

18 oktober Apollonia Banket             Fonteinhof  Borgloon

Activiteiten VVT 2014  studieclub Limburg

24 april  STCL  Pijn en adhesieve THK, mythe of realiteit?
Alex Demets DG4     HANGAR 58

8 en 15 mei, 5juni Peer Reviews

22 mei STCL  Occlusieconcepten DG4
Marc-H Nolens Tiendenschuur Herkenrode

25  september  STCL  Medische stralingsfysica
Hilde Bosmans DG3     HANGAR 58

23 oktober  STCL  Composiet
Hein De Kloet DG4     HANGAR 58

27 november STCL  Parodontologie DG4    HANGAR 58
Lefever/Temmerman
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Dond 23 oktober  namiddag H. De Kloet
Het composietgevoel anno 2014
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 4

Dond & vrijd 6-7 november 2x ganse dag V. Van  Rossum
Van solo naar groepspraktijk : werken met tandartsassistenten (deel 3)
Genk Stiemerheide 80 AE   DG 2

Vrijd  14 november  3/4 dag Raimond Van Duinen
Duurzaam biocompatibel restaureren met glas.
Van metaal en monomeren naar mineralen.
Genk Stiemerheide 30 AE  DG 4

Zaterdag  6 december  ganse dag Wintermeeting
UHasselt of C-mine 30 AE
Werktitel : Lokale anesthesie in de tandheelkunde : aanvullende technieken,
 complicaties, beleid bij risicopatiënten,  invloed geneesmiddelenbeleid
 en aansprakelijkheid.

NIVVT cursussen 2014  in Limburg (vervolg)

VOLZET

WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE      mei  2014            070 / 222125

Donderdag 1 mei,  9 tot 18 uur Gijbels Frieda
Weekend 3 en 4 mei,  9 tot 18 uur Soers Catherine
Weekend 10 en 11 mei,  9 tot 18 uur Thevissen Eric
Weekend 17 en 18 mei,  9 tot 18 uur Van den Eynde Els
Weekend 24 en 25 mei,  9 tot 18 uur Vanderfaille Annelou
OLH Hemelvaart 29 mei,  9 tot 18 uur Van Enis Francis
Weekend 31 mei en 1 jun.,  9 tot 18 uur Wijgaerts Ingrid

WACHTDIENST   ORTHODONTIE mei  2014        070 / 222088

Donderdag 1 mei,  9 tot 18 uur Hansen Marie-Christine 0479209545
Weekend  3 en 4 mei,  9 tot 18 uur Scheurs Arnoud 089359703
Weekend 10 en 11 mei,  9 tot 18 uur Proost Ann 0496230430
Weekend 17 en 18 mei,  9 tot 18 uur Dreesen Karoline 0484425270
Weekend 24 en 25 mei,  9 tot 18 uur Bensch Linda 0498827316
OLH Hemelvaart 29 mei,  9 tot 18 uur Van Erum Ria 0474643495
Weekend 31 mei en 1 jun.,  9 tot 18 uur Desmedt Bieke 089564457

NIVVT cursussen 2014  in Limburg
VOORJAAR

Dond  24 april namiddag L. Abraham-Inpijn
De chronisch zieke, gezond ogende patiënt
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 1

Vrijd  23  mei  ganse dag V. Van Rossum
Van solo- naar groepspraktijk deel 1
Genk Stiemerheide 40 AE  DG 2

NAJAAR
Dond  4 september namiddag W.Van Breda & L.Vrielinck
Overkappingsprothese : prothetische en chirurgische uitdagingen.
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 7 + 6

Dond 25 september ganse dag Rita Akkermans
Geweldloze communicatie in de tandartspraktijk /
omgaan met lastige patiënten
Genk Stiemerheide 40 AE  DG 2

Dond  2 oktober namiddag  L. Abraham-Inpijn
Acute medische situaties in de tandartspraktijk : casuïstiek en video
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 1

Zaterd 4 oktober  voormiddag M-H. Nolens
Beetregistratie  deel 2: betand
Hasselt Syntra 20 AE  DG7

Dond & vrijd  9-10 oktober 2 x ganse dag V. Van Rossum
Van solo naar groepspraktijk : werken  op meerdere stoelen (deel 2)
Genk Stiemerheide 80 AE  DG 2

Zaterd  11 oktober ganse dag M-H. Nolens & G.Roumans
Kleine herstellingen prothetiek
Hasselt Syntra 40  AE  DG 7

Vrijd 17 oktober ganse dag  P. Van der Stelt
Digitale radiologie  (theorie en diagnostiek)
Genk Stiemerheide 40 AE   DG 3

VOLZET

VOLZET

VOLZET
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WACHTDIENST  VVT / LimburgWACHTDIENST  VVT / LimburgWACHTDIENST  VVT / LimburgWACHTDIENST  VVT / LimburgWACHTDIENST  VVT / Limburg
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

Lijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienst      mei  2014 mei  2014 mei  2014 mei  2014 mei  2014

Feest van de Arbeid  Donderdag 01/05/2014 : 9 tot 18 uur

Jackers K. Hoefstraat 15 3940 Hechtel 011/726577
Stassen E. Hoogbaan 209 3650 Dilsen 089/754067
Vandebeek R. De Schiervellaan 21 3500 Hasselt 011/229980
Leroux A. Koerweg 90 3600 Genk 089/303848
Berx P. Pliniuswal 24 3700 Tongeren 012/230794
Matterne N.  René Lambrechtstraat 31 3800 St.Truiden 011/694192
Haenen E. Sluisbampt 13 3550 Heusden-Zolder 011/538139

1ste Brugdag Vrijdag  2/05/2014 : 9 tot 18 uur

Martens P. Stationsplein 12 3930 Hamont 011/621012
Da Silveira Teixeira R.. Herderstraat 78 3630 Maasmechelen 089/762815
Micholt F. Kliniekstraat 9 3500 Hasselt 011/272248
Marra B. Weg naar Opoeteren60b1 3660 Opglabbeek 089/857025
Maurissen M. Boomstraat 33 3798 “s Gravenvoeren 043/810894
Mignon L. Schepen de Jonghstr.29 3800 St.Truiden 011/682533
Van den Bossche C. Koerseldorp 35 3582 Koersel-Beringen 011/453606

Zaterdag  03/05/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  04/05/2014 : 9 tot 18 uur

Knevels M. Parkstraat 6 3900 Overpelt 011/644041
Van Beveren K. Populierenlaan 59 3621 Rekem-Lanaken 089/732680
Nols E. St. Lambrechtsherkstr.102 3500 St.Lam.Herk-Hasselt 011/312585
Vanderschoot B. André Dumontlaan 31 3600 Genk 089/848340
Tan H. Mooi Uitzichtlaan 35 3740 Bilzen 089/511726
Morren R. Tegelrijstraat 210 3850 Nieuwerkerken 011/582818
Martens P. Guido Gezellelaan 22 3550 Heusden 011/431311

Zaterdag  10/05/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  11/05/2014 : 9 tot 18 uur

Linsen J. Thomas Watsonlaan 31 3930 Achel 011/643675
Vandebeek A. Gruitroderlaan 13 3680 Opoeteren-Maaseik 089/865454
Kuznetsova E. Volksstraat 71 3590 Diepenbeek 011/757815
Donners E. Weg naar Opoeteren 60b1 3660 Opglabbeek 089/857025
Kellens D. Biesenweg 44 3740 Bilzen 089/491411
Lambeets E. Terbiest 96 3800 St.Truiden 011/685628
Jeuris P. Kiezelweg 64 3540 Schulen-Herk-de-Stad 013/553448

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  17/05/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  18/05/2014 : 9 tot 18 uur
Gommers P. Luikersteenweg 419 3920 Lommel 011/645945
Ordies P. Brugstraat 3bus1 3620 Smeermaas-Lanaken 089/717716
Knoors N. Diestersteenweg 226 3510 Kermt- Hasselt 011/262678
Van Dijck A. Weg naar As 36 3600 Genk 089/356725
Poesen F. Koekoekstraat 2 3740 Munsterbilzen 089/413505
Neven I. Kleindekkenstraat 8 3800 Zepperen-St.Truiden 011/689965
Deferme B. Hulsterweg 130 3980 Tessenderlo 013/666547

Zaterdag  24/05/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  25/05/2014 : 9 tot 18 uur
Gilis D. Boseind 38 3910 Neerpelt 011/640181
Linssen P. Veldstraat 57 3640 Kessenich-Kinrooi 089/567580
Peeters R. Diestersteenweg 360 3510 Kermt-Hasselt 011/255090
Vandeput B. Stationstraat 21 3530 Houthalen 011/605646
Asselman I. Maastrichtersteenweg 218 3700 Tongeren 012/231112
Haven B. Tongerse Steenweg 34 3800 St.Truiden 011/686247
Goyvaerts L. Sluisbamd 13 3550 Zolder 011/538139

O.L.H.-Hemelvaart  Donderdag 29/05/2014 :  9 tot 18 uur
Emmers P. Lutlommel 22 3920 Lommel 011/544639
Vancauwelaert E. Populierenlaan 36 3621 Rekem-Lanaken 089/732680
Peters J.M. Hogebergstraat 53 3500 Hasselt 011/311758
Pulinx G. Zaveldriesstraat 11 3600 Genk 089/383832
Leva P. Albertwal 21 3700 Tongeren 012/232124
Oudebrouckx G. Tulpenlaan 2 3830 Wellen 012/742183
Hillen M. Beverlo-Dorp 19 3581 Beverlo-Beringen 011/401922

2de Brugdag Vrijdag  30/05/2014 : 9 tot 18 uur
Vermeulen J. Mortel 22 3930 Achel 011/644992
Neyens S. Toleikstraat 36 3960 Bree 089/472281
Van Rijswijk A. Hefveldstraat 105 3500 Hasselt 011/274710
Plugers E. André Dumontlaan 31 3600 Genk 089/848340
Kelleneers M. De Bormanlaan 22 3730 Hoeselt 089/492831
Brughmans E. Bosveldstraat 1 3870 Heers 011/484029
Meesen K. Kolmen 48 3580 Beringen 011/431204

Zaterdag  31/05/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  01/06/2014 : 9 tot 18 uur
Linmans L. Geerstraat 2a 3941 Eksel 011/731909
Ruttens L. Hepperstraat 25 3680 Maaseik 089/567304
Poelmans E. Hefveldstraat 105 3500 Hasselt 011/274710
Boyen E. A.Dumontlaan 31 3600 Genk 089/848340
Meesen L. Lindestraat 191 3620 Veldwezelt-Lanaken 089/716141
Delveau A. Hasseltsesteenweg 418 3800 St.Truiden 011/596985
Achten F. Koolmijnlaan 409 3550 Zolder 011/573903
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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
29° jaargang, nummer 5:  mei  2014

                    S     't    pyxke
1936-20141936-20141936-20141936-20141936-2014

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

Donderdag 22 mei 2014Donderdag 22 mei 2014Donderdag 22 mei 2014Donderdag 22 mei 2014Donderdag 22 mei 2014 om 20u30om 20u30om 20u30om 20u30om 20u30

TIENDENSCHUURTIENDENSCHUURTIENDENSCHUURTIENDENSCHUURTIENDENSCHUUR
ABDIJ HERCKENRODEABDIJ HERCKENRODEABDIJ HERCKENRODEABDIJ HERCKENRODEABDIJ HERCKENRODE

Accredi ter ing aangevraagd DG 7Accredi ter ing aangevraagd DG 7Accredi ter ing aangevraagd DG 7Accredi ter ing aangevraagd DG 7Accredi ter ing aangevraagd DG 7

     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 15 mei 2014vóór 15 mei 2014vóór 15 mei 2014vóór 15 mei 2014vóór 15 mei 2014

  (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: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.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)

Dhr. Marc-H. Nolens

 Activiteit VVT studieclub Limburg

Occlusieconcepten voor een comfortabele
articulatie en duurzame beetstabiliteit
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Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be

Secretariaat K.L.T.V.:
Stokerijstraat 5 3920 Lommel  011/54.32.94

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: "Kasteel  van Remersdaal  in Voeren"

Donderdag 22 mei 2014
STCL. Marc-H. Nolens
Occlusieconcepten voor een comfortabele articulatie
en duurzame beetstabiliteit
TIENDENSCHUUR HERCKENRODE ABDIJ HASSELT

Op het schutblad met uw naam en adres
Studieclub  22/5 Studieclub  22/5 Studieclub  22/5 Studieclub  22/5 Studieclub  22/5   Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen

= U bent wel of  (nog) niet ingeschreven
voor de studieclub van mei

Donderdag 22 mei 2014 om 22u15 (na de studieclub)
KLTV nodigt alle leden van KLTV uit op een gezellig samenzijn met
een hapje en een drankje.

Dit met de steun van MACOBE

Beste collegae,

Hopelijk hebben jullie al ten volle kunnen
genieten van het mooie lenteweer en zijn de
paaseieren inmiddels al verteerd.

Nu de wachtdienstperikelen eindelijk
opgelost zijn,  wordt ons beroep weer
aangevallen vanuit bepaalde ziekenfondsen
door foute informatie naar hun leden te
verspreiden en het interpreteren van
enquêtes op een manier die in hun kraam
past en ons als tandarts in een fout daglicht
stelt.
Uw vertegenwoordigers binnen het VVT proberen dan ook met alle
middelen deze stemmingmakerij van bepaalde ziekenfondsen aan te
vechten.

Sinds kort heeft het VVT ook een facebookpagina onder de naam Verbond
der Vlaamse Tandartsen vzw waarop regelmatig interessante links gedeeld
worden.

Wat de studieclub van deze maand betreft, wil ik jullie erop wijzen dat de
locatie gewijzigd werd naar de Herckenrodeabdij te Hasselt en niet Hangar
58.
Mag ik jullie met aandrang vragen in te schrijven ten laatste op de
woensdag die de week van de studieclub voorafgaat (deze maand is dit
dus 14 mei ). Maandelijks zijn er een groot aantal collegae die nog na de
afsluitdatum inschrijven, wat een hoop onnodig administratief werk met
zich meebrengt.

In ’t Spyxke van deze maand vind je ook het programma van de dag van ’t
Spyxke. Zoals je merkt zijn we dit jaar van locatie veranderd onder het
motto “verandering van spijs doet eten!”. Het is dan ook de bedoeling
dat we vanaf nu elk jaar een ander deel van de provincie aandoen.
Hopelijk mogen we jullie in grote getale ontmoeten in Guigoven.

Collegialiter,

Serge
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Activiteit VVT studieclub Limburg
SSSSStudieclub donderdag  22 mei 2014 om 20h30tudieclub donderdag  22 mei 2014 om 20h30tudieclub donderdag  22 mei 2014 om 20h30tudieclub donderdag  22 mei 2014 om 20h30tudieclub donderdag  22 mei 2014 om 20h30

Occlusieconcepten voor een comfortabele
articulatie en duurzame beetstabiliteit

Accreditering aangevraagd  DG7
TIENDENSCHUUR
HERCKENRODE

ABDIJ

Spreker:  Dhr. Marc-H. Nolens

Korte inhoud:
Hoe garandeert men aan patiënten het behoud van occlusie-hoogte?
Zijn er preventief concepten tegen beetverzakking?
Is de verkorte tandenboog de oplossing of moet elk verloren tand/pijler best
worden vervangen?
Wat is het nut van de Free Way Space (spreekafstand)?
Gaan we voor Point Centric, Long Centric of geven we toe aan wide/large centric?
Het voorspelbaar meten, registreren en bepalen van een (nieuwe) Centrische
Occlusie (in C.R.)  b.m.v. de Guided Closure (of geleide sluitbeweging) vraagt
feeling en veel klinische ervaring, zeker bij TMJ-disorders.
Bij elke uitneembare of vaste prothetische rehabilitatie begint een goede
kauwdynamiek met het instellen van een ‘logische’ intercuspidatie van boven
hoektand en eerste premolaar met zijn antagonist.
Een veelheid aan klinische cases van hoektandgeleiding naar groepsfunctie tot
de gebalanceerde articulatie zullen dit voorgaande illustreren.

     GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:

° 07-04-2014
YELINA
Dochtertje van  Katrien Haesevoets  en  collega

JORIS STIJVEN
Kleindochtertje van collega LAMBERT STIJVEN

° 11-04-2014
OLIVIA
Kleindochtertje van collega MARC-H. NOLENS
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ADRESWIJZIGINGEN,
IN- en UITSCHRIJVEN  voor  ACTIVITEITEN  KLTV

Centralisatie via de VVT-website of  het nieuwe  e-mailadres:
studieclublimburg@tandarts.be

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

° 02-09-1955  + 30-03-2014

Gina PENXTENGina PENXTENGina PENXTENGina PENXTENGina PENXTEN
Zus van collega  GUIDO PENXTEN

Bondig curriculum vitae spreker
Dhr. Marc-H. Nolens
Promoveerde in 1975 als Licentiaat in de Tandheelkunde aan de KU Leuven,
specialiseerde in de conserverende tandheelkunde bij Prof. G.Van Herle in 1976
en bij wijlen Prof. Marcel Declercq in de prothetische tandheelkunde in 1977.
Hij was gedurende 18 jaar deeltijds verbonden voor de bijzonderetandheelkunde aan het
Virga Jesse (nu Jessa) Ziekenhuis in het centrum van Hasselt.
In zijn privé-praktijk toont hij een bijzondere belangstelling voor alle facetten van een
prothetische rehabilitatie, incl. preventie en kaakgewrichtsproblemen.
Hij is lid van de VVT-commissie voor “kwaliteits promotie”
Expertisen in het prothetisch deelgebied:
“Moderne (Analoge) Afdruktechnieken” (studieclub-lezingen),
“Urgenties en Kleine Herstellingen in de Prothetiek” (workshop dagcursus)
“Beetregistreren, met succes”(2 klinische halvedagcursussen Edentaat/Betand)

ACCREDITERING STCL maart 2014:
De studieclubvoordracht "E-Health" van Dr. Luc Maes op 27 maart
2014 is inmiddels geaccrediteerd in deelgebied 2 onder nummer 27261.
Organisator 14 (VVT)
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De A-LIJN  of  dorsale begrenzing van een Boven VP.

Het BEPALEN van de ligging van de  A-LIJN:
Als normale referentie: juist voorbij het harde
verhemelte en iets verder dan de foveae palatinae
en spina nasalis posterior (benige structuur).

Deze grens wordt door de
tandarts zorgvuldig
opgezocht door het laten
uitspreken van de letter “Aaa”.
Deze wordt vervolgens op het
palatum met een donkerblauw
kleurpotlood aangetekend.
Deze belijning wordt nu
d.m.v.een snuitproef als
afdruk op de gedroogde
individuele kunstharslepel
weergegeven en bijgeslepen. Na het stenten en de indiv.afdruk wordt de grens
nog eens bijgesneden en na het uitgieten zo op het model overgedragen.
NB: Een foute bepaling van deze begrenzing is steeds (indien te kort)  in het
nadeel van de retentie of kan (indien te lang) zelfs kwetsuren veroorzaken t.h.v.
het palatum molle met pijn bij het slikken.
Compromis bij kokhalzers: Een verkort verhemelte is mogelijk bij een voldoende
hoeveelheid bot in het front (zonder opgeslepen front) en noodzakelijk steeds
eindigend op een vlak afgesteund verhemelte en met een minder diep
postdamlijntje.

DE WIJZE van INRADEREN:
De dorsale grens van het individueel gipsmodel moet ter
hoogte van de bekomen A-lijn zorgvuldig worden
ingeradeerd teneinde een goede prothese-afsluitrand te
bekomen bij kauwfunctie, praten en lachen.
Een verhoogde mucosadruk in dit dorsale gebied is
noodzakelijk om een betere lucht- en speekselafsluiting te
verzekeren en ter compensatie van de onvermijdelijke krimp
bij het uitpolymeriseren van de roze kunsthars.
De diepte van het inraderen gebeurt aan de hand van
informatie omtrent de indrukbaarheid van het
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B/ de Postdamzone:  Bij een kussenachtige palatumtextuur, radeert men over een
afstand van 3 à 4 mm breedte met een maximum diepte van 1mm (?). De diepte van
de radering loopt ventraalwaarts op nul uit. (vlak hoekig profiel).   Zie schets.

AFWERKING  van het dorsale gedeelte van een Boven VP:
De postdamrand mag (zoals bij andere protheseranden) nooit met de vinger scherp
aanvoelen.
Een te dunne en flexibele eindzone zal bij eventuele klachten elke noodzakelijke
correctie bemoeilijken.
De postdamrand mag ook niet hinderlijk dik aanvoelen voor de tongrug. Deze
wordt steeds in een hoek van 45° afgerond.

CONTROLE van de juistheid van de dorsale begrenzing:
Bij het slikken, lachen en spreken mag er geen ruimte ontstaan tussen de
prothesebasis  achteraan  en het palataal slijmvlies. Het bekomen zuigeffect zou
weerstand moeten bieden aan kanteling bij  afbijtkrachten. Ook zonder de
reflexmatige dorsale tong-aansteuning moet de boven-prothese bij normale
frontbelasting stabiel blijven.

Copyright  Marc-H. NOLENS  en  Guido ROUMANS.

mucosaweefsel thv van die dorsale begrenzing.
Gebruik voor het aftasten een bolle stopper
(Vb/ Ash 49)

Er zijn twee varianten mogelijk:  de Postdam lijn(en)
en de Postdamzone.

A/  een  Postdamlijn:  deze afgeronde groeve, wordt
gerealiseerd met het rond uiteinde van een Lecron,
en heeft een breedte van  2 à 2,5 mm breedte en een
diepte van 1 à 2 mm.
 Nooit een te smal postdammetje, die bij een eventuele
drukplaats aan de dorsale rand moeilijk zonder
retentieverlies kan worden ingekort.
NB: Omzeil steeds elke toruswelving. Deze toruszone moet in de prothese nadien
steeds lichtjes worden ontlast.

Bij onvoldoende vertrouwen in de uitvoer van de diepte van de postdam, kan je
de diepte zelf bepalen door op de dorsale rand van de individuele afdruk, eerst
bonding  en dan op een gelijkmatige wijze Flowable composiet aan te brengen en
met de polymerisatielamp uitharden.
Deze methode kan ook als (tijdelijke) test dienen bij een onvoldoende vastzittende
boven-VP.

Alternatief op de “enkele” postdamlijn:  De dubbele postdamlijn: een dorsale
gewone postdam en ventraal kleiner postdammetje. Samen vormen ze een ondiep
zuigkamertje.
Het toevoegen van extra kleine retentiekamers in de dorsale zone: Deze zijn
“circulair” en uit te voeren met een kleine curette.

a/ In verbinding met de dorsale postdam, of
b/ Paramediaan symmetrisch ter hoogte van de kussenachtige zones.
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Tijdens het Hemelvaartweekend gaat de fietshappening,  de 1000km
van Kom op tegen Kanker door.  Mede dankzij hun verkoop van
truffels en kilometers tijdens onze wintermeeting in UHasselt te
Diepenbeek op 7 december j.l.  kunnen er nu 3 mensen deelnemen aan
die fietsvierdaagse In Diepenbeek alleen was de opbrengst meer dan
2000 euro. Wij zijn  als KLTV ook als sponsor  genoemd op de
afsluitende Spaanse avond die als sluitstuk van de campagne doorging.
Hugo Beelen en zoon Zjef willen dan ook langs deze weg iedereen
bedanken die een steentje bijgedragen heeft.
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STCL 27 maart 2014 Hangar 58
Dr. Luc Maes              E-Health
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Programma:

13u00 Samenkomst FIETSERS en WANDELAARS:  aan het Rood Kasteel
in Guigoven voor een tocht door de fruitstreek.

14u00 Rondleiding bij het wijnhuis SCHORPION in Vliermaal

Voortzetting van de fiets- en wandeltocht

17u00 Aankomst terug aan het Rood Kasteel voor het aperitief

18u00    Begin van de BBQ en de animatie, thema : RIDDERS

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

Gelieve  ABSOLUUT  te vermelden:  de namen van ALLE  deelnemende
volwassenen én kinderen (voor de verzekering).

Betaling:  Via Bank J.Van BREDA & Co  IBAN: BE28-6451-1921-1520
 Swift/BIC: JVBABE22

   (aantal volwassenen  x  15 EUR + aantal kinderen x 5 EUR)
(Ruim) vóór 23/06/2014.

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.

15,00 euro voor de volwassenen en15,00 euro voor de volwassenen en15,00 euro voor de volwassenen en15,00 euro voor de volwassenen en15,00 euro voor de volwassenen en
5,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).5,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).5,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).5,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).5,00 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 28 juni 2014Zaterdag 28 juni 2014Zaterdag 28 juni 2014Zaterdag 28 juni 2014Zaterdag 28 juni 2014

  DDDDDAAAAAG VG VG VG VG VAN 't SPYXKEAN 't SPYXKEAN 't SPYXKEAN 't SPYXKEAN 't SPYXKE
De laatste zaterdag van juni  i s  t radi t ioneelDe laatste zaterdag van juni  i s  t radi t ioneelDe laatste zaterdag van juni  i s  t radi t ioneelDe laatste zaterdag van juni  i s  t radi t ioneelDe laatste zaterdag van juni  i s  t radi t ioneel
voorbehouden voor onze " fami l iedag".   Samen, alsvoorbehouden voor onze " fami l iedag".   Samen, alsvoorbehouden voor onze " fami l iedag".   Samen, alsvoorbehouden voor onze " fami l iedag".   Samen, alsvoorbehouden voor onze " fami l iedag".   Samen, als
aanloop naar een welverdiende vakantie met het gezinaanloop naar een welverdiende vakantie met het gezinaanloop naar een welverdiende vakantie met het gezinaanloop naar een welverdiende vakantie met het gezinaanloop naar een welverdiende vakantie met het gezin
collegiaal ontspannen op de f iets of wandelend.collegiaal ontspannen op de f iets of wandelend.collegiaal ontspannen op de f iets of wandelend.collegiaal ontspannen op de f iets of wandelend.collegiaal ontspannen op de f iets of wandelend.

Na vele jaren Maasland veranderen we het geweer vanNa vele jaren Maasland veranderen we het geweer vanNa vele jaren Maasland veranderen we het geweer vanNa vele jaren Maasland veranderen we het geweer vanNa vele jaren Maasland veranderen we het geweer van
schouderschouderschouderschouderschouder, en gaan we naar de F, en gaan we naar de F, en gaan we naar de F, en gaan we naar de F, en gaan we naar de Fruitstreek.ruitstreek.ruitstreek.ruitstreek.ruitstreek.

Place to be is, zoals dit jaar bij de Apolloniareceptie,Place to be is, zoals dit jaar bij de Apolloniareceptie,Place to be is, zoals dit jaar bij de Apolloniareceptie,Place to be is, zoals dit jaar bij de Apolloniareceptie,Place to be is, zoals dit jaar bij de Apolloniareceptie,
het Rood Kasteel in Guigoven. Dit wordt de startplaatshet Rood Kasteel in Guigoven. Dit wordt de startplaatshet Rood Kasteel in Guigoven. Dit wordt de startplaatshet Rood Kasteel in Guigoven. Dit wordt de startplaatshet Rood Kasteel in Guigoven. Dit wordt de startplaats
van de f iets-  en wandeltocht door de L imburgsevan de f iets-  en wandeltocht door de L imburgsevan de f iets-  en wandeltocht door de L imburgsevan de f iets-  en wandeltocht door de L imburgsevan de f iets-  en wandeltocht door de L imburgse
frui ts t reek met een stop in het wi jnhuis  Schorpion inf ru i ts t reek met een stop in het wi jnhuis  Schorpion inf ru i ts t reek met een stop in het wi jnhuis  Schorpion inf ru i ts t reek met een stop in het wi jnhuis  Schorpion inf ru i ts t reek met een stop in het wi jnhuis  Schorpion in
Vl iermaal,  waar we van een rondleiding en eenVl iermaal,  waar we van een rondleiding en eenVl iermaal,  waar we van een rondleiding en eenVl iermaal,  waar we van een rondleiding en eenVl iermaal,  waar we van een rondleiding en een
degustatie zul len kunnen genieten.degustatie zul len kunnen genieten.degustatie zul len kunnen genieten.degustatie zul len kunnen genieten.degustatie zul len kunnen genieten.

Na de terugweg worden we samen weer verwacht aanNa de terugweg worden we samen weer verwacht aanNa de terugweg worden we samen weer verwacht aanNa de terugweg worden we samen weer verwacht aanNa de terugweg worden we samen weer verwacht aan
het Khet Khet Khet Khet Kasteel voor het  aperit iefasteel voor het  aperit iefasteel voor het  aperit iefasteel voor het  aperit iefasteel voor het  aperit ief, de BBQ en de animatie, de BBQ en de animatie, de BBQ en de animatie, de BBQ en de animatie, de BBQ en de animatie
in het teken van de RIDDERS, ideaal voor groot en kleinin het teken van de RIDDERS, ideaal voor groot en kleinin het teken van de RIDDERS, ideaal voor groot en kleinin het teken van de RIDDERS, ideaal voor groot en kleinin het teken van de RIDDERS, ideaal voor groot en klein
in het decor van een echt kasteel.in het decor van een echt kasteel.in het decor van een echt kasteel.in het decor van een echt kasteel.in het decor van een echt kasteel.

We hopen dat de zon van de partij zal zijn zodat we inWe hopen dat de zon van de partij zal zijn zodat we inWe hopen dat de zon van de partij zal zijn zodat we inWe hopen dat de zon van de partij zal zijn zodat we inWe hopen dat de zon van de partij zal zijn zodat we in
plaats van zand geen zware leem aan onzeplaats van zand geen zware leem aan onzeplaats van zand geen zware leem aan onzeplaats van zand geen zware leem aan onzeplaats van zand geen zware leem aan onze
wandelschoenen of  i jzeren ros zullen hebben.wandelschoenen of  i jzeren ros zullen hebben.wandelschoenen of  i jzeren ros zullen hebben.wandelschoenen of  i jzeren ros zullen hebben.wandelschoenen of  i jzeren ros zullen hebben.

1936-20141936-20141936-20141936-20141936-2014
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Ter gelegenheid van het huwelijk van
zijn zoon in Ubud (Zuid Bali, Indonesië)
bezorgde collega Marc-H. Nolens ons
volgende kiekjes van een plaatselijke
tandartskabinet.
Alle tandartsen op Bali zijn Dokter GiGi.
Op straat hangt het naambord en dan is
het even zoeken.
Trapke op naar het tweede verdiep,
verscholen achter het standbeeld van
een of andere Hindoe god hangt een
gordijn (mooi in plissé gestreken). Marc-H piepte even achter het gordijn en
vond een onbemand tandartskabinet, stiekem een foto gemaakt en wegwezen.

<========

Dokter GIGI
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VOLZET

VOLZET

VOLZET

NAJAAR
Dond  4 september namiddag W.Van Breda & L.Vrielinck
Overkappingsprothese : prothetische en chirurgische uitdagingen.
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 7 + 6

Dond 25 september ganse dag Rita Akkermans
Geweldloze communicatie in de tandartspraktijk /
omgaan met lastige patiënten
Genk Stiemerheide 40 AE  DG 2

Dond  2 oktober namiddag  L. Abraham-Inpijn
Acute medische situaties in de tandartspraktijk : casuïstiek en video
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 1

Zaterd 4 oktober  voormiddag M-H. Nolens
Klinische cursus Beetregistratie (deel 2: betand)
Hasselt Syntra 20 AE  DG7

Dond & vrijd  9-10 oktober 2 x ganse dag V. Van Rossum
Van solo naar groepspraktijk : werken  op meerdere stoelen (deel 2)
Genk Stiemerheide 80 AE  DG 2

Zaterd  11 oktober ganse dag M-H. Nolens & G.Roumans
Urgenties en kleine herstellingen (prothetiek)
Hasselt Syntra 40  AE  DG 7

Vrijd 17 oktober ganse dag  P. Van der Stelt
Digitale radiologie  (theorie en diagnostiek)
Genk Stiemerheide 40 AE   DG 3

Dond 23 oktober  namiddag H. De Kloet
Het composietgevoel anno 2014
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 4

Dond & vrijd 6-7 november 2x ganse dag V. Van  Rossum
Van solo naar groepspraktijk : werken met tandartsassistenten (deel 3)
Genk Stiemerheide 80 AE   DG 2

Vrijd  14 november  3/4 dag Raimond Van Duinen
Duurzaam biocompatibel restaureren met glas.
Van metaal en monomeren naar mineralen.
Genk Stiemerheide 30 AE  DG 4

NIVVT cursussen 2014  in Limburg

VOORJAAR
Vrijd 23  mei  ganse dag V. Van Rossum
Van solo- naar groepspraktijk deel 1
Genk Stiemerheide 40 AE  DG 2

Activiteiten VVT 2014  studieclub Limburg

KLTV activiteiten

28 juni Dag van het Spyxke KOKIMA Event Location
(Het Rood Kasteel)

18 oktober Apollonia Banket             Fonteinhof  Borgloon

22 mei STCL  Occlusieconcepten DG7
Marc-H Nolens Tiendenschuur Herkenrode

25  september  STCL  Medische stralingsfysica
Hilde Bosmans DG3     HANGAR 58

23 oktober  STCL  Composiet DG4
Hein De Kloet Tiendenschuur Herkenrode

27 november STCL  Parodontologie DG4    HANGAR 58
Lefever/Temmerman
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GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT:::::
Enthousiaste tandarts Enthousiaste tandarts Enthousiaste tandarts Enthousiaste tandarts Enthousiaste tandarts gezocht voor jonge, moderne tandartspraktijk in
Diepenbeek.
Meer info via info@tandartsvanheusden.be  of   011/91.08.03011/91.08.03011/91.08.03011/91.08.03011/91.08.03

TTTTTandarandarandarandarandar ts gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat ie
Wij zoeken een gemotiveerde tandarts voor een goed draaiende moderne
praktijk in Hasselt. Full-time assistente is aanwezig. Dagen en uren zijn
bespreekbaar. Goede verloning en toekomstperspektief. Wij zijn een entousiast
team en heten U van harte welkom.
Tandartspraktijk Martine Journee te Hasselt
Tel. 011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04     E-mail::::: journeemartine@gmail.com

TTTTTandarandarandarandarandar tsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zolder zoekt gemotiveerde
tandarts (M/V), ervaring niet vereist, voor samenwerking in een gloednieuwe,
volledig geautomatiseerde en gedigitaliseerde praktijk met de modernste
apparatuur (fulltime mogelijk). Goede verloning.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: Frieda Achten  011/573903 011/573903 011/573903 011/573903 011/573903

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

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

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

Zaterdag  6 december  ganse dag Wintermeeting
UHasselt of C-mine 30 AE
Werktitel : Lokale anesthesie in de tandheelkunde : aanvullende technieken,
 complicaties, beleid bij risicopatiënten,  invloed geneesmiddelenbeleid
 en aansprakelijkheid.

NIVVT cursussen 2014  in Limburg (vervolg)

OVER TE NEMEN:
Naar aanleiding van het overlijden van collega Gerard Vlaminck:
Pspix van Acteon, digitaal RX systeem, fosforplaatjes inbegrepen.
2jaar oud waarvan één jaar effectief gebruikt:  4.500 euro
Contact: gerard.vlaminck@pandora.be
of Tel.:     0478/23.43.29

TE KOOP:
WEGENS STOPZETTING:
* KODAK ORTHO TYPE 8000 DIGITAAL  als nieuw
* DIGORA  nieuw model
* SIRONA STOEL M1 kompleet met LAMP  in zeer goede staat
* KASTEN BAISCH
TEL.011229548 N.HINDRIKS

KLTV
zoekt  nieuwe

( jongere )
eindredacteur

voor
't Spyxke
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WACHTDIENST  LimburgWACHTDIENST  LimburgWACHTDIENST  LimburgWACHTDIENST  LimburgWACHTDIENST  Limburg
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

Lijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienst      juni  2014 juni  2014 juni  2014 juni  2014 juni  2014

Zaterdag  07/06/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  08/06/2014 : 9 tot 18 uur

Vanhoorebeeck B Stationsstraat 106 3920 Lommel 011/551472
Hendrickx R. Vrijheidslaan 38 3960 Bree 089/461575
Piron N. Kuringersteenweg 170a 3500 Hasselt 011/873239
Vanpol M. Kazernelaan 45 3530 Helchteren 011/521066
Pellaers H. Wijngaardstraat 1 3700 Tongeren 012/234718
Ouwerx A. Bornstraat 35 3806 Velm-St.Truiden 011/680238
Meuwis P. Ubbelstraat 9 3550 Zolder 011/538491

Pinkstermaandag  09/06/2014 : 9 tot 18 uur

Henckens W. Don Boscostraat 79a 3940 Hechtel 011/734926
Kerkhofs T. Opitterkiezel 221 3960 Opitter-Bree 089/866044
Roebben W. Zoldersekiezel 159 3511 Hasselt-Kuringen 011/255115
Venken A. Weg nr Zwartberg 152 3660 Opglabbeek 089/812081
Pellaers L. Venstraat 16 3700 Vreren-Tongeren 012/236118
Renckens R. Ed.Dompasstraat 35 3570 Alken 011/314149
Minten D. Koolmijnlaan 165 3550 Heusden 011/572306

Zaterdag  14/06/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  15/06/2014 : 9 tot 18 uur

Cornelissen R. Houtakker 15 3930 Hamont 011/621533
Vancauwelaert E. Populierenlaan 36 3621 Rekem-Lanaken 089/732680
Quaethoven M. Anne Frankplein 11/2 3500 Hasselt 011/201120
Jooken R. Donkweg 23 3520 Zonhoven 011/813255
Koopmans C. Verbindingsstraat 8 3740 Waltwilder-Bilzen 089/491970
Somers M. Geelstraat 53 3800 Brustem-St.Truiden 011/681571
Morren J. Hasseltsestraat 10 3540 Herk-de-Stad 013/555586

Zaterdag  21/06/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  22/06/2014 : 9 tot 18 uur

Vernyns V. A.Preud’hommepl. 2b1 3990 Peer 011/621966
Monsieur J. Heirstraat 466 3630 Maasmechelen 089/761550
Smeets I. Lazarijstraat 52 3500 Hasselt 011/254384
Vandeboel A. Schaapsdries 15 3600 Genk 089/306035
Thewissen R. Biesweg 24 3620 Gellik-Lanaken 089/716570
Bollen K. Reigerlaan 5 3570 Alken 0898/762815
Schaeken K. Hasseltsesteenweg 120 3580 Beringen 011/429507

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  28/06/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  29/06/2014 : 9 tot 18 uur
Overweg M. Bemvaartstraat 47 3900 Overpelt 011/648788
Sleypen D. Grotestraat 46 3631 Boorsem-Maasmech 089/765574
Van Campenhout G. Acaciastraat 82 3500 Hasselt 011/273714
Timmerman A. Rozenkranslaan 65 3600 Genk 089/612403
Ysewijn A.M. Brugstraat 41b2 3740 Bilzen 089/868693
Gemis P. Borgwormsesteenweg 5 3891 Millen b.Aalst St.T. 011/484531
Tijskens L. Schrikheidestraat 13 3582 Koersel-Beringen 011/421969

WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE      juni  2014            070 / 222125

Weekend  7 en 8 juni,  9 tot 18 uur Bollen Curd
Pinkstermaandag 9 juni,  9 tot 18 uur Lefever David
Weekend 14 en 15 juni,  9 tot 18 uur Devlieger Hilde
Weekend 21 en 22 juni,  9 tot 18 uur Vogels Roel
Weekend 28 en 29 juni.,  9 tot 18 uur Cox Catherine

WACHTDIENST   ORTHODONTIE juni  2014        070 / 222088

Weekend  7 en 8 juni,  9 tot 18 uur Vanderstraeten Olga 0475586064
Pinkstermaandag 9 juni,  9 tot 18 uur Dreesen Karoline 0484425270
Weekend 14 en 15 juni,  9 tot 18 uur Daems Julie 0496512475
Weekend 21 en 22 juni,  9 tot 18 uur Kellens Annelies 0473449125
Weekend 28 en 29 juni.,  9 tot 18 uur Schrijnemakers Karel 0475724848
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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
29° jaargang, nummer 6:  juni  2014

                    S     't    pyxke
1936-20141936-20141936-20141936-20141936-2014

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

Inschrijven: Inschrijven: Inschrijven: Inschrijven: Inschrijven: vóór 23juni 2014vóór 23juni 2014vóór 23juni 2014vóór 23juni 2014vóór 23juni 2014
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
15,00 euro per volwassene15,00 euro per volwassene15,00 euro per volwassene15,00 euro per volwassene15,00 euro per volwassene
5,00 euro per kind (-18j)5,00 euro per kind (-18j)5,00 euro per kind (-18j)5,00 euro per kind (-18j)5,00 euro per kind (-18j)

Gelieve ook te melden (voor de verzekering):
Naam en voornaam van alle deelnemers

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

 sponsoring: KLTV

Zaterdag 28 juni 2014Zaterdag 28 juni 2014Zaterdag 28 juni 2014Zaterdag 28 juni 2014Zaterdag 28 juni 2014

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

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
 13u00 13u00 13u00 13u00 13u00

               FietsersFietsersFietsersFietsersFietsers     énénénénén wandelaars wandelaars wandelaars wandelaars wandelaars
Het Rood KasteelHet Rood KasteelHet Rood KasteelHet Rood KasteelHet Rood Kasteel

GuigovenGuigovenGuigovenGuigovenGuigoven
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Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be

Secretariaat K.L.T.V.:
Stokerijstraat 5 3920 Lommel  011/54.32.94

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: "Kasteel  van Remersdaal  in Voeren"

ADRESWIJZIGINGEN,
IN- en UITSCHRIJVEN  voor  ACTIVITEITEN  KLTV

Centralisatie via de VVT-website of  het nieuwe  e-mailadres:
studieclublimburg@tandarts.be

 28 juni 2014
Dag van 't Spyxke
Het Rood Kasteel Guigoven

Fiscaal attest gevonden?
Gooi de wikkel van dit Spyxke niet dadelijk in de

vuilbak, er zit ook het fiscaal attest van de betaling
van uw lidgeld 2014 bij.

Beste collegae,

Inmiddels kunnen we alweer de eerste
helft van ons werkjaar afsluiten en
staat de zomer weer voor de deur.
Vooreerst  wil ik via deze weg de familie
van Hugo Beelen nog onze deelneming
betuigen na zijn overlijden. Hugo heeft
op 65-jarige leeftijd zijn strijd tegen
kanker verloren en overleed op zondag
4 mei. De jaarlijkse wintermeeting aan
de UHasselt te Diepenbeek zal vanaf
nu niet meer hetzelfde zijn.
Naar aanleiding van de voorbije verkiezingen, hoop ik dat we
een regering krijgen die wat meer rekening houdt met onze
verzuchtingen en het aantal nieuwe wetjes, die ons het leven
zuur kunnen maken, tot een minimum beperkt.
Zaterdag 28 juni is er weer onze Dag van ’t Spyxke. Ditmaal in
het glooiende landschap in de streek van Vliermaal. De fiets-
en wandeltocht zal veel bergop- en af inhouden.
Noteer ook alvast zaterdag 18 oktober in je agenda voor ons
jaarlijks banket, dat dit jaar doorgaat in Het Fonteinhof te
Borgloon.
In aanloop naar de komende verlofperiode wil ik jullie er
nogmaals aan herinneren dat je voor je eigen patiënten zorgt
voor de continuïteit van de zorgen. Je patiënten naar de
wachtdienst verwijzen is in deze geen optie. Hou goed in het
achterhoofd dat, wanneer er teveel klachten van patiënten
komen, de PGC's het doembeeld van de weekwachtdienst weer
zullen bovenhalen.
Verder wens ik jullie nog een verkwikkende zomervakantie toe
met vooral veel zon en veel rust.
Tot in september,
Serge
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     GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:

° 28-04-2014
FELIX
Zoontje van collega  LIESBET DE MEULENAERE en

Steven Van Hissenhoven
Kleinzoontje van collega RIA MIERMANS
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OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:OVERL I JDEN:

° 20-03-1949  + 04-05-2014

HUGO BEELENHUGO BEELENHUGO BEELENHUGO BEELENHUGO BEELEN

Op  4 mei ging Hugo Beelen op de leeftijd van 65 jaar van ons heen.  Voor menig
tandarts in Limburg stond hij aan de wieg van hun opleiding  met zijn gekende
stijl om zonder grootspraak toch het  beoogde doel te bereiken en de opzwellende
wanhoop van menig studentje te relativeren. Ook nadat de opleiding
Tandheelkunde in Diepenbeek werd opgedoekt, bleef Hugo zich inzetten om
onze jaarlijkse “Diepenbeekdag”  vooraf goed voor te bereiden.  Hij was
dolgelukkig toen we na de werken aan de Agora en onze omweg via de Limburghal,
opnieuw naar ” zijn”  Uhasselt kwamen.  Helaas kreeg hij vorig jaar (net voor zijn
pensioen) slecht nieuws. Ondanks een voorspoedige behandeling met
chemotherapie, deden residuele tumorcellen begin dit jaar opnieuw herval
optreden. Eind vorig jaar vroeg hij de vereniging om dit onderzoek te steunen.
Zoon Zjef en schoonzus Hanny engageerden zich voor de uitdaging 1000 km
fietsen van 29 mei tot 1 juni  2014. Het vooropgestelde bedrag werd  ruim gehaald,
mede door o.a.  de steun van vele collegae en de vereniging  tijdens onze laatste
“Wintermeeting” op 7/12/2013.  Hugo was blij die dag weer bij “zijn “ oudstudenten
te zijn , we wisten niet (ondanks onze wederzijdse plannen voor dec 2014) dat dit
de laatste keer zou zijn!!
Zie ook  : www.zjefenhanny.be en www.1000km.be

OVER TE NEMEN:
Naar aanleiding van het overlijden van collega Gerard Vlaminck:
Pspix van Acteon, digitaal RX systeem, fosforplaatjes inbegrepen.
2jaar oud waarvan één jaar effectief gebruikt:  4.500 euro
Contact: gerard.vlaminck@pandora.be
of Tel.:     0478/23.43.29



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:     juni 2014juni 2014juni 2014juni 2014juni 2014

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 2014juni 2014juni 2014juni 2014juni 2014

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

Continuïteit van de zorgen

Los van het systeem van de wachtdienst heeft de tandarts de plicht ervoor te
zorgen dat een behandeling niet nodeloos, en met risico’s voor de patiënt,
onderbroken wordt.
Tegelijk draagt de tandarts een zekere verantwoordelijkheid tegenover zijn of
haar patiënten.
Dit betekent concreet dat een tandarts die in vakantie is of wegens ziekte afwezig
is, ervoor moet zorgen dat hij of zij een akkoord sluit met een andere tandarts, die
als vervangende tandarts kan optreden. Zo moet een patiënt met een dringend
probleem niet zelf naar een tandarts zoeken, maar wordt via zijn of haar tandarts
verwezen naar de vervangende tandarts.
De vervangende tandarts moet de patiënten binnen de mate van het mogelijke
terug verwijzen naar de reguliere tandarts en moet een verslag opmaken van de
uitgevoerde behandelingen en dit aan de reguliere tandarts bezorgen.

Bron: Brief PGC Antwerpen aan de Antwerpse tandartsen.

Tandtechnici in de tandartspraktijk.

Vanaf nu is het wettelijk toegelaten dat de tandtechnieker in de tandartspraktijk
mondelinge- en theoretische bijstand geeft aan de tandarts in aanwezigheid van
de patiënt. Dit houdt ook in dat het wettelijk verboden is de patiënt, bijvoorbeeld
voor een kleurbepaling, naar het labo te sturen. De technieker mag dit wel in de
tandartspraktijk komen doen.
Tandheelkundigen die doorverwijzen naar het dentaaltechnisch bedrijf en zo
illegale beroepsuitoefening zouden bevorderen, riskeren aangeklaagd te worden
wegens overtreding van Art. 19 van KB n° 78.
Wij willen dan ook alle collegae aansporen om hun eigen competenties te
vrijwaren en tevens geen tandtechnisch werk toe te vertrouwen aan bedrijven
die op illegale wijze prothetische verzorgingen uitvoeren bij de patiënt.

Bron: VVT

Onderzoek gezondheidszorg
Naar aanleiding van haar 50-jarig bestaan heeft het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV) een grootschalig bevolkingsonderzoek over de
gezondheidszorg georganiseerd.
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Het onderzoek peilde naar de mening van de bevolking over de organisatie van
de gezondheidszorg, de relatie met arbeidsongeschiktheid en de verplichte
ziekteverzekering. Men onderzocht ook de wensen over de toekomstige
organisatie van de gezondheidszorg, het activeringsbeleid en de
ziekteverzekering.

Breed draagvlak

Volgens de onderzoekers bestaat er in België een ruim draagvlak voor een systeem
van ziekteverzekering waarbij iedereen verzekerd is voor een breed pakket en
naar vermogen bijdraagt. 63% vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten
moeten dragen, terwijl 31% wil dat iedereen evenveel bijdraagt en 6% oordeelt
dat wie meer ziek is, ook meer moet bijdragen.

Slechts 7% van de Belgen verkiest een beperkte, verplichte basisverzekering
waaraan via privéverzekeringen pakketten kunnen worden toegevoegd. 75%
verwerpt dit.

Pijnpunten

Maar toch leven er een aantal bekommernissen die de solidariteit bedreigen.
Belangrijke pijnpunten zijn sociale fraude en de betaalbaarheid van het systeem.
Hoewel de basisprincipes van het stelsel dus op grote steun kunnen rekenen, is
er ook kritiek op de werking en de houdbaarheid van dat stelsel.

Een groot deel van de respondenten vermoedt grootschalige fraude in de
ziekteverzekering. Daardoor is men minder bereid om bij te dragen aan het stelsel.
Bijna 60% denkt dat veel mensen die met ziekteverlof zijn eigenlijk kunnen werken.
Ze pleiten voor meer controles en strengere straffen.

Leefstijl

Daarnaast wordt veel belang gehecht aan persoonlijke verantwoordelijkheid en
is een kwart tot een derde van de bevolking voorstander van leefstijldifferentiatie,
waarbij voor de terugbetalingen rekening wordt gehouden met de leefstijl van de
personen.

Bron: FOD Sociale Zaken

Tot slot maken de Belgen zich ook zorgen over de betaalbaarheid van het systeem.
Tegelijk is er maar een beperkt draagvlak voor besparingsmaatregelen zoals: niet
alle medische diensten in alle ziekenhuizen aanbieden. Er is eerder een tendens
om bepaalde groepen uit te sluiten.
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Wintermeeting  Uhasselt 6 december 2014

    LOKALE ANESTHESIE IN DE TANDHEELKUNDE

1.Indicaties en contra-indicaties van lokale anesthesie : samenstelling en
werkingsmechanisme. Huidige producten en hun doel (publiek)/

carpulespuit/oppervlakteanesthesie en protocol bij prikaccidenten/ allergie
op producten.  45 MIN

2. Computergestuurde lokale anesthesie: welke systemen zijn er momenteel op
de markt en in welke gevallen heeft dit een toegevoegde waarde.  Hoe

verhoudt zich prijs/kwaliteit ? 45MIN

Deel 2 : sociaal statuut zelfstandige

- Welke gevolgen heeft de nieuwe wetgeving inzake sociale bijdragen
zelfstandigen voor mijn sociaal statuut ?

- Inschakelen van zelfstandige medewerker ( free lance) en probleem
schijnzelfstandigheid

Inschrijven voor 1 oktober 2014 door storten van 22 euro p.p.
op rekening  KLTV  : IBAN   BE 287 6451 1921 1520

BIC   JVBABE22
met vermelding van “naam deelnemer”.
Deze namiddag is toegankelijk voor KLTV leden en/of partner.
Niet geaccrediteerd

***************************

    Het programma en de sprekers voor UHasselt (Diepenbeek)
6 december zijn bekend.

      Sprekers:  Prof. Vinckier, Prof. Abraham-Inpijn,
   Prof. Hommez en collega Luc berden

         Hieronder vindt u de onderwerpen en het tijdsbestek.
        Waarschijnlijk zal de inschrijving  bij het VVT Magazine

SEPTEMBER zitten.
SNEL BETALEN BLIJFT DE BOODSCHAP  !!!!

Seminarie tandartsen
Studienamiddag rond "personeel"

zowel assistentie als werken bij een collega
Don. 9 oktober 2014 van 14u00 tot 17u30

Hotel Stiemerheide, Genk

Deel  1 : aanwerven tandartsassistente

- Welke zijn mijn administratieve verplichtingen bij aanwerven van een
assistente ?

- Wat kost een tandartsassistente ?
- Welke steunmaatregelen kan ik genieten ?

- Welke loon- en arbeidsvoorwaarden moet ik respecteren ?
- Hoe bezoldig ik mijn medewerker extra  op een voordelige manier ?

- Welke gevolgen heeft  het eenheidsstatuut voor mij ?
- Welk zijn de mogelijke statuten en gevolgen hiervan bij aanwerving

van een medewerker:  student, stagiair, IBO, bediende…
- Welke zijn de pijnpunten bij aanwerving van een medewerker ?
- Welke zijn mijn rechten en plichten bij controle van de sociale

inspectie?
- Motivatie bij ontslag en wat als dat praktijk stopt !!!

Werken met personeel en hoe zelf in groep werken.
Volgend jaar krijgen we ongevraagd wat administratief werk bij , maar zelfs op dit
ogenblik zijn veel taken niet meer samen te combineren (ook voor de solo-
tandarts). Met misschien nog geen 10 jaar op de teller, kan er toch een vraag naar
hulppersoneel gesteld worden.  Is dit nog nuttig ? Welk prijskaartje ?  Wat als
ikzelf wil(moet) stoppen ?  Waar zitten de addertjes onder het gras en welke
rechten en plichten heb ik als werkgever  ?
Tenslotte kan men ook opteren om in de begin of eindfase van de
beroepsloopbaan in groepsverband te gaan werken  met bv beperkte uren.  Hoe
kan dit met het zelfstandigenstatuut en waar moet men zeker op letten ?
Plaats Stiemerheide  Genk  donderdag 9 oktober  2014 tss 14-17.30  zie programma
hierna
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eind december verdwijnen , omdat de subsidiestroom zou opdrogen door een
ander beleid. Waarschijnlijk weten we bij het begin van het volgend schooljaar
meer, maar voor wie sensibilisering via de scholen gunstig gezind is, kan dit
zeker een opstap zijn  omdat het warm water niet opnieuw dient uitgevonden te
worden. Toch moeten we aanstippen , hoe goed bedoeld ook ,dat als men
individueel naar een school stapt, doe dit steeds in overleg met de collegae,
zodat er nadien geen misverstanden ontstaan.
Natuurlijk hopen we op een scenario dat het project opnieuw mag verlengd
worden  en dat de scholen hun aanvraag kunnen blijven richten via
www.glimlachen.be ( kijk ook eens naar het materiaal en de vorige acties, de
facebookpagina…..)
Bijvoegde foto’s horen bij een bezoek aan de kleuters en lagere school in
Zutendaal eind mei.  Tandarts Birgit en medewerkster Claudia geven de ganse
dag het beste van hunzelf om alle kleuterklassen en het tweede leerjaar met een
kringgesprek of powerpoint , poetsinstructie en het waarom van gezonde
voeding /drank en het regelmatig bezoek aan te tandarts, te onderrichten. De
kinderen kregen, naast een tandenborstel/stickers/poetskaart en een 2
minuten-zandloper,  een duidelijke brief naar de ouders mee met de juiste
adviezen.
Nogmaals, we  hopen dat budgetproblemen  dit project geen halt gaan toe
roepen , want ook tandpreventie heeft nood aan regelmaat en de school is hier
zeker een forum waar elk kind dezelfde kansen kan verkrijgen. Zeker nu het
rollend materiaal niet versleten is, het materiaal nog up-to-date en de collegae
fel gemotiveerd zijn, moeten we voor een positieve oplossing gaan, goed wetend
dat ook in de bejaarden- en gehandicaptenzorgcentra de (mondgezondheid)
nood OOK groot is !!!!

Hoffbauer  Jos

3.Lokale anesthesie bij (jonge) kinderen : angstbeleving/voorbereiding en welke
technieken komen in aanmerking / hoeveelheid en mogelijke complicaties

en gebruik van medicatie. 45MIN
4.Complicaties en mislukkingen  : ongewenste uitbreiding/hematoom/trismus/

naaldbreuk/langdurig sensibiliteitsstoornissen en weinig werking
(infectiegebied/ drugs-alcoholpatiënt/spix…) 60MIN

5.Omgaan met risicopatiënten  :  hartziekten/cerebrovasculair accident/

verhoogde bloedingsneiging/diabetes/hypertensie/hyperthreoïdie/
leverstoonrissen en hypoprotëinemie. 35MIN

6.Protocol tijdens zwangerschap en geneesmiddelengebruik met invloed op onze
anesthesie. 30 MIN

7.Systemische complicaties in de stoel  : Vagale collaps/hyperventilatie/ injectie
in bloedvat of zenuw /allergische reacties en inhoud van noodtrousse.   Wat

met een patiënt , die een verleden heeft van “accidenten”  ? 35 MIN

******************************

Sensibiliseringsproject GLIMLACHEN.BE (4 tot 18 jaar)

De uitwerking van de 6de staatshervorming, waarbij o.a. preventieprojecten
binnenkort naar de regio’s verschuiven, kan ook invloed hebben op de verdere
toekomst van het schoolproject Glimlachen.be.  Vier jaar geleden werd er elk
jaar door het RIZIV federaal geld aangebracht om de tandpreventie naar de
scholen te brengen. Naast de aanmaak en de  kost van materiaal en  het vervoer
(er werden voor Vlaanderen drie busjes aangekocht en uitgerust) werd een
secretariaat uitgebouwd, dat bereidwillige tandartsen en educatiemedewerkers
naar de scholen kon sturen, welke hiervoor een aanvraag deden. Voor de scholen
was het bezoek van het Glimlachen.be team gratis en op één lesuur werd telkens
één klas afgewerkt. Waar de eerste jaren het materiaal vooral ontwikkeld werd
voor kinderen van de lagere school (Flos en Bros, weekpoetskaart,
tandenborstel, lespakketten voor de leerkrachten afhankelijk van de graad en
brief voor de ouders), kwam het accent voor geselecteerde secundaire scholen
op tanderosie, piercings en bleaching) . Dit jaar werd het beschikbaar budget
gebruikt  om ook voor de kleuters extra  materiaal  te ontwikkelen (vertelplaten
Cas en Kato, zandloper, weekpoetskaartje, tandenborstel en brief voor de
ouders) en konden ook het laatste kleuterklasjes bezocht worden.
Tijdens de voorbije jaren zijn er al heel wat scholen gepasseerd (ook veel
Limburgse) en telkens werd daar educatief materiaal achtergelaten en geeft
de website ook tal van mogelijkheden om de school nadien  ter hulp te komen
met up-to-date materiaal ende juiste visie op de mondgezondheid.  Natuurlijk
zou het zonde zijn moest alles(materiaal/ organisatie/ busjes en manpower)



KKKKKoninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse TandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVerenigingerenigingerenigingerenigingereniging

-17--17--17--17--17-

't Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:     juni 2014juni 2014juni 2014juni 2014juni 2014

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 2014juni 2014juni 2014juni 2014juni 2014

-16--16--16--16--16-



KKKKKoninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse TandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVerenigingerenigingerenigingerenigingereniging

-19--19--19--19--19-

't Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:     juni 2014juni 2014juni 2014juni 2014juni 2014

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 2014juni 2014juni 2014juni 2014juni 2014

-18--18--18--18--18-

Seminarie DuKas Finance     Pensioenproblematiek

17 mei 2014

Ondanks een  mooie opkomst van
een 50 collegae op een zonnige
zaterdag in mei, kon spreker
Dehoux (DukasFinance) ons
geen heel vrolijk verhaal brengen
over de mogelijkheden voor een
zalige oude dag met een vrij
beroep. Terwijl de overheid nog
veel moeite heeft met heilige

huisjes (ambtenarenstatuut, nieuwe regeling brugpensioen, anciënniteit,
gelijkgestelde periodes , “zware “ beroepen), blijft het zelfstandigenpensioen (zelfs
na 42 jaar arbeid) een mager beestje en is pensioensparen, VAPZ en
groepsverzekering (vennootschap) pure noodzaak om later niet als “omnio” te
eindigen. Zowel voor de opbouw van pensioen als  de strategie bij successieplanning
werden nog enkele werkbare constructies met voorbeelden gepresenteerd , die nog
niet onder de “antimisbruikbepalingen” vallen.  Het moet gezegd dat de voorbije
regering DiRupo 1 veel achterpoortjes heeft gesloten en buitenlandse roerende en
onroerende intussen vlot op te sporen vallen.

NIVVT cursus 3 april 2014
Dhr. Bob Cox         Sociale Media

NIVVT cursus 24 april 2014      Dr. L. Abraham-Inpijn
       De chronisch zieke, gezond ogende patiënt
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STCL 22 mei 2014 Herkenrode abdij
Dhr. Marc-H. Nolens      Occlusieconcepten

STCL 24 april 2014 Hangar 58
Dhr. Alex Demets    Adhesieve THK en pijn?
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Blo Kart: even snel als de wind.
Marc-H heeft zijn karting trofeeën  al lang weggeborgen en doet nu
enkel nog aan "gezonder" ecologisch karten, geen benzeen of tolueen !

evenvan de grond (met één wiel)
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Programma:

13u00 Samenkomst FIETSERS en WANDELAARS:  aan het Rood Kasteel
in Guigoven voor een tocht door de fruitstreek.

14u00 Rondleiding bij het wijnhuis SCHORPION in Vliermaal

Voortzetting van de fiets- en wandeltocht

17u00 Aankomst terug aan het Rood Kasteel voor het aperitief

18u00    Begin van de BBQ en de animatie, thema : RIDDERS

Inschrijving:  ALLEEN   via de website VVT-KLTV
of   via studieclublimburg@tandarts.be    (GEEN ANDERE!)

Gelieve  ABSOLUUT  te vermelden:  de namen van ALLE  deelnemende
volwassenen én kinderen (voor de verzekering).

Betaling:  Via Bank J.Van BREDA & Co  IBAN: BE28-6451-1921-1520
 Swift/BIC: JVBABE22

   (aantal volwassenen  x  15 EUR + aantal kinderen x 5 EUR)
(Ruim) vóór 23/06/2014.

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.

15,00 euro voor de volwassenen en15,00 euro voor de volwassenen en15,00 euro voor de volwassenen en15,00 euro voor de volwassenen en15,00 euro voor de volwassenen en
5,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).5,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).5,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).5,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).5,00 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 28 juni 2014Zaterdag 28 juni 2014Zaterdag 28 juni 2014Zaterdag 28 juni 2014Zaterdag 28 juni 2014

  DDDDDAAAAAG VG VG VG VG VAN 't SPYXKEAN 't SPYXKEAN 't SPYXKEAN 't SPYXKEAN 't SPYXKE
De laatste zaterdag van juni  i s  t radi t ioneelDe laatste zaterdag van juni  i s  t radi t ioneelDe laatste zaterdag van juni  i s  t radi t ioneelDe laatste zaterdag van juni  i s  t radi t ioneelDe laatste zaterdag van juni  i s  t radi t ioneel
voorbehouden voor onze " fami l iedag".   Samen, alsvoorbehouden voor onze " fami l iedag".   Samen, alsvoorbehouden voor onze " fami l iedag".   Samen, alsvoorbehouden voor onze " fami l iedag".   Samen, alsvoorbehouden voor onze " fami l iedag".   Samen, als
aanloop naar een welverdiende vakantie met het gezinaanloop naar een welverdiende vakantie met het gezinaanloop naar een welverdiende vakantie met het gezinaanloop naar een welverdiende vakantie met het gezinaanloop naar een welverdiende vakantie met het gezin
collegiaal ontspannen op de f iets of wandelend.collegiaal ontspannen op de f iets of wandelend.collegiaal ontspannen op de f iets of wandelend.collegiaal ontspannen op de f iets of wandelend.collegiaal ontspannen op de f iets of wandelend.

Na vele jaren Maasland veranderen we het geweer vanNa vele jaren Maasland veranderen we het geweer vanNa vele jaren Maasland veranderen we het geweer vanNa vele jaren Maasland veranderen we het geweer vanNa vele jaren Maasland veranderen we het geweer van
schouderschouderschouderschouderschouder, en gaan we naar de F, en gaan we naar de F, en gaan we naar de F, en gaan we naar de F, en gaan we naar de Fruitstreek.ruitstreek.ruitstreek.ruitstreek.ruitstreek.

Place to be is, zoals dit jaar bij de Apolloniareceptie,Place to be is, zoals dit jaar bij de Apolloniareceptie,Place to be is, zoals dit jaar bij de Apolloniareceptie,Place to be is, zoals dit jaar bij de Apolloniareceptie,Place to be is, zoals dit jaar bij de Apolloniareceptie,
het Rood Kasteel in Guigoven. Dit wordt de startplaatshet Rood Kasteel in Guigoven. Dit wordt de startplaatshet Rood Kasteel in Guigoven. Dit wordt de startplaatshet Rood Kasteel in Guigoven. Dit wordt de startplaatshet Rood Kasteel in Guigoven. Dit wordt de startplaats
van de f iets-  en wandeltocht door de L imburgsevan de f iets-  en wandeltocht door de L imburgsevan de f iets-  en wandeltocht door de L imburgsevan de f iets-  en wandeltocht door de L imburgsevan de f iets-  en wandeltocht door de L imburgse
frui ts t reek met een stop in het wi jnhuis  Schorpion inf ru i ts t reek met een stop in het wi jnhuis  Schorpion inf ru i ts t reek met een stop in het wi jnhuis  Schorpion inf ru i ts t reek met een stop in het wi jnhuis  Schorpion inf ru i ts t reek met een stop in het wi jnhuis  Schorpion in
Vl iermaal,  waar we van een rondleiding en eenVl iermaal,  waar we van een rondleiding en eenVl iermaal,  waar we van een rondleiding en eenVl iermaal,  waar we van een rondleiding en eenVl iermaal,  waar we van een rondleiding en een
degustatie zul len kunnen genieten.degustatie zul len kunnen genieten.degustatie zul len kunnen genieten.degustatie zul len kunnen genieten.degustatie zul len kunnen genieten.

Na de terugweg worden we samen weer verwacht aanNa de terugweg worden we samen weer verwacht aanNa de terugweg worden we samen weer verwacht aanNa de terugweg worden we samen weer verwacht aanNa de terugweg worden we samen weer verwacht aan
het Khet Khet Khet Khet Kasteel voor het  aperit iefasteel voor het  aperit iefasteel voor het  aperit iefasteel voor het  aperit iefasteel voor het  aperit ief, de BBQ en de animatie, de BBQ en de animatie, de BBQ en de animatie, de BBQ en de animatie, de BBQ en de animatie
in het teken van de RIDDERS, ideaal voor groot en kleinin het teken van de RIDDERS, ideaal voor groot en kleinin het teken van de RIDDERS, ideaal voor groot en kleinin het teken van de RIDDERS, ideaal voor groot en kleinin het teken van de RIDDERS, ideaal voor groot en klein
in het decor van een echt kasteel.in het decor van een echt kasteel.in het decor van een echt kasteel.in het decor van een echt kasteel.in het decor van een echt kasteel.

We hopen dat de zon van de partij zal zijn zodat we inWe hopen dat de zon van de partij zal zijn zodat we inWe hopen dat de zon van de partij zal zijn zodat we inWe hopen dat de zon van de partij zal zijn zodat we inWe hopen dat de zon van de partij zal zijn zodat we in
plaats van zand geen zware leem aan onzeplaats van zand geen zware leem aan onzeplaats van zand geen zware leem aan onzeplaats van zand geen zware leem aan onzeplaats van zand geen zware leem aan onze
wandelschoenen of  i jzeren ros zullen hebben.wandelschoenen of  i jzeren ros zullen hebben.wandelschoenen of  i jzeren ros zullen hebben.wandelschoenen of  i jzeren ros zullen hebben.wandelschoenen of  i jzeren ros zullen hebben.
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VOLZET

VOLZET

Dond  2 oktober namiddag  L. Abraham-Inpijn
Acute medische situaties in de tandartspraktijk : casuïstiek en video
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 1

Zaterd 4 oktober  voormiddag M-H. Nolens
Klinische cursus Beetregistratie (deel 2: betand)
Hasselt Syntra 20 AE  DG7

Dond & vrijd  9-10 oktober 2 x ganse dag V. Van Rossum
Van solo naar groepspraktijk : werken  op meerdere stoelen (deel 2)
Genk Stiemerheide 80 AE  DG 2

Zaterd  11 oktober ganse dag M-H. Nolens & G.Roumans
Urgenties en kleine herstellingen (prothetiek)
Hasselt Syntra 40  AE  DG 7

Vrijd 17 oktober ganse dag  P. Van der Stelt
Digitale radiologie  (theorie en diagnostiek)
Genk Stiemerheide 40 AE   DG 3

Dond 23 oktober  namiddag H. De Kloet
Het composietgevoel anno 2014
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 4

Dond & vrijd 6-7 november 2x ganse dag V. Van  Rossum
Van solo naar groepspraktijk : werken met tandartsassistenten (deel 3)
Genk Stiemerheide 80 AE   DG 2

Vrijd  14 november  3/4 dag Raimond Van Duinen
Duurzaam biocompatibel restaureren met glas.
Van metaal en monomeren naar mineralen.
Genk Stiemerheide 30 AE  DG 4

Zaterdag  6 december  ganse dag Wintermeeting
UHasselt of C-mine 30 AE
Werktitel : Lokale anesthesie in de tandheelkunde : aanvullende technieken,
 complicaties, beleid bij risicopatiënten,  invloed geneesmiddelenbeleid
 en aansprakelijkheid.

NIVVT cursussen 2014  in Limburg

NAJAAR
Dond  4 september namiddag W.Van Breda & L.Vrielinck
Overkappingsprothese : prothetische en chirurgische uitdagingen.
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 7 + 6

Dond 25 september ganse dag Rita Akkermans
Geweldloze communicatie in de tandartspraktijk /
omgaan met lastige patiënten
Genk Stiemerheide 40 AE  DG 2

Activiteiten VVT 2014  studieclub Limburg

KLTV activiteiten

28 juni Dag van het Spyxke KOKIMA Event Location
(Het Rood Kasteel)

18 oktober Apollonia Banket             Fonteinhof  Borgloon

25  september  STCL  Medische stralingsfysica
Hilde Bosmans DG3     HANGAR 58

23 oktober  STCL  Composiet DG4
Hein De Kloet Tiendenschuur Herkenrode

27 november STCL  Parodontologie DG4    HANGAR 58
Lefever/Temmerman

VOLZET
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GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT:::::
Enthousiaste tandarts Enthousiaste tandarts Enthousiaste tandarts Enthousiaste tandarts Enthousiaste tandarts gezocht voor jonge, moderne tandartspraktijk in
Diepenbeek.
Meer info via info@tandartsvanheusden.be  of   011/91.08.03011/91.08.03011/91.08.03011/91.08.03011/91.08.03

TTTTTandarandarandarandarandar ts gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat ie
Wij zoeken een gemotiveerde tandarts voor een goed draaiende moderne
praktijk in Hasselt. Full-time assistente is aanwezig. Dagen en uren zijn
bespreekbaar. Goede verloning en toekomstperspektief. Wij zijn een entousiast
team en heten U van harte welkom.
Tandartspraktijk Martine Journee te Hasselt
Tel. 011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04     E-mail::::: journeemartine@gmail.com

TTTTTandarandarandarandarandartsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zolder zoekt gemotiveerde
tandarts (M/V), ervaring niet vereist, voor samenwerking in een gloednieuwe,
volledig geautomatiseerde en gedigitaliseerde praktijk met de modernste
apparatuur (fulltime mogelijk). Goede verloning.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: Frieda Achten  011/573903 011/573903 011/573903 011/573903 011/573903

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

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

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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Zaterdag  26/07/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  27/07/2014 : 9 tot 18 uur

Lit E. Pastoor Bungenerstr.34 3930 Achel 0476018364
Van Esser M. Van Eycklaan 47 3680 Maaseik 089/566292
Vandoren G. Kiewitstraat 134 3500 Hasselt 011/212196
Martens S. Weg naar Zwartberg 152 3660 Opglabbeek 089/812081
Vrancken S. Bilzersteenweg 415 3700 Tongeren 012/454999
Velkeneers N. Kasteelstraat 23b 3840 Hoepertingen-Borgl. 012/741776
Stevens W. Gijzevennestraat 52 3560 Meldert-Lummen 013/328832

AUGUSTUS

Zaterdag  02/08/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  03/08/2014 : 9 tot 18 uur

Safaipour H. Kapelstraat 6 3960 Hamont-Achel 011/531710
Spreuwers So. Smeetsstraat 1 3640 Kinrooi 089/701424
Vaninbrouckx B. Plantenstraat 57 3500 Hasselt 011/251174
Swinnen R. Boxbergstraat 6 3600 Genk 089/357650
Brouwers K. Dr Goffinstraat 9 3798 Voeren 04/3810251
Wauters J. Steenweg 345a 3570 Alken 011/591109
Frederix A. Koolmijnlaan 131 3550 Heusden-Zolder 011/524307

Zaterdag  09/08/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  10/08/2014 : 9 tot 18 uur

Siodlak R. Diestersteenweg 23 3970 Leopoldsburg 011/402203
Verheyen P. Breekiezel 36 3670 Gruitrode 089/856204
Kruijen C. Marktplein 38 3590 Diepenbeek 011/321383
De Deyn E. Rootenstraat 17 b17 3600 Genk 089/358173
Timmermans L. St.Gertrudisplein 2a 3740 Beverst-Bilzen 089/413815
Seijnhaeve M. Grootstraat 47 3570 Alken 011/316588
Vandekerckhove M. Linkhoutstraat 221 3560 Linkhout-Lummen 013/323248

O.L.V. Ten Hemelopneming Vrijdag  15/08/2014 : 9 tot 18 uur

Vandeput N. Astridlaan 8 3900 Overpelt 011/643572
Vermeulen J. Koppelstraat 6 3650 Lanklaar-Dilsen 089/757628
Van Cleynenbreugel B. Diepstraat 75 3511 Hasselt-Kuringen 011/873760
Schreurs R. Weg naar Opoeteren 60bus1 3660 Opglabbeek 089/857025
Smits H. Maastrichtersteenweg 103 3770 Vroenhoven-Riemst 012/452667
Geerdens M. O.L.Vrouwstraat 43 3570 Alken 011/314462
Smeets J. Beverlosesteenweg 50 3583 Beringen 011/422914

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

WACHTDIENST  LimburgWACHTDIENST  LimburgWACHTDIENST  LimburgWACHTDIENST  LimburgWACHTDIENST  Limburg
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

Lijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienst      juli, augustus, september  2014 juli, augustus, september  2014 juli, augustus, september  2014 juli, augustus, september  2014 juli, augustus, september  2014

JULI
Zaterdag  05/07/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  06/07/2014 : 9 tot 18 uur

Meynen P. Molenstraat 16 3990 Peer 011/632628
Vanhoof K. Rode Kruislaan 51 3960 Bree 089/464561
Vrancken T. Diepstraat 75 3511 Hasselt-Kuringen 011/873760
De Meulenaere L. Wiekstraat 146 3600 Genk 089/363129
Rosias S. Bilzensteenweg 10a 3730 Hoeselt 089/416256
Souverijns F. Kroonstraat 6 bus c 3840 Borgloon 012/741072
Raemaekers C. St.Jobstraat 94 3550 Zolder 011/250415

Zaterdag  12/07/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  13/07/2014 : 9 tot 18 uur

Meers C. Ringlaan 146 3900 Overpelt 011/661820
Spreuwers St. Smeetsstraat 1 3640 Kinrooi 089/701424
Willems M. Kapelstraat 55 3590 Diepenbeek 011/351075
Van Sanden E. Wiekstraat 146 3600 Genk 089/363129
Fastré L. Visésteenweg 201 3770 Z.-Z.-Bolder-Riemst 012/451890
Vanhollebeke E. Bosveldstraat 1 3870 Heers 011/484029
Dexters P. Kerkstraat 17 3980 Tessenderlo 013/667071

Zaterdag  19/07/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  20/07/2014 : 9 tot 18 uur

Oben K. Koning Albertplein 14 3970 Leopoldsburg 011/343431
Buysse J. Herderstraat 78 3630 Maasmechelen 089/762815
Vanderlinden V. Nieuwstraat 179 3590 Diepenbeek 011/351075
Vandijck M. Winterslagstraat 55b2 3600 Genk 047/739931
Vanhees S. Burg.Marresbaan 13 3770 Vroenhoven-Riemst 012/454318
Vandormael Y. Velmerlaan 57 3806 Velm-St.Truiden 011/685524
Vandermeeren S. Loksbergenstraat 92 b3 3545 Halen 013/444115

Nationale Feestdag Maaandag 21/07/2014 : 9 tot 18 uur

Nijs K. Kaulillerweg 1c 3950 Bocholt 089/472806
Nijsten E. Bessemerstraat 336 3620 Lanaken 089/716150
Jans B. Diestersteenweg 230 3510 Kermt-Hasselt 011/250783
Vandewoude C. Vennestraat 156 b1 3600 Genk 089/303008
Menten F. Dorpsstraat 56 3740 Bilzen 089/414804
Vannitsen M. Tongersesteenweg 10 3800 St.Truiden 011/686802
Hendrickx M.C. Stationsstraat 22 3945 Ham 011/344413
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Zaterdag  13/09/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  14/09/2014 : 9 tot 18 uur

Vaneylen M. Salvatorstraat 117 3930 Hamont 011/447109
Mendes Xavier Suzi P. Smetstraat 1 3640 Kinrooi-Molenbeersel 089/701424
Renders H. Koning Boudewijnlaan 2/4 3500 Hasselt 0475/926794
Heerinckx M. Weg naar Opoeteren 60b1 3660 Opglabbeek 089/857025
Jorissen I. Pliniuswal 24 3700 Tongeren 012/230794
Nysten L. Wildebamp 14 3800 St.Truiden 011/683632
Vandevoort F. Koerselse steenweg 49 3580 Beringen 011/423767

Zaterdag  20/09/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  21/09/2014 : 9 tot 18 uur

Linmans S. Salvatorstraat 117 3930 Hamont 011/447109
Thijssen P. Weg naar Opoeteren 9 3670 Meeuwen-Gruitrode 089/811141
Lenssen I. Kunstlaan 8 3500 Hasselt 011/223032
Schreurs P. Hoogstraat 121 3665 As 089/658373
Thoonen K. Lindestraat 191 3620 Veldwezelt-Lanaken 089/716141
Beunckens L. Kleindekkenstraat 8 3800 St.Truiden 011/689965
Verbeeck H. Pastorijstraat 3 3540 Donk - Herk-de-Stad 013/442622

Zaterdag  27/09/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  28/09/2014 : 9 tot 18 uur

Winters C. Schansstraat 21 3990 Kleine Brogel 011/824247
Van Gansewinkel M. Bocholterkiezel 62 3960 Bree 089/461378
Van Rijswijk A. Hefveldstraat 105 3500 Hasselt 011/274710
Stijven J. Weg naar Zwartberg 161 3660 Opglabbeek 089/819860
Bertrand P. Brugstraat 41b2 3740 Bilzen 089/868693
Berden L. Stationsstraat 43 3840 Borgloon 012/741217
Beutels M. Genebosstraat 109 3560 Lummen 011/571338

KLTV
zoekt  nieuwe

( jongere )
eindredacteur

voor
't Spyxke

Zaterdag  16/08/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  17/08/2014 : 9 tot 18 uur

Snoeks R. St.Trudostraat 32 3990 Peer-Wijchmaal 011/632963
De Groote J.P. Thomasboslaan 20 3630 Maasmechelen 089/761064
Vanderleen M. Maastrichterstwg 166 b2 3500 Hasselt 011/227837
Heylen K. Jaarbeurslaan 21b32 3600 Genk 0472/595331
Kellens D. Biesenweg 44 3740 Bilzen 089/491411
Arnauts M. Wilderenlaan 15 3803 Wilderen-St.Truiden 011/767378
Tallon J. Sportlaan 23 3545 Halen 013/441074

Zaterdag  23/08/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  24/08/2014 : 9 tot 18 uur

Van Eldere J. Fabriekstraat 32 3910 Neerpelt 011/640059
Curvers B. Gruitrodelaan 13 3680 Opoeteren-Maaseik 089/865454
Bosmans N. Plantenstraat 57 3500 Hasselt 011/251174
Robijns G. Dieplaan 41 3600 Genk 089/363259
Smeers B. Langblookstraat 19 3740 Munsterbilzen-Bilzen 089/491152
Beckers M. Gazometerstraat 14 3800 St.Truiden 011/683627
Vangenechten J. Heppensesteenweg 2 3945 Ham 011/345819

Zaterdag  30/08/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  31/08/2014 : 9 tot 18 uur

Houben F. Winterdijkweg 31 3950 Kaulille-Bocholt 011/447829
Arits M. Maaseikerlaan 24 3680 Neeroeteren 089/865300
Smets N. Keizerstraat 22 3590 Diepenbeek 011/333777
Awouters P. Reinpadstraat 18 3600 Genk 089/363516
Scholts K. Maastrichterstraat 112 3700 Tongeren 012/393262
Bellens B. Terwouwenstraat 22 3800 Zepperen-St.Truiden 011/726235
Vandersmissen B. Terbermenweg 1 3540 Herk-de-Stad 013/551212

SEPTEMBER

Zaterdag  06/09/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  07/09/2014 : 9 tot 18 uur

Knevels M. Parkstraat 6 3900 Overpelt 011/644041
Barthels B. Populierenlaan 36 3611 Rekem-Lanaken 089/732680
Jordens A. Rechterstraat 116 3511 Hasselt 011/261080
Van Eijgen J. Vennestraat 156 3600 Genk 089/303008
Vandewinkel M. St.Catharinastraat 3 3700 Tongeren 012/231047
Lismont Y. Velmerlaan 57 3806 Velm-St.Truiden 011/685524
Stinkens M Tessenderlostwg 85 3583 Paal-Beringen 011/420651

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  PARODONTOLOGIE      juli,  augustus,  september  2014

070 / 222125
Weekend  5 en 6 juli,  9 tot 18 uur Boschmans  Geert
Weekend 12 en 13 juli,  9 tot 18 uur Gijbels  Frieda
Weekend 19 en 20 juli,  9 tot 18 uur Soers  Catherine
Nat. Feestdag 21 juli,  9 tot 18 uur Thevissen  Eric
Weekend 26 en 27 juli.,  9 tot 18 uur Van den Eynde  Els
Weekend 2 en 3 aug.,  9 tot 18 uur Vanderfaille  Annelou
Weekend 9 en 10 aug.,  9 tot 18 uur Van Enis  Francis
OLV Hemelvaart 15 aug.,  9 tot 18 uur Wijgaerts  Ingrid
Weekend 16 en 17 aug.,  9 tot 18 uur Bollen Curd
Weekend 23 en 24 aug.,  9 tot 18 uur Lefever  David
Weekend 30 en 31 aug.,  9 tot 18 uur Devlieger  Hilde
Weekend 6 en 7 sep.,  9 tot 18 uur Vogels Roel
Weekend 13 en 14 sep.,  9 tot 18 uur Cox  Catherine
Weekend 20 en 21 sep.,  9 tot 18 uur Boschmans  Geert
Weekend 27 en 28 sep.,  9 tot 18 uur Gijbels  Frieda

WACHTDIENST   ORTHODONTIE juli,  augustus,  september  2014

070 / 222088
Weekend  5 en 6 juli,  9 tot 18 uur      Vangeel Dymphna        012263555
Weekend 12 en 13 juli,  9 tot 18 uur      Alewaters Marielle      011740242
Weekend 19 en 20 juli,  9 tot 18 uur      Jehaes Francine           0495770609
Nat. Feestdag 21 juli,  9 tot 18 uur      Vandijck Marc           089770570
Weekend 26 en 27 juli.,  9 tot 18 uur      Vandeput Lucien          0498120589
Weekend 2 en 3 aug.,  9 tot 18 uur      Vanhemelen Martine 0478243695
Weekend 9 en 10 aug.,  9 tot 18 uur      Mevesen Ann           0494447715
OLV Hemelvaart 15 aug.,  9 tot 18 uur      Piret Jean-Luc           0476259781
Weekend 16 en 17 aug.,  9 tot 18 uur      Kellens Annelies         0473449125
Weekend 23 en 24 aug.,  9 tot 18 uur      Schrijnemakers Karel 0475724848
Weekend 30 en 31 aug.,  9 tot 18 uur      Janssen Rina            0493753838
Weekend 6 en 7 sep.,  9 tot 18 uur      Aerts Johan            0475782831
Weekend 13 en 14 sep.,  9 tot 18 uur      Medhat Aly            0486422050
Weekend 20 en 21 sep.,  9 tot 18 uur      Stessens An           0498110291
Weekend 27 en 28 sep.,  9 tot 18 uur      Voicu Doina           0477725230
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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
29° jaargang, nummer 7: september  2014

                    S     't    pyxke
1936-20141936-20141936-20141936-20141936-2014

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

Donderdag 25 september 2014    om 20u30Donderdag 25 september 2014    om 20u30Donderdag 25 september 2014    om 20u30Donderdag 25 september 2014    om 20u30Donderdag 25 september 2014    om 20u30

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

Accredi teerd aangevraagd DG 3Accredi teerd aangevraagd DG 3Accredi teerd aangevraagd DG 3Accredi teerd aangevraagd DG 3Accredi teerd aangevraagd DG 3

Medische stralingsfysica
in de tandartspraktijk

Prof. Ir.Dr.Hilde Bosmans

 Activiteit VVT studieclub Limburg

     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 september 2014vóór 17 september 2014vóór 17 september 2014vóór 17 september 2014vóór 17 september 2014

  (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: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.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.vvt.be.vvt.be.vvt.be.vvt.be.vvt.be
(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)
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Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be

Secretariaat K.L.T.V.:
Stokerijstraat 5 3920 Lommel  011/54.32.94

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: "Kasteel  van Remersdaal  in Voeren"

 25 september 2014
STCL Medische stralingsfysica in de tandartspraktijk    DG3
Hilde Bosmans
HANGAR 58

Op het schutblad met uw naam en adres
Studieclub  25/9 Studieclub  25/9 Studieclub  25/9 Studieclub  25/9 Studieclub  25/9   Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen

= U bent wel of  (nog) niet ingeschreven
voor de studieclub van september

Donderdag 25 september 2014 om 22u15 (na de studieclub)
KLTV nodigt alle leden van KLTV uit op een gezellig samenzijn met
een hapje en een drankje.

Dit met de steun van G.S.K., Nobel Biocare en MACOBE

Beste collegae,

ook deze zomer hebben we weer afscheid moeten
nemen van een collega. Op 9 augustus overleed
collega Jacques Graindor op 63 jarige leeftijd.
In naam van onze vereniging bied ik de familie
dan ook onze innige deelneming aan.
4 Juli was bijna een zwarte dag voor ons beroep
geweest. Een journalist meende dat hij in het
lang en breed een artikel in de krant moest
plaatsen over waarschijnlijke legionella-
besmetting in een Limburgse praktijk. Door het
snel en krachtdadig optreden van het VVT en
jullie Limburgse vereniging, hebben we deze
storm in een glas water heel vlug kunnen luwen zodat de betrokken collega zo
min mogelijk schade opliep. Ik vraag jullie dan ook de richtlijnen omtrent
legionella verder in dit Spyxke goed na te lezen.
Steeds meer gebeurt het ook dat patiënten en ziekenfondsen, meestal onterecht,
klagen over de hoge prijzen bij de tandarts. Het is dan ook zeer belangrijk dat je
op voorhand aan de patiënt uitlegt wat de kostprijs is en wat de eventuele
terugbetaling gaat zijn.
Spijtig genoeg hebben we in de voorbije vakantieperiode weer moeten vaststellen
dat een aantal collegae tijdens hun verlof hun vaste patiënten aan hun lot
overlieten. We vragen dan nogmaals dat tijdens een langere afwezigheid de
continuïteit van de zorgen verzekerd wordt en dit niet op de wachtdienst wordt
afgeschoven.
Het VVT organiseert op 6 november in Hangar 58 een info avond omtrent alles
wat er in 2015 op ons afkomt. Noteer deze datum alvast in je agenda. Meer info
volgt.
Op 29 juni ging onze Dag van ’t Spyxke weer door. Dit jaar weliswaar in een
uitgeregende versie, wat niet belette dat we toch nog 74 deelnemers hadden.
Alles bij elkaar werd het toch nog een leuke dag.
Ons jaarlijks banket gaat dit jaar door op 18 oktober in Het Fonteinhof te
Borgloon. Naast de culinaire hoogstandjes, wordt dit jaar de ambiance weer
verzorgd door Domino. Een absolute aanrader dus.
Tot slot wil ik onze pas afgestudeerde Limburgse collegae welkom heten in onze
studieclub en hun een leerrijk stagejaar toewensen.

Collegialiter,

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

° 12-05-1926  + 04-06-2014
Gerard PENXTENGerard PENXTENGerard PENXTENGerard PENXTENGerard PENXTEN
Vader van collega GUIDO PENXTEN

° 03-02-1932  + 24-06-2014
Jean GYSELINCKJean GYSELINCKJean GYSELINCKJean GYSELINCKJean GYSELINCK
Vader van collega MARC GYSELINCK

° 09-06-1928  + 24-07-2014
Jacques JEHAESJacques JEHAESJacques JEHAESJacques JEHAESJacques JEHAES
Vader van collega FRANCINE JEHAES
Schoonvader van collega RENE FABRY

° 11-09-1929  + 26-07-2014
Lambert NOBENLambert NOBENLambert NOBENLambert NOBENLambert NOBEN
Schoonvader van collega MONIQUE SOMERS

° 14-08-1951  + 09-08-2014
Jacques GRAINDORJacques GRAINDORJacques GRAINDORJacques GRAINDORJacques GRAINDOR
Collega Tandarts

° 23-12-1924  + 20-08-2014
Marcel DASMarcel DASMarcel DASMarcel DASMarcel DAS
Schoonvader van collega JOS HOFFBAUER

° 29-12-1916  + 19-08-2014
HuberHuberHuberHuberHubert Vt Vt Vt Vt VANHEUSDENANHEUSDENANHEUSDENANHEUSDENANHEUSDEN
Grootvader van collega  SOFIE VANHEUSDEN

          HUWELIJK:HUWELIJK:HUWELIJK:HUWELIJK:HUWELIJK:

Op 06-09-2014  gaven
collegae LARA DEJONGHE en FILIP MENTEN
elkaar het Ja-woord.
FILIP is de zoon van collega VERONIQUE BOELEN

De KLTV wenst het  jonge bruidspaar
      proficiat  en  alle  geluk in hun leven samen.

JACQUES GRAINDOR
° 14-08-1951    + 09-08-2014

Tandarts
VUB 1975

KLTV meldt met droefheid
het  overlijden van

     GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:

° 27-04-2014
JULIETTE
Dochtertje van collega  LAURA CEYSSENS en Philippe
Bertrand
Kleindochtertje van collega MARIE-CHRISTINE HANSEN

ADRESWIJZIGINGEN,
IN- en UITSCHRIJVEN  voor  ACTIVITEITEN  KLTV

Centralisatie via de VVT-website of  het nieuwe  e-mailadres:
studieclublimburg@tandarts.be
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Activiteit VVT studieclub Limburg
SSSSStudieclub donderdag  25 september 2014 om 20h30tudieclub donderdag  25 september 2014 om 20h30tudieclub donderdag  25 september 2014 om 20h30tudieclub donderdag  25 september 2014 om 20h30tudieclub donderdag  25 september 2014 om 20h30

Medische stralingsfysica
in de tandartspraktijk

Accreditering aangevraagd  DG3HANGAR 58
DOMEIN BOKRIJK

Spreker:  Prof. Ir. Dr. Hilde Bosmans

Korte inhoud:
Net zoals dit het geval is in de radiologie, is een goede beeldkwaliteit in de
tandradiografie ook cruciaal. De taak van de medisch fysicus bestaat erin om
samen met de tandarts de beste balans ‘X-stralendosis-beeldkwaliteit’ te
verkrijgen. Dit start bij de verificatie van een aantal toestelparameters op 3-
jaarlijkse basis (en jaarlijks voor cone beam CT). Soms blijkt het nodig om
optimalisaties door te voeren.
Het gebruik van X-stralen veroorzaakt een verhoogd risico op kanker; bij erg
hoge dosissen, kunnen deterministische effecten optreden in huid of ooglens.
In deze context zullen we de dosissen in de tandartspraktijk toelichten, zowel
voor patiënt als voor de tandarts. Vervolgens geven we aan hoe we onszelf en
onze patiënt maximaal kunnen beschermen. Gewoonlijk is het gebruik van X-
stralen gerechtvaardigd.
Indien de kwaliteit echter onvoldoende is, is zelfs de laagste dosis te hoog; We
zullen ingaan op ‘kwaliteit van het beeld’, en welke delen de medisch fysicus
voor u kan checken.
In deel 2 van de voordracht bespreken we de techniek, dosis en kwaliteit bij cone
beam CT, de nieuwe 3D modaliteit voor de tandartspraktijk. We zullen in het
bijzonder ingaan op het verschil tussen cone beam CT en de klassieke CT scanner.
We ronden af met een discussie rond uw vragen omtrent radioprotectie en
dosimetrie.

Bondig curriculum vitae spreker
- Civil engineer, University of Gent, Belgium , 7-7-1987.
- Civil engineer in biomedical engineering sciences, K U Leuven, 15-7-1988
- Doctor in medical sciences, 14-12-1992
- Certificate of expert in medical radiation physics, option radiology

Since 1-9- 1988 at the University Hospitals of Leuven, department of radiology
Since 1-9-1997 professor at the KU Leuven, Belgium
Since 1-9-2008 professor at the University of Liège, Belgium
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Legionella en hygiëne

Naar aanleiding van het tumult in de pers deze zomer omtrent de vermeende
legionellabesmetting in een tandartspraktijk te Hoeselt, graag je aandacht voor
het volgende:
De preventiemaatregel bij uitstek om legionellabesmetting te voorkomen, is zorgen
dat het water niet boven de 25° komt, gezien de Legionella zich dan niet
vermenigvuldigt.
Voor de tandartspraktijk is de voorzorgsmaatregel eenvoudig: geen
verwarming van het gebruikte water en  regelmatig spoelen van de leidingen
(wat bij regelmatig gebruik sowieso gebeurt). Indien er bij uitzonderlijke hittegolf
kans bestaat dat de temperatuur van het water oploopt boven de 25°, dan is
herhaaldelijk bijkomend doorspoelen aangewezen. Er kan ook gebruikgemaakt
worden van desinfecterende middelen.
Neem ook even de tijd om op de website van het VVT onder studieclub Limburg
de hygiëneprotocollen en richtlijnen infectiepreventie en reiniging na te lezen.

Infoavond  Don. 6 nov.  VVT informeert de Limburgse tandartsen

Seminarie tandartsen
Studienamiddag ism Sofim "werken met personeel"

zowel assistentie als werken bij een collega
Don. 9 oktober 2014 van 14u00 tot 17u30

Hotel Stiemerheide, Genk

Deel  1 : aanwerven tandartsassistente
- Welke zijn mijn administratieve verplichtingen bij aanwerven van een

assistente ?
- Wat kost een tandartsassistente ?
- Welke steunmaatregelen kan ik genieten ?
- Welke loon- en arbeidsvoorwaarden moet ik respecteren ?
- Hoe bezoldig ik mijn medewerker extra  op een voordelige manier ?
- Welke gevolgen heeft  het eenheidsstatuut voor mij ?
- Welk zijn de mogelijke statuten en gevolgen hiervan bij aanwerving van

een medewerker:  student, stagiair, IBO, bediende…
- Welke zijn de pijnpunten bij aanwerving van een medewerker ?
- Welke zijn mijn rechten en plichten bij controle van de sociale inspectie?
- Motivatie bij ontslag en wat als dat praktijk stopt !!!

Deel   2 : sociaal statuut zelfstandige
- Welke gevolgen heeftb de nieuwe wetgeving inzake sociale bijdragen

zelfstandigen voor mijn sociaal statuut?
- Inschakelen van zelfstandige medewerker (free lance) en probleem

schijnzelfstandigheid

Inschrijven  vóór 1 oktober 2014  door storten van 22 euro p.p.
op rekening  KLTV  : IBAN   BE 287 6451 1921 1520

BIC   JVBABE22
met vermelding van “naam deelnemer”.
Deze namiddag is toegankelijk voor KLTV leden en/of partner.
Niet geaccrediteerd

Heb je nu al vragen voor de spreker, mail ze zeker door aan
de coördinator Jos Hoffbauer (jos.hoffbauer@tandarts.be)

De vorige regering liet wetten stemmen, die vanaf begin 2015 ons  tandheelkundig
handelen ernstig gaat beïnvloeden. Vele collegae hebben hierover tijdens de
studieclubs en de peer-reviews reeds info gekregen, maar intussen beginnen de
uitvoeringsbesluiten te verschijnen en is het wenselijk dat enkele mensen van
de VVT-top ons hierover meer uitleg komen brengen.  Wat wordt verplicht ?  Hoe
moet men de “transparantie” begrijpen en welke rechten krijgt de patiënt er weer
bij ?  Welke patiënten en  behandelingen  horen bij de verplichte derde betaler en
hoe herken ik deze patiënten?  Wat is MyCarenet?  Hoe werkt een E-Healthbox ?
Wat moet er met die chronische patiënt? Komt er een gedetailleerde factuur
voor prothesewerk?…..en hebben  we nog zin in een nieuw akkoord ….
Voor Limburg gaat deze info-avond door op donderdag 6 november om 20h30 in
HANGAR 58 in Bokrijk.
Inschrijven  kan NIET via KLTV of studieclub Limburg maar via VVT-Brussel,
waar jullie 6 november kunnen aanduiden. Voor deze extra avond voorzien we 10
AE. Gratis voor VVT-leden, niet leden betalen 200 euro.

Wachtdienst 2015

Vanaf 2015 gebeurt de wachtdienst algemeen tandarts door  alle Vlaamse
tandheelkundige beroepsorganisaties samen. U zult waarschijnlijk hiervan de
volgende weken op de hoogte gebracht worden en daar zullen de verdere
instructies volgen. Tot eind 2014 blijft de regeling zoals ze momenteel loopt met
de huidige provinciale coördinator en call-center.
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Eind juni  behaalden  12 Limburgers hun diploma van tandarts. (11 KULeuven, 1 U Gent)
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.

   Stefanie ADRIAENSENS (Houthalen-Helchteren)
Inge BOULET (Borgloon)
Wim BRIEN (Gingelom)
Lore GIJBELS  (Hechtel-Eksel)
Lore GOVAERS (Opglabbeek)
Lieze HOBIN (Lummen)
Katrien JAEKEN  (Hamont-Achel)
Daan MARTENS (Stevoort)
Sabine SCHOONBROOD  (Lanaken)
Joris VAN GENECHTEN (Ham, Jozef Van Genechten)
Pieter VERBRAKEN (Sint-Truiden)
Tine WELTENS (Hamont-Achel)

De promovendi van 2013 hebben nu het stagejaar achter de rug hebben en behaalden dus
het postgraduaat Algemeen Tandarts 2014.

   Lieselotte CARNOTENSIS (Hasselt)
Matthias CLAEYS (Koersel)
Pieter DAELEMANS (Lanklaar)
Nele GEERDENS  (Alken, Marc Geerdens)
Lien GOMMERS  (Lommel, Peter Gommers)
Els GORISSEN (Maasmechelen)
Yves GOYENS  (Neeroeteren, Paul Goyens)
Annelies HENDRIKX (Overpelt)
Hanne PELLENS (Hechtel)
Annelies PEUTERS (Zonhoven)
Julie SCHEPERS (Genk,  Serge Schepers)
Blyde THIJSSEN  (Meeuwen-Gruitrode, Peter Thijssen)
Jan TIMMERMANS (Alken)

en onze Spaanse collega's      Nerea GILABERT IRIARTE
Carmen FERRER SERENA
Alba GOMEZ HINIJO

 PPPPProficiat Proficiat Proficiat Proficiat Proficiat Promovendi  romovendi  romovendi  romovendi  romovendi  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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PRAKTISCHE INFO:
Accreditering 30 AE aangevraagd DG 1
Locatie: auditorium H6 UHasselt Campus Diepenbeek - max 270 plaatsen
Inschrijving: uitsluitend via het betaalformulier in dit VVTmagazine
Kostprijs: lid VVT: 149 euro - niet-lid VVT: 289 euro
Onthaal: 08.00 u - Aanvang: 09.00 u - Einde: 15.50 u

Wintermeeting NIVVT-KLTV
Zaterdag 6 december 2014

Moderne benadering bij het gebruik van lokale
anesthesie in de tandheelkunde

DOCENTEN :
F. Vinckier: prof. dr. em.  KuLeuven
L. Abraham-Inpijn: prof. dr. em. Univ. Amsterdam
G. Hommez: prof. dr. UGent
L. Berden: algemeen tandarts

Nog maar net 100 jaar geleden luidde de ontdekking van een bruikbaar lokaal
anestheticum ruimere behandelingsmogelijkheden in de tandheelkunde in. Waar
eerst procaïne, een esterverbinding van het toxisch en zwaar verslavend cocaïne,
de tandverzorging zonder pijn ambulant toeliet, kwam na WO II de
amineverbinding lidocaïne op de markt. In de jaren zestig volgden de glazen
carpules en de wegwerpnaalden, waarna nog één decennia later articaïne
geïntroduceerd werd. Dat laatste bestandsdeel is op dit ogenblik nog steeds het
meest gebruikte lokaal anestheticum in de tandheelkunde . Het zou fout zijn om
te stellen dat daarna de tijd stil zou hebben gestaan!!!
Naast nieuwe technieken en optimalisaties zijn ook ruimere inzichten steeds
belangrijker als men iemand comfortabel pijnvrij wil behandelen. Dit zorgt er
mede voor dat het beroep hierdoor ook minder angst en vrees inboezemt bij onze
patiënten.
Het is wel duidelijk dat men niet in alle omstandigheden met één product of één
techniek weg kan en de studiedag wil hieromtrent zeven thema’s behandelen:

- Eigenschappen, indicaties en werkingsmechanismen van de huidige
lokale anesthetica

- Bruikbare systemen van computergestuurde lokale anesthesie
- Aangepaste lokale verdoving bij kinderen
- Huidig protocol bij zwangerschap en de invloed van

geneesmiddelen
- Complicaties en mislukkingen bij het plaatsen van een lokale

verdoving
- Welke medisch-gecompromiteerde patiënten moeten onze aandacht

trekken?
- Systemische complicaties in de stoel: belang van een noodtrousse en

EHBO-inzichten.

Parallel met de winterweeting NIVVT op hetzelfde adres.

Assistentendag 6 december  UHasselt (campus Diepenbeek)
Zaterdag 6 december voormiddag  van 9 uur tot 12.30

Telkens twee sessies (max. 15 pers. per sessie) van telkens 90 minuten en
koffiepauze

Handinstrumenten (beitels/ curettes….) werken alleen behoorlijk en aangenaam
als ze een scherp snijvlak hebben. Het is belangrijk dit te herkennen en indien
nodig te herstellen. Intussen bestaan er al mechanische toestellen, maar
handmatig is zeker nog steeds een goede techniek. Enige hulp om dit op de juiste
manier aan te pakken is zeker wenselijk en is een toegevoegde waarde voor uw
assistente. Idem dito voor bepalen van een moeilijke kleur in het front, wat vaak
achteraf de patiënttevredenheid extra bepaalt.  Aan de hand van oefeningen met
de 3D master kleurenschaal van Vita kan men in drie stappen een juister resultaat
bekomen.  Op deze manier heeft de tandarts een tweede mening en moet er niet
persé een digitaal kleurbepaaltoestel aangeschaft worden of de tandtechnicus
bij de stoel gebracht worden!!!

- (handmatig)slijpen en herkennen van onscherpe handinstrumenten:
Tandarts MarcH. Nolens

- Juiste kleur leren bepalen: oefeningen met de 3D master VITA
kleurenschaal: Dhr T. Behaeghel

Prijs : 40 euro per persoon (catering en materiaal inbegrepen)
Geen accreditering, achteraf wordt een fiscaal attest toegezonden.

ALLEEN voor tandartsassistenten
Inschrijving vóór 15 november:
door storting op  de   rekening van VVT studieclub Limburg
(dit is NIET het KLTV rekeningnummer)

IBAN BE49 0014 7340 8071
    met vermelding van de naam van uw assistente(s).

SNEL INSCHRIJVEN !!
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GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT:::::
Enthousiaste tandarts Enthousiaste tandarts Enthousiaste tandarts Enthousiaste tandarts Enthousiaste tandarts gezocht voor jonge, moderne tandartspraktijk in
Diepenbeek.
Meer info via info@tandartsvanheusden.be  of   011/91.08.03011/91.08.03011/91.08.03011/91.08.03011/91.08.03

TTTTTandarandarandarandarandar ts gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat ie
Wij zoeken een gemotiveerde tandarts voor een goed draaiende moderne
praktijk in Hasselt. Full-time assistente is aanwezig. Dagen en uren zijn
bespreekbaar. Goede verloning en toekomstperspektief. Wij zijn een entousiast
team en heten U van harte welkom.
Tandartspraktijk Martine Journee te Hasselt
Tel. 011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04     E-mail::::: journeemartine@gmail.com

TTTTTandarandarandarandarandartsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zolder zoekt gemotiveerde
tandarts (M/V), ervaring niet vereist, voor samenwerking in een gloednieuwe,
volledig geautomatiseerde en gedigitaliseerde praktijk met de modernste
apparatuur (fulltime mogelijk). Goede verloning.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: Frieda Achten  011/573903 011/573903 011/573903 011/573903 011/573903

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

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

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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Menu  Apol loniabanketMenu  Apol loniabanketMenu  Apol loniabanketMenu  Apol loniabanketMenu  Apol loniabanket

Verwelkomingsreceptie vanaf 19h30
Champagne met luxe hapjes

$$$
Zeetong gevuld met truffel,

aardappelmousseline,
zeeboontjes, lamsoor, makame

$$$
Kreeft met bospaddenstoelen,

gekonfijte sjalotten, karnemelk en oregano
$$$

Patrijs op de wijze van "Carpe Diem"
$$$

Trio van nagerechten
$$$

Mokka en friandises

begeleid van
Franse kasteelgebottelde wijnen,

bier en waters

Apolloniabanket
     ZAZAZAZAZATERDTERDTERDTERDTERDAAAAAG 18 OKG 18 OKG 18 OKG 18 OKG 18 OKTOBER 2014TOBER 2014TOBER 2014TOBER 2014TOBER 2014

   Fonteinhof
Fonteinhof 1 - B-3840 Gotem-Borgloon

De voorzitter en de bestuursleden van de Koninklijke Limburgse
Tandartsen Vereniging nodigen alle leden met partner uit op hun
67ste banket. Na tweemaal  in Stiemerheide gaan we weer terug
naar Fonteinhof  in Borgloon, het voormalig kasteel van Gotem.
Zaterdag 18 oktober is heel het complex van ons.  Aperitief, diner,
twee  live optredens van DOMINO,  het dansfeest met DJ, alles
erop en eraan en ambiance verzekerd.
En er is  weer de mogelijkheid tot overnachten, inclusief het
uitgebreid  luxe ontbijt, door de gastvrouw bereid,  op een
menselijk uur , de day after.
De 10 luxekamers voor 2 personen en 2 luxekamers voor 4
personen (bedden en sanitair in aparte ruimte!) kunnen geboekt
worden in de volgorde van inschrijving.

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 : 85,00 EUR (per persoon, banket)
125,00 EUR (per kamer, overnachting+ontbijt)

De kamers hebben een “naam” (zie www.fonteinhof.be) en geen nummer.
Informeer eerst of de gekozen kamer nog voorradig is. Dus inschrijving  voor de
overnachting: eerst e-mailen naar kltv@skynet.be  voor de beschikbaarheid van
de gekozen kamer. Na de bevestigingmail  wordt de reservatie pas definitief na
betaling van het verschuldigde bedrag op de KLTV rekening met vermelding van
jullie namen.

      IBAN: BE 28-6451-1921-1520

Swift/BIC: JVBABE22

VOOR  12 OKTOBER
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Tienerjongen laat 232 tanden uit mond verwijderen
Frederik Defossez http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2041513
De 17-jarige Ashik Gavai was met een zwelling op zijn rechterwang de
afdeling tandheelkunde van het JJ ziekenhuis in Mumbai binnengestapt.
Het was zijn laatste hoop om de pijn, die hij al achttien maanden torste,
weg te nemen. Na een operatie van zeven uur deed hij de chirurgen met
verstomming slaan.

In het ziekenhuis kreeg de 17-jarige jongen eindelijk een diagnose te horen,
iets waar een lokale tandarts vlak bij zijn woonst niet in geslaagd was.
“We hebben bij hem een complex odontoma vastgesteld, waarbij een stuk
tandvlees meerdere tanden kan produceren. Het is eigenlijk een soort
van goedaardige tumor”, zegt dokter Dhiware aan de BBC.

“Aanvankelijk slaagden we er niet in om die tumor te verwijderen, daarom
gebruikten we een simpele beitel en hamer om het gezwel eruit te krijgen.”
En zodra dat was gebeurd, deed de dokter de opmerkelijke ontdekking.
“Eens we het gezwel openden, kwamen er een voor een kleine parelachtige
tanden tevoorschijn. We hebben ze allemaal geteld en we komen in totaal
uit op 232 verwijderde tanden.”

“Nooit meegemaakt in mijn carrière”

Het ongeloof was dan ook zichtbaar af te lezen van de gezichten van de
twee chirurgen en de twee assistenten die zich aan de zeven uur durende
operatie hadden gewaagd. “Ik sta 30 jaar in het vak, maar dit heb ik nog
nooit gezien”, zegt dokter Dhiware. “Al moet ik wel zeggen dat het mij
blij en opgewonden maakt om zo een zeldzaam geval mee te maken.”

Volgens de BBC zijn er nog wel gevallen bekend van mensen die een
gelijkaardige tumor in hun mond hadden, alleen kwamen er toen (veel)
minder tanden uit. Voor de operatie van Ashik stond het record op 37
verwijderde tanden, een record dat de Indische jongen dus moeiteloos
verpulvert.

Er is ook een medische uitleg voor. Zo zaten vorige tumoren steeds in de
bovenkaak, terwijl de tumor bij Ashik zich erg diep in zijn onderkaak
bevond. De 17-jarige jongen hoeft zich overigens geen zorgen te maken
om nu zonder tanden te leven. De 28 overige tanden in zijn mond lieten
de chirurgen onaangeroerd.              (ingezonden door collega Eric Thevissen)



KKKKKoninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse TandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVerenigingerenigingerenigingerenigingereniging

-23--23--23--23--23-

't Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:     september 2014september 2014september 2014september 2014september 2014

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:     september 2014september 2014september 2014september 2014september 2014

-22--22--22--22--22-

               Zaterdag 28 juni 2014Zaterdag 28 juni 2014Zaterdag 28 juni 2014Zaterdag 28 juni 2014Zaterdag 28 juni 2014
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1936-20141936-20141936-20141936-20141936-2014

Met de “ dag van ’ t Spyxke”  is het steeds er op of eronder.
Deze keer is het prijs, van ‘s ochtends drijven de wolken vol van regendruppels
over het Haspengouwse zwerk. De fietsen worden toch maar aan de auto
bevestigd. De regenjassen mogen mee.
Ook boven het Rood kasteel donker pakken wolken. Het ontvangstcomité staat
op de binnenkoer, samengepakt onder de grote terrasparasols, te genieten van
een warme kop koffie ipv. een frisse pint. Enkele kandidaat fietsers zien na
beraadslaging van de buienradar    www.buienradar.be  dan toch op het laatste
nippertje af van de tocht en besluiten zich dan maar te voet te laten nat regenen.
Het gezelschap, een 46 tal dapperen, trekt zich op gang. De wandelaars gaan
onder deskundige begeleiding van collega René Thewissen te voet naar het
wijngoed Schorpion.  De fietsers, een peloton van12, rijden richting Kortessem
de regen tegemoet. We nemen een groot stuk van de Pieter Geert Buckinx
www.vlaanderen-fietsland.be/f ietsroute.php?id=71 via Guigoven, Kortessem,
Diepenbeek, om dan om te buigen langs Wintershoven en zo te klimmen tot aan
Vliermaal.  Waren de watergoden ons fietsers genadig, we krijgen echter de
volle lading op de beklimming naar het Wijngoed Schorpion. http://schorpion.com
Nat maar tevreden met het vooruitzicht op een degustatie van “mousserende“
wijnen zetten we ons stalen ros langs de wijnranken.   Tot onze grote verbazing
zitten de wandelaars al, veilig en warm en niet al te nat, te wachten op ons. We
verdenken ze er nog altijd  van de bus genomen te hebben! www.delijn.be
We krijgen een deskundige uitleg van de eigenaar over de streek en de
mogelijkheid om in Limburg  aan degelijke wijnbouw te doen. De “Méthode
Traditionnelle” wordt ons met volle overtuiging aangeleerd.
http://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_traditionnelle



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:     september 2014september 2014september 2014september 2014september 2014

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:     september 2014september 2014september 2014september 2014september 2014

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

EN NOG DIT:
Sommigen zullen zich al afgevraagd hebben
waarom al de url’s door de bovenstaande
tekst heen.  Als je dit digitaal had gelezen
kon je gemakkelijk eens gaan kijken naar
verdere uitleg achter de url’s.
Voor bovenstaande  tekst is  dit van weinig belang.  Maar we konden achter
andere teksten  een reeks foto’s tonen, wat meer achtergrond informatie, links ,
….
Zou het niet interessanter zijn om ’t Spyxke digitaal op je pc, smartphone of
tablet  te kunnen krijgen via een mail, website, facebook of iets dergelijks?
Geen extra papier meer voor de container en zeker een serieuze besparing van de
drukkosten die jaarlijks minstens 20.000€  bedragen.
Graag wat feedback, ideeën en mogelijks wat hulp van diegenen die meer beslagen
zijn in de nieuwe media.
Wie heeft interesses in die richting en wil meehelpen KLTV naar de 21ste eeuw te
hijsen?  Vinden sommigen onder jullie hier geen uitdaging in, eens kijken of je
zoiets gelapt krijgt?
De redactie en uw penningmeester Hertenweg Luc

Zijn wijnen hebben al verschillende prijzen gewonnen. We mogen ze ook
degusteren.  Velen onder ons hebben al voorheen kunnen proeven van de
Schorpion wijnen,  tijdens ons 75 jaar KLTV jubileum, waar ieder aanwezig lid
een fles in ontvangst mocht nemen.
Zoals het meestal met wijnboeren gaat, elk heeft zijn “kindje” met een mooi
verhaal. Dat wijn maken ook met wiskunde te maken heeft en dan niet alleen
bij het tellen van de liters en de flessen, werd ons uitgelegd via de derde wijn
die we mogen proeven. Deze wordt gemengd volgens de “ rij van Fibonacci “
met de productie van het vorige jaar en dit al enkele jaren na elkaar
www.fibonicci.com/nl/rij-van-fibonacci  en heet daarom dan ook Fibonacci Brut.
Nog een bezoek aan de ambachtelijke persen en aan de simpel uitziende, maar
toch mysterieuze machine, die tientallen flessen tegelijk langzaam gedurende
dagen draait en kantelt om het bezinksel naar de flessenhals te schuiven: de
giropalette voor de mechanische remuage in plaats van de manuele remuage
op de pupiters www.dico-du-vin.com/.../giropalette-appareil-de-remuage-champagne

Ondertussen is de regen verdwenen en is het tijd om af te dalen richting het
Roodkasteel . De wandelaars te voet en wij met de fiets. Met nog enkele
omwegen, vermoedelijk om de appetijt aan te scherpen, komen we toch weer
nat ter bestemming.
Ondertussen is de rest van de collega’ s ook aangekomen zodat we aangroeien
tot een groep van 75 personen.
De Ridderspelen voor ’s avonds worden omwille het slechte weer afgelast door
de kasteelbewoners, waarschijnlijk  om corrosie van hun harnassen te vermijden.
Geen nood, de Ridders hebben een heerlijke BBQ klaar en wij veel tijd om tot
de late uurtjes na te babbelen. Weer of geen weer,
toch altijd een fijne sfeer op de “dag van ’ t Spyxke”
Collega Ronny Martens, onze organisator,  heeft
echter volgend jaar mooi weer beloofd,  we zullen
zien!
En hopen jou ook volgend jaar te zien…
Hertenweg Luc



KKKKKoninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse Toninklijke Limburgse TandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVandartsenVerenigingerenigingerenigingerenigingereniging

-27--27--27--27--27-

't Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:'t Spyxke:     september 2014september 2014september 2014september 2014september 2014

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:     september 2014september 2014september 2014september 2014september 2014

-26--26--26--26--26-



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:     september 2014september 2014september 2014september 2014september 2014

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:     september 2014september 2014september 2014september 2014september 2014

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

De hoofdprijs, een Vivabox « Gezellig
ontbijten « ging naar  Guido Vanmaele
Won een fles Schorpion: Anita Lenaerts
De originaliteitsprijs, een fles Schorpion,
ging naar Chris Kruijen
De prijs voor de pechvogel, een fles
Schorpion, ging naar Suzy Nijs
De overige prijzen gingen naar: Annelies
Weemans, Cathy Weytjens, Steven Van
Hissenhoven, Chris Beckers  en
Elly Vrancken
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VOLZET

Zaterd 4 oktober  voormiddag M-H. Nolens
Klinische cursus Beetregistratie (deel 2: betand)
Hasselt Syntra 20 AE  DG7

Dond & vrijd  9-10 oktober 2 x ganse dag V. Van Rossum
Van solo naar groepspraktijk : werken  op meerdere stoelen (deel 2)
Genk Stiemerheide 80 AE  DG 2

Zaterd  11 oktober ganse dag M-H. Nolens & G.Roumans
Urgenties en kleine herstellingen (prothetiek)
Hasselt Syntra 40  AE  DG 7

Vrijd 17 oktober ganse dag  P. Van der Stelt
Digitale radiologie  (theorie en diagnostiek)
Genk Stiemerheide 40 AE   DG 3

Dond 23 oktober  namiddag H. De Kloet
Het composietgevoel anno 2014
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 4

Dond & vrijd 6-7 november 2x ganse dag V. Van  Rossum
Van solo naar groepspraktijk : werken met tandartsassistenten (deel 3)
Genk Stiemerheide 80 AE   DG 2

Vrijd  14 november  3/4 dag Raimond Van Duinen
Duurzaam biocompatibel restaureren met glas.
Van metaal en monomeren naar mineralen.
Genk Stiemerheide 30 AE  DG 4

Zaterdag  6 december  ganse dag Wintermeeting
UHasselt 30 AE
Moderne benadering bij het gebruik van lokale anesthesie in de tandheelkunde:
 aanvullende technieken, complicaties, beleid bij risicopatiënten,  invloed
geneesmiddelenbeleid  en aansprakelijkheid.

VOLZET

NIVVT cursussen 2014  in Limburg

Dond 25 september ganse dag Rita Akkermans
Geweldloze communicatie in de tandartspraktijk /
omgaan met lastige patiënten
Genk Stiemerheide 40 AE  DG 2

Dond  2 oktober namiddag  L. Abraham-Inpijn
Acute medische situaties in de tandartspraktijk : casuïstiek en video
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 1

Activiteiten VVT 2014  studieclub Limburg

KLTV activiteiten

18 oktober Apollonia Banket             Fonteinhof  Borgloon

25  september  STCL  Medische stralingsfysica
Hilde Bosmans DG3     HANGAR 58

23 oktober  STCL  Composiet DG4
Hein De Kloet Tiendenschuur Herkenrode

27 november STCL  Parodontologie DG4    HANGAR 58
Lefever/Temmerman

VOLZET
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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

WACHTDIENST  LimburgWACHTDIENST  LimburgWACHTDIENST  LimburgWACHTDIENST  LimburgWACHTDIENST  Limburg
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

Lijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienst                    oktober  2014               oktober  2014               oktober  2014               oktober  2014               oktober  2014

Zaterdag  04/10/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  05/10/2014 : 9 tot 18 uur

Van Hout H. Lepelstraat 88 3920 Lommel 011/542358
Verheyen P. Breekiezel 36 3670 Gruitrode 089/856204
Jans S. Luikersteenweg 232/5 3500 Hasselt 011/284545
Timmerman D. Rozenkranslaan 65 3600 Genk 089/354145
Vranken V. Maastrichtersteenweg 218 3700 Tongeren 012/231122
Bongers F. Hasseltse Steenweg 61a 3800 St.Truiden 011/685652
Verspreet M. Tessenderlose steenweg 85 3583 Paal-Beringen 011/420651

Zaterdag  11/10/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  12/10/2014 : 9 tot 18 uur

Vaneylen M. Salvatorstraat 117 3930 Hamont 011/447109
Budé B. Vergelsweg 10 3680 Wurfeld-Maaseik 089/565369
Borghgraef I. Carnegielaan 10 3500 Hasselt 011/377704
Simon S. Weg naar As 107 bus2 3600 Genk 089/357367
Pollentier N. Dorpstraat 41b2 3730 Hoeselt 089/492773
Brillouet H. Appeystraat 7 3830 Wellen 012/742844
Bekkers C. Pater Carremansstr.22b2 3583 Paal-Beringen 0498299073

Zaterdag  18/10/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  19/10/2014 : 9 tot 18 uur

Van Ransbeeck E. Kanaalstraat 65 3920 Lommel 011/393781
Coekaerts R. Wijshagerkiezel 75 3670 Meeuwen 089/471761
Caulier H. Molenveldstraat 1a 3500 Hasselt 011/311792
Daniels P. Torenlaan 20 3600 Genk 089/385237
Vranken E. Rode Kruislaan 127 3740 Spouwen-Bilzen 089/416371
Uten R. Grootstraat 81 3570 Alken 011/311960
Volders F. Kerkstraat 9 3580 Beverlo-Beringen 011/424082

Zaterdag  25/10/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  26/10/2014 : 9 tot 18 uur

Kums M. Onderwijslaan 15 3910 Neerpelt 011/645810
Coenen N. Rijksweg 729 b01 3650 Dilsen-Stokkem 089/415364
Cosemans L. Ganzebroekstraat 10 3590 Diepenbeek 011/321801
Boyen E. A.Dumontlaan 31 3600 Genk 089/848340
Bierens M. Romeinse Kassei 51 3700 Tongeren 012/230900
Claes M.C. Ridderstraat 35 3800 St.Truiden 011/680724
Wilms H. Engsbergseweg 154 3980 Tessenderlo 013/334193
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WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE      oktober  2014
070 / 222125

Weekend 4 en 5 okt.,  9 tot 18 uur Soers  Catherine
Weekend 11 en 12 okt.,  9 tot 18 uur Thevissen  Eric
Weekend 18 en 19 okt.,  9 tot 18 uur Van den Eynde  Els
Weekend 25 en 26 okt.,  9 tot 18 uur Vanderfaille  Annelou

WACHTDIENST   ORTHODONTIE oktober  2014
070 / 222088

Weekend 4 en 5 okt.,  9 tot 18 uur Bertrand Julie 0474993039
Weekend 11 en 12 okt.,  9 tot 18 uur Vandijck Marc 089481258
Weekend 18 en 19 okt.,  9 tot 18 uur Bensch Linda 0498827316
Weekend 25 en 26 okt.,  9 tot 18 uur Proost Ann 0496230430

KLTV
zoekt  nieuwe

( jongere )
eindredacteur

voor
't Spyxke
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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
29° jaargang, nummer 8: oktober  2014

                    S     't    pyxke
1936-20141936-20141936-20141936-20141936-2014

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

Donderdag 23 oktober 2014    om 20u30Donderdag 23 oktober 2014    om 20u30Donderdag 23 oktober 2014    om 20u30Donderdag 23 oktober 2014    om 20u30Donderdag 23 oktober 2014    om 20u30

TIENDSCHUURTIENDSCHUURTIENDSCHUURTIENDSCHUURTIENDSCHUUR
HERKENRODE ABDIJ HASSELHERKENRODE ABDIJ HASSELHERKENRODE ABDIJ HASSELHERKENRODE ABDIJ HASSELHERKENRODE ABDIJ HASSELTTTTT

Geaccredi teerd 27486 DG 4Geaccredi teerd 27486 DG 4Geaccredi teerd 27486 DG 4Geaccredi teerd 27486 DG 4Geaccredi teerd 27486 DG 4

Composiet: een tweede leven
voor oude tanden

Dhr.  Hein de Kloet

 Activiteit VVT studieclub Limburg

     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 2014vóór 17 oktober 2014vóór 17 oktober 2014vóór 17 oktober 2014vóór 17 oktober 2014

  (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: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.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.vvt.be.vvt.be.vvt.be.vvt.be.vvt.be
(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)
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Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be

Secretariaat K.L.T.V.:
Stokerijstraat 5 3920 Lommel  011/54.32.94

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: "Kasteel  van Remersdaal  in Voeren"

 23 oktober 2014
STCL Composiet: een tweede leven voor oude tanden   27486 DG4
Hein de Kloet
Tiendschuur Herkenrodeabdij Hasselt

Op het schutblad met uw naam en adres
Studieclub  23/10 Studieclub  23/10 Studieclub  23/10 Studieclub  23/10 Studieclub  23/10   Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen

= U bent wel of  (nog) niet ingeschreven
voor de studieclub van oktober

Donderdag 23 oktober 2014 om 22u15 (na de studieclub)
KLTV nodigt alle leden van KLTV uit op een gezellig samenzijn met
een hapje en een drankje.

Dit met de steun van  BICON,  DENTAID en MACOBE

ADRESWIJZIGINGEN,
IN- en UITSCHRIJVEN  voor  ACTIVITEITEN  KLTV

Centralisatie via de VVT-website of  het nieuwe  e-mailadres:
studieclublimburg@tandarts.be

Beste Collegae,

Zoals je kan merken, valt er deze maand een
dun uitgevallen exemplaar van ’t Spyxke in
de bus. Niet omdat we niets te vertellen
hebben, maar wel omdat we na meer dan een
jaar zoeken nog steeds geen nieuwe redacteur
gevonden hebben om André op te volgen.

We vinden het als bestuur dan ook heel spijtig
dat er zo weinig interesse is vanwege onze
leden om ons maandblad, dat ons van heinde en verre benijd wordt, te
laten voortbestaan.

Ik doe dan nogmaals een oproep naar de jongere collegae om zich hiervoor
te engageren  en met frisse ideeën naar voren te komen om ons tijdschrift
en op termijn ook onze vereniging te laten voortbestaan.
Houd  hierbij in gedachten dat binnen enkel jaren een aanzienlijk aantal
van onze bestuursleden met pensioen gaat en zich waarschijnlijk liever
met andere dingen gaat bezighouden dan een prachtige
tandartsenvereniging te leiden.

Neem alstublieft jullie verantwoordelijkheid op en laat al dit moois dat
wij en onze voorgangers in de voorbije 78 jaar opgebouwd hebben niet
teloor gaan.

Collegiale groeten,

Serge
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     GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:

° 22-06-2014
PEPIJN
Zoontje van collega  KATRIJN GEVERS en Ralf Boelanders

° 05-09-2014
RENAUD
Zoontje van Bénédicte Roebben en collega  BART VAN

CLEYNENBREUGEL

° 18-09-2014
JULOT
Kleinzoontje van collega  LUDO VERMEULEN

Infoavond  Don. 6 nov.  VVT informeert de Limburgse tandartsen

De vorige regering liet wetten stemmen, die vanaf begin 2015 ons  tandheelkundig
handelen ernstig gaat beïnvloeden. Vele collegae hebben hierover tijdens de
studieclubs en de peer-reviews reeds info gekregen, maar intussen beginnen de
uitvoeringsbesluiten te verschijnen en is het wenselijk dat enkele mensen van
de VVT-top ons hierover meer uitleg komen brengen.  Wat wordt verplicht ?  Hoe
moet men de “transparantie” begrijpen en welke rechten krijgt de patiënt er weer
bij ?  Welke patiënten en  behandelingen  horen bij de verplichte derde betaler en
hoe herken ik deze patiënten?  Wat is MyCarenet?  Hoe werkt een E-Healthbox ?
Wat moet er met die chronische patiënt? Komt er een gedetailleerde factuur
voor prothesewerk?…..en hebben  we nog zin in een nieuw akkoord ….
Voor Limburg gaat deze info-avond door op donderdag 6 november om 20h30 in
HANGAR 58 in Bokrijk.
Inschrijven  kan NIET via KLTV of studieclub Limburg maar via VVT-Brussel,
waar jullie 6 november kunnen aanduiden. Voor deze extra avond voorzien we 10
AE. Gratis voor VVT-leden, niet leden betalen 200 euro.
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Activiteit VVT studieclub Limburg
SSSSStudieclub donderdag  23 oktober 2014 om 20h30tudieclub donderdag  23 oktober 2014 om 20h30tudieclub donderdag  23 oktober 2014 om 20h30tudieclub donderdag  23 oktober 2014 om 20h30tudieclub donderdag  23 oktober 2014 om 20h30

Composiet: een tweede leven
voor oude tanden

Geaccrediteerd  27486  DG4
TIENDSCHUUR

HERKENRODEABDIJ

Spreker:  Dhr. Hein de Kloet

Korte inhoud:
Steeds meer ouderen komen met een eigen, weliswaar zwaar gerestaureerd gebit
naar de tandarts. Vaak verwachten zij dat de tandarts hun ernstig verzwakte en
zwaar aangetaste gebitselementen eenvoudig en zonder problemen opnieuw
restaureert, terwijl deze oudere patiënten zich niet bewust zijn van hun minder
wordende mondhygiëne, mede in relatie tot fysieke en geestelijke beperkingen.
In zijn voordracht zal Hein uitgebreid ingaan op de rol die composietmateriaal
kan spelen bij het op een doelgerichte manier onderhouden en temporiseren van
de ouder wordende dentitie. Speciale aandacht zal hierbij worden besteed aan
het spalken van losstaande gebitselementen, het immediaat vervangen van
verloren gegane elementen met een simpele autologe of composiet-etsbrug, het
behandelen van occlusale en cervicale slijtage en het verlengen van de levensduur
van bestaand kroon- en brugwerk met behulp van composiet. Tenslotte wordt
het belang - ook bij ouderen - van een acceptabele esthetiek benadrukt, vooral
bij het motiveren van de patiënt tot een goede zelfzorg.

Bondig curriculum vitae spreker
Hein de Kloet (1949, Amsterdam) studeerde tandheelkunde aan de Vrije Universiteit.
Sinds zijn afstuderen in 1974 houdt hij zich bezig met de mogelijkheden die de composiet-
etstechniek biedt, eerst vooral vanuit de kindertandheelkunde, later in de volle omvang
in een eigen praktijk. In 1982 werd hij benoemd tot Hoofd van de Afdeling
Kindertandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam. Bezuinigingen binnen het
tandheelkundig onderwijs hebben er toe geleid dat hij zich in 1987 in Arnhem vestigde
waar hij zich vrijwel geheel heeft toegelegd op esthetische tandheelkunde met adhesieve
technieken op verwijzing. Op dit gebied verschenen van zijn hand enige tientallen
publicaties, waarvan twee - samen met Joost Roeters - in boekvorm.
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PRAKTISCHE INFO:
Accreditering 30 AE aangevraagd DG 1
Locatie: auditorium H6 UHasselt Campus Diepenbeek - max 270 plaatsen
Inschrijving: uitsluitend via het betaalformulier in dit VVTmagazine
Kostprijs: lid VVT: 149 euro - niet-lid VVT: 289 euro
Onthaal: 08.00 u - Aanvang: 09.00 u - Einde: 15.50 u

Parallel met de winterweeting NIVVT op hetzelfde adres.

Assistentendag 6 december  UHasselt (campus Diepenbeek)
Zaterdag 6 december voormiddag  van 9 uur tot 12.30

Telkens twee sessies (max. 15 pers. per sessie) van telkens 90 minuten en
koffiepauze

Handinstrumenten (beitels/ curettes….) werken alleen behoorlijk en aangenaam
als ze een scherp snijvlak hebben. Het is belangrijk dit te herkennen en indien
nodig te herstellen. Intussen bestaan er al mechanische toestellen, maar
handmatig is zeker nog steeds een goede techniek. Enige hulp om dit op de juiste
manier aan te pakken is zeker wenselijk en is een toegevoegde waarde voor uw
assistente. Idem dito voor bepalen van een moeilijke kleur in het front, wat vaak
achteraf de patiënttevredenheid extra bepaalt.  Aan de hand van oefeningen met
de 3D master kleurenschaal van Vita kan men in drie stappen een juister resultaat
bekomen.  De kleurbepaling dient steeds door de tandarts gedaan te worden,
maar op deze manier heeft de tandarts een tweede mening en moet er niet persé
een digitaal kleurbepaaltoestel aangeschaft worden of de tandtechnicus bij de
stoel gebracht worden!!!

- (handmatig)slijpen en herkennen van onscherpe handinstrumenten:
Tandarts MarcH. Nolens

- Juiste kleur leren bepalen: oefeningen met de 3D master VITA
kleurenschaal: Dhr T. Behaeghel.

Prijs : 40 euro per persoon (catering en materiaal inbegrepen)
Geen accreditering, achteraf wordt een fiscaal attest toegezonden.

ALLEEN voor tandartsassistenten
Inschrijving vóór 15 november:
door storting op  de   rekening van VVT studieclub Limburg
(dit is NIET het KLTV rekeningnummer)

IBAN BE49 0014 7340 8071
    met vermelding van de naam van uw assistente(s).

Wintermeeting NIVVT-KLTV
Zaterdag 6 december 2014

Moderne benadering bij het gebruik van lokale
anesthesie in de tandheelkunde

DOCENTEN :
F. Vinckier: prof. dr. em.  KuLeuven
L. Abraham-Inpijn: prof. dr. em. Univ. Amsterdam
G. Hommez: prof. dr. UGent
L. Berden: algemeen tandarts

Nog maar net 100 jaar geleden luidde de ontdekking van een bruikbaar lokaal
anestheticum ruimere behandelingsmogelijkheden in de tandheelkunde in. Waar
eerst procaïne, een esterverbinding van het toxisch en zwaar verslavend cocaïne,
de tandverzorging zonder pijn ambulant toeliet, kwam na WO II de
amineverbinding lidocaïne op de markt. In de jaren zestig volgden de glazen
carpules en de wegwerpnaalden, waarna nog één decennia later articaïne
geïntroduceerd werd. Dat laatste bestandsdeel is op dit ogenblik nog steeds het
meest gebruikte lokaal anestheticum in de tandheelkunde . Het zou fout zijn om
te stellen dat daarna de tijd stil zou hebben gestaan!!!
Naast nieuwe technieken en optimalisaties zijn ook ruimere inzichten steeds
belangrijker als men iemand comfortabel pijnvrij wil behandelen. Dit zorgt er
mede voor dat het beroep hierdoor ook minder angst en vrees inboezemt bij onze
patiënten.
Het is wel duidelijk dat men niet in alle omstandigheden met één product of één
techniek weg kan en de studiedag wil hieromtrent zeven thema’s behandelen:

- Eigenschappen, indicaties en werkingsmechanismen van de huidige
lokale anesthetica

- Bruikbare systemen van computergestuurde lokale anesthesie
- Aangepaste lokale verdoving bij kinderen
- Huidig protocol bij zwangerschap en de invloed van

geneesmiddelen
- Complicaties en mislukkingen bij het plaatsen van een lokale

verdoving
- Welke medisch-gecompromiteerde patiënten moeten onze aandacht

trekken?
- Systemische complicaties in de stoel: belang van een noodtrousse en

EHBO-inzichten.
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GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT:::::
OrthodontOrthodontOrthodontOrthodontOrthodont gevraagd, op zelfstandige basis, voor woensdag en vrijdag te
Maasmechelen wegens blijvende groei van het patientenbestand.
Contact: Contact: Contact: Contact: Contact: Colson Luc  089/770570  089/770570  089/770570  089/770570  089/770570  fa031698@skynet.be

Enthousiaste tandarts Enthousiaste tandarts Enthousiaste tandarts Enthousiaste tandarts Enthousiaste tandarts gezocht voor jonge, moderne tandartspraktijk in
Diepenbeek.
Meer info via info@tandartsvanheusden.be  of   011/91.08.03011/91.08.03011/91.08.03011/91.08.03011/91.08.03

TTTTTandarandarandarandarandar ts gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat ie
Wij zoeken een gemotiveerde tandarts voor een goed draaiende moderne
praktijk in Hasselt. Full-time assistente is aanwezig. Dagen en uren zijn
bespreekbaar. Goede verloning en toekomstperspektief. Wij zijn een entousiast
team en heten U van harte welkom.
Tandartspraktijk Martine Journee te Hasselt
Tel. 011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04     E-mail::::: journeemartine@gmail.com

TTTTTandarandarandarandarandartsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zolder zoekt gemotiveerde
tandarts (M/V), ervaring niet vereist, voor samenwerking in een gloednieuwe,
volledig geautomatiseerde en gedigitaliseerde praktijk met de modernste
apparatuur (fulltime mogelijk). Goede verloning.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: Frieda Achten  011/573903 011/573903 011/573903 011/573903 011/573903

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

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

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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VOLZET

NIVVT cursussen 2014  in Limburg

Dond 23 oktober  namiddag H. De Kloet
Het composietgevoel anno 2014
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 4

Dond & vrijd 6-7 november 2x ganse dag V. Van  Rossum
Van solo naar groepspraktijk : werken met tandartsassistenten (deel 3)
Genk Stiemerheide 80 AE   DG 2

Vrijd  14 november  3/4 dag Raimond Van Duinen
Duurzaam biocompatibel restaureren met glas.
Van metaal en monomeren naar mineralen.
Genk Stiemerheide 30 AE  DG 4

Zaterdag  6 december  ganse dag Wintermeeting
UHasselt 30 AE
Moderne benadering bij het gebruik van lokale anesthesie in de
tandheelkunde:
 aanvullende technieken, complicaties, beleid bij risicopatiënten,  invloed
geneesmiddelenbeleid  en aansprakelijkheid.

Activiteiten VVT 2014  studieclub Limburg

23 oktober  STCL  Composiet DG4
Hein De Kloet Tiendschuur Herkenrode

27 november STCL  Parodontologie DG4    HANGAR 58
Lefever/Temmerman
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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

WACHTDIENST  LimburgWACHTDIENST  LimburgWACHTDIENST  LimburgWACHTDIENST  LimburgWACHTDIENST  Limburg
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

Lijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienst                    november  2014               november  2014               november  2014               november  2014               november  2014

Zaterdag  01/11/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  02/11/2014 : 9 tot 18 uur

Willems S. Karrestraat 81 3920 Lommel 011/545956
Colla T. Daalderdijk 1 3650 Stokkem-Dilsen 089/756564
Wils S. Muggenstraat 49 bus3 3500 Hasselt 011/229070
Nijs N. De Heuvel 5 3600 Genk 089/355764
Wolters R. Tongersveldstraat 20 3700 Tongeren 012/241794
Haesevoets G. Dorpsstraat 2 3570 Alken 011/315051
Meulemans L. Kerkstraat 17 3980 Tessenderlo 013/667071

Zaterdag  08/11/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  09/11/2014 : 9 tot 18 uur

Vervecken R. P.Breugellaan 25 3990 Kl.Brogel-Peer 011/610096
Van Esser M. Van Eycklaan 47 3680 Maaseik 089/566292
Jacobs C. Kunstlaan 8 3500 Hasselt 011/223032
Stijven W. Weg naar Zwartberg 161 3660 Opglabbeek 089/819860
Baillien L. Tapstraat 13 3700 Lauw-Tongeren 012/395099
Henderyckx L. Hasseltse stwg 418 3800 St.Truiden 011/596985
Vandevoort F. Koerselse steenweg 49 3580 Beringen 011/423767

RIZIV brugdag   Maandag  10/11/2014 : 9 tot 18 uur

Lenssen E. Kerkplein 1 3941 Eksel 011/667267
Vyerlye A. Ophovenstraat 21b2 3680 Maaseik-Neeroeteren 089/364736
Delwiche P. St.Truidersteenweg 118 3500 Hasselt 011/270071
Penxten G Vredelaan 6 3530 Houthalen 011/524221
Boosten E. Verbindingsweg 20 3770 Riemst 012/452556
Delsaer H. Naamse vest 69 3800 St.Truiden 011/692069
Ceyssens L. Paalsesteenweg 325 3583 Paal-Beringen 011/725362

Wapenstilstand  11/11/2014 : 9 tot 18 uur

Wuytens C. Stationsstraat 106 3920 Lommel 011/551472
Denis M. Maaseikersteenweg 16 3620 Smeermaas-Lanaken 089/721559
Grooten A. Diestersteenweg 187b1 3510 Kermt-Hasselt 011/253263
Remans D. Molenweg 86 3520 Zonhoven 011/814267
Daerden G. Maastrichtersteenweg 16 3700 Tongeren 012/453620
Porreye A. Cl.Cartuyvelstraat 33 3800 St.Truiden 011/686836
Hooghe M. Oudestraat 19 3540 Herk-de-Stad 013/555413
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WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE      november  2014
070 / 222125

Weekend 1 en 2 nov.,  9 tot 18 uur Van Enis Francis
Weekend 8 en 9 nov.,  9 tot 18 uur Wijgaerts Ingrid
Wapenstilstand 11 nov.,  9 tot 18 uur Bollen Curd
Weekend 15 en 16 nov.,  9 tot 18 uur Lefever David
Weekend 22 en 23 nov.,  9 tot 18 uur Devlieger Hilde
Weekend 29 en 30 nov.,  9 tot 18 uur Vogels Roel

WACHTDIENST   ORTHODONTIE november  2014
070 / 222088

Weekend 1 en 2 nov.,  9 tot 18 uur Daems Julie       0496512475
Weekend 8 en 9 nov.,  9 tot 18 uur Colson Luc       089770570
Wapenstilstand 11 nov.,  9 tot 18 uur Van Erum Ria       0474643495
Weekend 15 en 16 nov.,  9 tot 18 uur Alewaters Marielle       011740242
Weekend 22 en 23 nov.,  9 tot 18 uur Vanderstraeten Olga    0475586064
Weekend 29 en 30 nov.,  9 tot 18 uur Berben Cornelia       0487292585

Zaterdag  15/11/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  16/11/2014 : 9 tot 18 uur
Bringmans B. Fabriekstraat 54 3910 Neerpelt 011/664122
Custers K. Europalaan 62 3650 Dilsen 089/756740
Gelade M. Elzenstraat 16 3500 Hasselt 011/270222
Vandermeeren K. Caetsbeek 85 3600 Genk 089/503156
Appelen A. Hasseltsesteenweg 347 3700 Tongeren 012/395426
Deprez G. Schepen Beckersstraat 11 3890 Gingelom 011/884810
Carlens N. Genebosstraat 109 3560 Lummen 011/571338

Zaterdag  22/11/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  23/11/2014 : 9 tot 18 uur
Van Herck I. Luikersteenweg 273 3920 Lommel 011/645138
Timmermans J. Hepperstraat 25 3680 Maaseik 089/567304
Hox A. Rodenbachstraat 27 3500 Hasselt 011/228121
Nellissen F. Hoevezavellaan 83 3600 Genk 089/384988
Boelen V. Dorpsstraat 56 3740 Eigenbilzen-Bilzen 089/414804
Willekens M. O.L.Vrouwstraat 119 3570 Alken 011/316370
Carlier P. Dr.Van der Hoeydonckstr.2 3560 Lummen 013/522504

Zaterdag  29/11/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  30/11/2014 : 9 tot 18 uur
Papy K. Karrestraat 81 3920 Lommel 011/545956
Geukens L. Bocholterkiezel 62 3960 Bree 089/461378
Deruyter A. Luikersteenweg 232/5 3500 Hasselt 011/284545
Miermans R. Wiekstraat 146 3600 Genk 089/363129
Slaets J. Millerdries 27 3770 Millen-Riemst 012/238519
Oudebrouckx L. Tulpenlaan 2 3830 Wellen 012/742183
Castelijns M. Kanaalstraat 27 3945 Ham 013/666416
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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
29° jaargang, nummer 9: november  2014

                    S     't    pyxke
1936-20141936-20141936-20141936-20141936-2014

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

Donderdag 27 november 2014    om 20u30Donderdag 27 november 2014    om 20u30Donderdag 27 november 2014    om 20u30Donderdag 27 november 2014    om 20u30Donderdag 27 november 2014    om 20u30

TIENDSCHUURTIENDSCHUURTIENDSCHUURTIENDSCHUURTIENDSCHUUR
HERKENRODE ABDIJ HASSELHERKENRODE ABDIJ HASSELHERKENRODE ABDIJ HASSELHERKENRODE ABDIJ HASSELHERKENRODE ABDIJ HASSELTTTTT

Geaccredi teerd 27486 DG 4Geaccredi teerd 27486 DG 4Geaccredi teerd 27486 DG 4Geaccredi teerd 27486 DG 4Geaccredi teerd 27486 DG 4

Evolutie binnen de orale
implantologie

David Lefever / Andy Temmerman

 Activiteit VVT studieclub Limburg

     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 20 november 2014vóór 20 november 2014vóór 20 november 2014vóór 20 november 2014vóór 20 november 2014

  (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: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.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.vvt.be.vvt.be.vvt.be.vvt.be.vvt.be
(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)
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Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be

Secretariaat K.L.T.V.:
Stokerijstraat 5 3920 Lommel  011/54.32.94

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: "Kasteel  van Remersdaal  in Voeren"

 27 november 2014
STCL Evolutie binnen de orale implantologie
David Lefever en Andy Temmerman
Hangar 58

Op het schutblad met uw naam en adres
Studieclub  27/11 Studieclub  27/11 Studieclub  27/11 Studieclub  27/11 Studieclub  27/11   Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen  Ja/Neen

= U bent wel of  (nog) niet ingeschreven
voor de studieclub van november

Donderdag 27 november 2014 om 22u15 (na de studieclub)
KLTV nodigt alle leden van KLTV uit op een gezellig samenzijn met
een hapje en een drankje.

Dit met de steun van   MACOBE

Beste Collegae,

’t Spyxke is gered!
Dit nummer is het laatste dat volledig
samengesteld en uitgewerkt werd door collega
André Timmerman, onze hoofdredacteur van de
laatste 15 jaar.

Iemand van buiten de vereniging heeft zich
aangeboden als nieuwe redacteur van ons
tijdschrift.
Er zal dus waarschijnlijk weinig of niets
veranderen aan de vormgeving en inhoud omdat
wij als KLTV-redactieraad, nog steeds onder
supervisie van André,  de laatste controle zullen
hebben.
Ik wil André via deze weg dan ook in naam van ons allen bedanken voor zijn
jarenlange inzet om ons elke maand een mooi Spyxke te bezorgen.

Inmiddels hebben we weer ons Apolloniabanket achter de rug. Het was weer een
geslaagde avond met een overheerlijk diner en een spetterende show van Domino
gevolgd door een DJ- set die er mocht wezen. De afwezigen hadden zoals altijd
weer ongelijk.

Tijdens de wintermeeting op 6 december aan de Uhasselt te Diepenbeek, heeft Jos
Hoffbauer ervoor gezorgd dat er tijdens het assistentenprogramma ook aandacht
besteed wordt aan de nieuwe administratieve maatregelen die op ons afkomen.
Sterk aanbevolen aan jullie administratieve medewerkers.

We mochten eind oktober ook 9 stagiairs ontvangen op onze jaarlijkse peerreview
exclusief voorbehouden voor de stagiairs, het was zowel voor hun als voor ons
een zeer leerrijke avond.

Deze maand is er ook een extra studieclub op 27 november over paro, die door zal
gaan in Hangar 58. Gelieve tijdig in te schrijven via de gekende kanalen.
Zij die voor alle studieclubs van 2014 ingeschreven zijn, dienen niet extra in te
schrijven.

Collegiale groeten,

Serge Wils
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JAN PROOST
° 23-02-1925    + 23-09-2014

Dokter in de geneeskunde
Licentiaat in de tandheelkunde

Orthodontist

KLTV meldt met droefheid
het  overlijden van

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

° 23-02-1925  + 23-09-2014

Jan PROOSTJan PROOSTJan PROOSTJan PROOSTJan PROOST
Collega tandarts op rust
Vader van collega ANNE PROOST
Schoonvader van collega PAUL LEGRAND

° 12-11-1951  + 04-10-2014

Luc SOMERSLuc SOMERSLuc SOMERSLuc SOMERSLuc SOMERS
Broer van collega MONIQUE SOMERS

Activiteit VVT studieclub Limburg
SSSSStudieclub donderdag  27 november 2014 om 20h30tudieclub donderdag  27 november 2014 om 20h30tudieclub donderdag  27 november 2014 om 20h30tudieclub donderdag  27 november 2014 om 20h30tudieclub donderdag  27 november 2014 om 20h30

Evolutie in de orale implantologie

Sprekers:  David Lefever / Andy Temmerman

Korte inhoud:
Sinds de ontdekking van osseointegratie in de jaren 1950 zijn orale
implantaten niet meer weg te denken in de moderne tandheelkunde.  Deze
lezing heeft als doel een overzicht te geven van de geschiedenis en evolutie
binnen de orale implantologie.  De verschillende soorten implantaten die
doorheen de jaren gebruikt zijn worden besproken, net als veel van de
behandelconcepten die mogelijk zijn.  Uiteraard wordt er ook aandacht
besteed aan de basisbeginselen van de implantologie zoals: het moment
van implanteren, de positie van implantaten, het moment van loading, wat
te doen indien er te weinig botvolume is, nazorg, enz.

Bondig curriculum vitae sprekers
David Lefever studeerde in 2009 af als tandarts aan de KULeuven. Dat jaar won hij ook
de jaarlijkse prijs van de Belgische Vereniging voor Parodontologie. In 2012 studeerde
hij af als tandarts-specialist in de parodontologie (tevens KULeuven). Hij werkt in
verwijspraktijken voor parodontologie en implantologie te Leuven en Hasselt. Hij is
(co)auteur van een aantal wetenschappelijke artikels en heeft ervaring met het geven van
voordrachten in binnen-en buitenland.
Drs. A. Temmerman is tandarts-specialist in de parodontologie (tandheelkunde, UGent
2007; Parodontologie KU Leuven 2010). Hij doctoreert aan de afdeling parodontologie
aan de Katholieke Universiteit Leuven waarbij het onderzoek zich vooral richt naar
implantaatbehandelingen bij patiënten met een beperkte botkwantiteit en -kwaliteit.
Daarnaast is hij ook werkzaam in een privépraktijk te Aalst die zich uitsluitend richt op
parodontologie en implantologie.   

HANGAR 58
DOMEIN BOKRIJK

Accreditering aangevraagd  DG6
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Professionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingenProfessionele aankondigingen
1. Zoals spreker De Kloet op de laatste studieclub aangaf, is zijn powerpoint

beschikbaar op onze studieclubpagina binnen www.vvt.be (zoeken onder
“diversen”)

2. Ook al is het nog niet op 1 januari 2015 verplicht, toch komen e-health en
MyCareNet in een stroomversnelling en moeten we ons tijdig wapenen willen
we de elektronische snelweg niet volledig missen. Wie de infoavond van
6 november heeft meegemaakt, weet dat regering en ziekenfondsen de mond
vol hebben van betaalbaarheid, toegankelijkheid, transparantie en verplichte
derde betaler voor sommige groepen. Ook met het beroep (en in een groter
geheel ALLE medische beroepen) moeten hier duidelijke afspraken gemaakt
worden naar betaalzekerheid  van de ziekenfondsen en verzekerbaarheid +
actueel statuut van de patiënt. Naast de mogelijkheid om telkens (!!)
individueel in te loggen met  je eigen eID of via token zijn er  tools opgezet,
die de privacy van de patiënten niet  zouden schenden en die ook voor de
practicus veilig informatie kan doen ontstaan (wat met gewoon e-mailverkeer
NIET kan gegarandeerd worden en dus verboden is !!!)  Hiervoor moet men
in bezit komen van een EIGEN  e-Health-certificaat.  Best informeer je ook
naar een (RIZIV-NIC goedgekeurd) softwarepakket en je doet deze aanvraag
(je kan dat zelf gratis aanmaken) voor solo/groepspraktijk via de  site:
http://www.ehealth.fgov.be/JWS/ETEE/etee-requestor_nl.jnlp
Op de studieclubsite binnen www.vvt.be vind je weer via “ diversen” alle
informatie hieromtrent met wat je vooraf best in bezit hebt, voordat je deze
aanvraag (39 maanden geldig) gaat doen

-  Aangesloten kaartlezer + eID met je eigen pincode
- JAVA versie, afhankelijk van je eigen computer moet dat een 32 of 64

       bit versie zijn.
- Eigen (sterk)wachtwoord maken van minstens 8 tekens (cijfers +

letters) en dit niet vergeten aub!
- Let op : je moet je aanvraag best doen op de computer waarmee

nadien gewerkt zal worden.  Ook het e-mailadres vul je best zo in,
want je krijg na enkele ogenblikken een bevestiging (die blijkbaar
maar één dag geldig is !!), die moet ingebracht worden om de aanvraag
definitief te maken.

- Natuurlijk kan je altijd bij de softwaremensen terecht, maar we gaan
op 6 december voor de tandartsassistenten ook een proefopstelling
plaatsen.  Dit staat samen met het programma dat reeds uitgewerkt
was (slijpen van instrumenten en kleurbepaling). Inschrijven kan nog
tot 20 november op de rekeningnummer van studieclub Limburg
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ACCREDITERING    STCL september  2014:
De studieclubvoordracht "Medische stralingsfysica" van Dr. Hilde
Bosmans op 25 september 2014 is inmiddels geaccrediteerd in
deelgebied 3 onder nummer 28586.  Organisator 14 (VVT)

Er komt een nieuw evaluatieformulier dat opnieuw telkens naar de
provinciale wachtdienstcoördinator moet gestuurd worden. Voor
wisselingen en “verhuizingen”  gebeurt de correspondentie (liefst via mail
en niet telefonisch) naar de provinciale coördinator, waarna het systeem
ALTIJD binnen een korte termijn  een BEVESTIGING stuurt naar ALLE
betrokkenen.
Belangrijk is ook de eis van de PGC’s dat patiënten, die zich op zaterdag
aandienen  NIET naar de zondag mogen verschoven worden. Verder (maar
ik val hier steeds in herhaling) moeten we bij langere vakanties (één week
of meer) steeds de eigen patiënten bij een collega (in de buurt) kunnen
onderbrengen voor acute situaties.  Klachten van huisartsen en apothekers
worden veelvuldiger, ook al komen steeds dezelfde namen terug.  Het spreekt
vanzelf dat deze collegae een zeer grote (groeps)verantwoordelijkheid
dragen als men ons avond of nachtwachten zou willen opdringen !!!!
Dit jaar(dus wachtdienst 2015) waren er in Limburg 9 collegae niet orde
met hun bijdrage of schreven zich gewoon niet in. Zoals vooraf aangegeven
komen ze in moeilijkheden voor de uitbetaling van de accrediteringspremie
en de opvolging van de erkenning algemeen tandarts….tenzij Maggie
DeBlock de zaak anders gaat bekijken !!!

5. NIVVT-cursussen 2015 staan online op de VVT-site onder Nascholing en
NIVVT Kalender.
De 20 Limburgse cursussen staan ook gedrukt in het volgend Spyxke, maar
zijn wel al op de studieclubsite te vinden onder “diversen”.   Ik kom er in het
volgend Spyxke op terug met wat aandacht voor de nieuwe cursussen zoals
“extracties/rubberdam/behandelen slijtage en behandelingsplannen/
homeopathie en parodontologie“.

Weet dat snel inschrijven ( nomenclatuur !!!) via de VVT-website de boodschap
blijft. Hierbij vermelden we ook dat de Najaarsvergadering (over radiologie)
op 19 september in CC Hasselt doorgaat en onze wintermeeting  doorgaat op
5 december 2015.

Jos Hoffbauer,  Provinciaal wachtdienst coördinator / bestuurder VVT/ inhoud
webpagina/ prov. NiVVT cursussen.

-    Actueel kunnen we melden dat de Minister van Sociale  Zaken de
verplichting (en dus ook het herkennen van deze patiënten) tot derde
betaler heeft uitgesteld tot 1 juli 2015  voor huisartsen. Wij (tandartsen)
zouden misschien pas op 1 januari 2016  in beeld komen .

       NB  de apothekers zijn er al bijna één jaar (verplicht) mee bezig !!!!

-     Collega Nolens laat weten dat OOK eigen instrumenten mogen
meegebracht worden voor de assistentencursus van 6 december !!!

3. Afhankelijk van de afspraken  moet er wie in derde betaler afrekent,  momenteel
maandelijks een betaalstaat gestuurd worden naar het juiste ziekenfonds
van elke patiënt. In België zijn er momenteel 71 verschillende ziekenfondsen,
verdeeld over 7 koepels. Voor Limburg kom je meestal met die 7 (adressen)
toe, maar in de grensgebieden kan dit aantal oplopen. Je vindt deze totale
lijst op onze studieclubwebsite met hun nummers: Christelijke (1XX),
Neutrale(2XX), Socialistische (3XX), Liberale (4XX), Onafhankelijke (5XX),
Hulpkas (6XX) en NMBS (9XX).
Als je zelf of je softwareprogramma dit niet wil doen, dan is er ook nog een
mogelijkheid om al je getuigschriften bij een tarificatiedienst (zie apothekers)
binnen te brengen, die mits een bijdrage alles in orde brengen .

4. Wachtdienst 2015 on-line
Zoals reeds vroeger aangegeven slaan we vanaf 2015  een nieuwe pagina om
en komt de organisatie van de wachtdienst Vlaanderen (en dus ook onze 7
zones) in handen van de overkoepelende verenigingen  VVT en VBT, dit met
akkoord van de vijf Vlaamse PGC’s.   Bijna iedereen heeft het nieuwe reglement
goedgekeurd en iedereen betaalt evenveel voor de organisatiekosten.
Intussen heeft de computer, rekeninghoudend met de vorige wachtdiensten
en de ingegeven verlofdagen, de regeling voor 2015 opgesteld en deze kan
bekeken worden op de beginpagina van www.vvt.be (inloggen en links in de
balk kijken onder “mijn wachtdienst“, dus NIET naar de studieclubpagina
gaan !!!)

Nieuw voor Limburg is dat we vanaf 2015 telkens maar één dag wachtdienst
doen. Wat maakt dat we minstens tweemaal per jaar van wacht zijn. In de
kleinere zone’s 5  en 6 kan dit voor sommige collega drie maal zijn, maar
dat is dus niet elk jaar zo  voor dezelfde collegae !!

(NIET KLTV !!!!) BE 49001473408071, 40 euro (catering inbegrepen)  met
vermelding van naam tandartsassistenten en naam praktijk)
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Wintermeeting NIVVT-KLTV
Zaterdag 6 december 2014

Moderne benadering bij het gebruik van lokale

anesthesie in de tandheelkunde

DOCENTEN :
F. Vinckier: prof. dr. em.  KuLeuven
L. Abraham-Inpijn: prof. dr. em. Univ. Amsterdam
G. Hommez: prof. dr. UGent
L. Berden: algemeen tandarts

Nog maar net 100 jaar geleden luidde de ontdekking van een bruikbaar lokaal
anestheticum ruimere behandelingsmogelijkheden in de tandheelkunde in. Waar
eerst procaïne, een esterverbinding van het toxisch en zwaar verslavend cocaïne,
de tandverzorging zonder pijn ambulant toeliet, kwam na WO II de
amineverbinding lidocaïne op de markt. In de jaren zestig volgden de glazen
carpules en de wegwerpnaalden, waarna nog één decennia later articaïne
geïntroduceerd werd. Dat laatste bestandsdeel is op dit ogenblik nog steeds het
meest gebruikte lokaal anestheticum in de tandheelkunde . Het zou fout zijn om
te stellen dat daarna de tijd stil zou hebben gestaan!!!
Naast nieuwe technieken en optimalisaties zijn ook ruimere inzichten steeds
belangrijker als men iemand comfortabel pijnvrij wil behandelen. Dit zorgt er
mede voor dat het beroep hierdoor ook minder angst en vrees inboezemt bij onze
patiënten.
Het is wel duidelijk dat men niet in alle omstandigheden met één product of één
techniek weg kan en de studiedag wil hieromtrent zeven thema’s behandelen:

- Eigenschappen, indicaties en werkingsmechanismen van de huidige
lokale anesthetica

- Bruikbare systemen van computergestuurde lokale anesthesie
- Aangepaste lokale verdoving bij kinderen
- Huidig protocol bij zwangerschap en de invloed van

geneesmiddelen
- Complicaties en mislukkingen bij het plaatsen van een lokale

verdoving
- Welke medisch-gecompromiteerde patiënten moeten onze aandacht

trekken?
- Systemische complicaties in de stoel: belang van een noodtrousse en

EHBO-inzichten.

VOLZET
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8.00-9.00 Onhaal
8.50-9.00 Inleiding
9.00-9.45 Eigenschappen en werkingsmechanisme van lokale anesthetica:

Indicatie van de verschillende anesthetica in functie van hun
werkingsmechanismen, eigenschappen en de medische toestand
van de patiënt.
Prof. F. Vinckier

9.45-10.30 Computergestuurde lokale anesthesie: welke systemen zijn er
momenteel op de markt en in welke gevallen heeft dit een
toegevoegde waarde. Hoe verhoudt zich prijs/kwaliteit
Tandarts L. Berden

10.30-11.15 Pauze
11.15-12.15 Complicaties en mislukkingen: ongewenste uitbreiding/

hematoom/trismus/naaldbreuk/langdurige sensibiliteits-
stoornis en weinig werking (infectiegebied/drugs-
alcoholpatiënt/spyx ...
Prof. G. Hommez

12.15-12.50 Omgaan met risicopatiënten: hartziekten/cerebrovasculair accident/
verhoogde bloedingsneiging/diabetes/hypertensie/
hyperthyreoïdie/leverstoornissen  en hypoproteïnemie
Prof.  L.  Abraham-Inpijn

12.50-14.00 Lunch
14.00-14.30 Protocol tijdens zwangerschap en geneesmiddelengebruik met

invloed op onze anesthesie
Prof. G. Hommez

14.30-15.05 Systemische complicaties in de stoel: vagale collaps/
hyperventillatie/injectie in het bloedvat of zenuw/allergische
reacties en inhoud van noodtrousse. wat met een patiënt, die
"een verleden" heeft van "accidenten"?
Prof.  L.  Abraham-Inpijn

15.05-15.50 Lokale anesthesie bij kinderen: aangepaste technieken bij lokale
verdoving van kinderen en de plaats van de intra- ossale
verdoving bij kinderen. Welke rol speelt angstbij het lukken en
mislukken van lokale verdoving en hoe ermee omgaan
Prof. F. Vinckier

16.00 Einde / Receptie

Uurschema studiedag 6 december 2014
U Hasselt campus Diepenbeek

Parallel met de winterweeting NIVVT op hetzelfde adres.

Assistentendag 6 december  UHasselt (campus Diepenbeek)
Zaterdag 6 december voormiddag  van 9 uur tot 12.30

Telkens twee sessies (max. 15 pers. per sessie) van telkens 90 minuten en
koffiepauze

Handinstrumenten (beitels/ curettes….) werken alleen behoorlijk en aangenaam
als ze een scherp snijvlak hebben. Het is belangrijk dit te herkennen en indien
nodig te herstellen. Intussen bestaan er al mechanische toestellen, maar
handmatig is zeker nog steeds een goede techniek. Enige hulp om dit op de juiste
manier aan te pakken is zeker wenselijk en is een toegevoegde waarde voor uw
assistente. Idem dito voor bepalen van een moeilijke kleur in het front, wat vaak
achteraf de patiënttevredenheid extra bepaalt.  Aan de hand van oefeningen met
de 3D master kleurenschaal van Vita kan men in drie stappen een juister resultaat
bekomen.  De kleurbepaling dient steeds door de tandarts gedaan te worden,
maar op deze manier heeft de tandarts een tweede mening en moet er niet persé
een digitaal kleurbepaaltoestel aangeschaft worden of de tandtechnicus bij de
stoel gebracht worden!!!

- (handmatig)slijpen en herkennen van onscherpe handinstrumenten:
Tandarts MarcH. Nolens

- Juiste kleur leren bepalen: oefeningen met de 3D master VITA
kleurenschaal: Dhr T. Behaeghel.

EXTRA PROGRAMMAPUNT
voor  ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS:

E-HEALTH,
gebruik  MyCARENET
en DERDE BETALERS

Prijs : 40 euro per persoon (catering en materiaal inbegrepen)
Geen accreditering, achteraf wordt een fiscaal attest toegezonden.

ALLEEN voor tandartsassistenten
Inschrijving vóór 20 november:
door storting op  de   rekening van VVT studieclub Limburg
(dit is NIET het KLTV rekeningnummer)

IBAN BE49 0014 7340 8071
    met vermelding van de naam van uw assistente(s).
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Met dank aan de standhouders
op 6 december  in UHasselt

Dentaid BeNeLux BV,  Nobel Biocare Belgium, Denta NV,
Arseus Dental Equipment, MDL-Euregio,  G.S.K. Consumer
Healthcare NV,   DENTUS DMT bvba, Corilus NV,
MACOBE bvba, Elysee Dental, Septodont, Procter &
Gamble DCE BVBA, Dentsply Detrey+Implants,  Omega
Pharma,  Straumann,  ADT, Saremco, ZARA, Castelbel,
Medident,  Easier Dental, VOCO, Dental Hitec

 PPPPProficiat Proficiat Proficiat Proficiat Proficiat Promovendi  romovendi  romovendi  romovendi  romovendi  en welken welken welken welken welkom in de KLom in de KLom in de KLom in de KLom in de KLTVTVTVTVTV.....

In het Spyxke van september stond zoals elk jaar de lijst van de nieuw afgestudeerde
collega's. Per ongeluk ontbraken er nog 3 Limburgse collegae. Onze excuses hiervoor.
Ook zij volgen nu nog een stagejaar (postgraduaat Algemeen Tandarts) vooraleer  ze een
zelfstandige praktijk mogen voeren.
Wij wensen  ook deze 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.

Carlos AERTS  (Genk, KU Leuven)
Olivier GIELEN (Hasselt, U-Gent)

           Christophe POLITIS (Genk, KU Leuven, Stan Politis)

TE KOOP:
Naar aanleiding van het overlijden van collega Gerard Vlaminck:
Kodak 2200 Intraoral X-ray System :   1.500 euro
Contact: gerard.vlaminck@pandora.be
of Tel.:     0478/23.43.29
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NIVVT cursus 2 oktober 2014 Stiemerheide
L. Abraham-Inpijn      Acute medische situaties

In haar gekende stijl dwingt ze ons om alert te zijn voor alle signalen en  om de
juiste vragen te stellen. Het aantal medisch gecompromitteerde patiënten neemt
toe en ze zijn niet altijd oud, bedlegerig of zonder tanden. Mevr Abraham-Inpijn
is vooral beangstigd dat we nog vaak “alleen” zijn in onze praktijkruimte. Naast
een urgentiekoffer (ze gaat over de inhoud zeker opnieuw spreken op onze
wintermeeting) blijft een goed gerichte anamnese en kennis (regelmatige oefening)
van de reanimatie belangrijk. Mevr. Abraham-Inpijn werd dit jaar benoemd tot
ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar  onderzoek en blijvende aandacht
voor de medisch-tandheelkundige interactie.
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Seminarie SOFIM 9 oktober 2014 Stiemerheide
Wat moet ik weten bij aanwerving

of tewerkstelling van een tandartsassistente?

Geen gemakkelijke materie voor wie zich altijd zelfstandig opgesteld heeft.  Alle
verplichtingen, steunmaatregelen en middelen om te belonen (anno 2014) werden
uit de doeken gedaan. Ook het nieuwe eenheidsstatuut en de middelen van de
sociale inspectie maken het niet gemakkelijk, toch kan het aanwerven van een
tandartsassistente (en binnen enkele jaren van een mondzorgassistente) de
tandarts terug de dynamiek geven voor  het werk waarvoor we uiteindelijk
opgeleid zijn.  Tenslotte werden we door Zenito op de hoogte gebracht van de
nieuwe wijze van berekenen van de Sociale Bijdragen voor Zelfstandigen: ook
hier is strategie  en inschatting  nuttig zowel bij het begin van je loopbaan als de
laatste jaren voor je pensioen. Voor wie bij een groepspraktijk aansluit, werd het
probleem van de schijnzelfstandigheid uitgeklaard.  Spijtig dat wij tandartsen
van deze materie (en ook fiscaliteit) zo weinig in onze opleiding zien, was de
meeste gehoorde opmerking !!!!

NIVVT cursus 4 oktober 2014 Syntra Hasselt
Marc-H. Nolens      Beetregistratie (betand)

MarcH. Nolens verraste de deelnemers met een nieuwe syllabus in kleur. Occlusie
en articulatie blijven belangrijke gegevens om een werkstuk succesvol te kunnen
plaatsen . Alle bewegingen en nuttige registratietechnieken werden opgefrist en
van commentaar (+trucjes) voorzien .  Nuttig is dat Syntra Hasselt een ingericht
tandartskabinet met stoel (educatie tandartsassistenten) heeft en dat een
meegebrachte patiënt dan ook een toegevoegde waarde heeft. Speciale aandacht
ging naar het restaureren (behandelopties) van het boven- of onderfront bij
veralgemeend weefselverlies door   attritie en abrasie . Deze cursus staat volgend
jaar opnieuw in twee delen geprogrammeerd in Syntra Hasselt.
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overtollige calorieën van drank en spijs te verbranden.
Een uitputtingsslag tot in de vroege uurtjes. Zonder dat het opviel
werd de gezelschap uitgedund tot enkel “de slapenblijvers”
overbleven. Het was gelukkig niet ver naar ons bed. Moe maar
voldaan vielen we als een blok in slaap richting dromenland. De
gastvrouw had de avond voordien afgesproken dat het ontbijt op
een "menselijk" uur zou bereid worden.
Met toch nog kleine oogjes ontmoetten zo’n 20 gasten elkaar aan
één grote ontbijttafel met zicht op de prachtige tuin. Een rijkelijk
buffet stond te wachten en voor ieder die wilde bakte de gastvrouw
een indiviueel pannetje spek en ei. Heerlijk!
Iedereen was het erover eens: het was weer een geslaagd banket,
voor herhaling vatbaar. Maar omdat organisator en trouwe
banketganger Jos Henckens er dit jaar om familiale redenen niet bij
kon zijn, zijn er nog geen concrete afspraken gemaakt voor de
volgende editie, het zal wel weer eind oktober zijn maar de exacte
datum en plaats zul je in een volgend Spyxke wel lezen.

Uw interim verslaggever
André Timmerman

Apolloniabanket
ZAZAZAZAZATERDTERDTERDTERDTERDAAAAAG 18 OKG 18 OKG 18 OKG 18 OKG 18 OKTOBER 2014TOBER 2014TOBER 2014TOBER 2014TOBER 2014

Na twee jaar Stiemerheide was het weer gelukt om
Fonteinhof te boeken voor het jaarlijkse KLTV banket eind
oktober. Hoopvol trokken we met valies en al op 18 oktober
naar de parel van Haspengouw. Want we waren bij de
gelukkigen die konden blijven overnachten.
Om half acht begaven we ons vanuit onze kamer naar het

koetshuis waar de receptie op gang kwam. Serge en zijn Suzy
nodigden ons uit om een glas champagne te nemen en ons tussen de
aanwezigen te mengen. Met zo’n 75 zouden we zijn, natuurlijk de
habitués maar ook enkele nieuwe banketgangers. En wie ontbrak
weer evenmin? Onze nestor Jos. Hij schreef weer een extra deelname
op zijn conto, een record dat niemand hem zal kunnen afnemen.
Na de eerste gesprekken en de heerlijke aperitiefhapjes werden we
per tafel uitgenodigd om ons naar de feestzaal te begeven. In het
midden van de dansvloer beklom de voorzitter een podiumke, heette
ons allen welkom en gaf het startschot aan de obers om het banket
te openen met de eerste gang. De overheerlijke zeetong was
onmiddellijk een schot in de roos.
Niet alleen Fonteinhof hadden we kunnen boeken, ook Domino was
vrij voor ons banket. Tijdens het voorgerecht begon dit trio met
zangeres Tabitha aan het eerste deel van hun optreden en dadelijk
zat de ambiance erin. Als voorbarig dessert kwamen plots twee
schaars geklede Brasiliaanse jonge dames tussen de tafels
aangehuppeld. En maar wiggelen met hun lekkere k… Alleen maar
kijken, niet aankomen, heren!
Ongemerkt stond plots het tweede gerecht, een bordje kreeft, op tafel.
Na onze ogen en oren kon onze tong ook genieten van al dit lekkers.
Niet alleen pluimen voor de danseressen, de chef-kok kon er ook op
zijn muts steken.
Na de patrijs “Carpe Diem” gaf Domino weer het beste van zichzelf
in het tweede optreden van de avond, waarna de DJ naadloos
overnam. Eerst nog de crème brulée en de chocomousse, met een
kopje koffie en de dansvloer kon overrompeld worden om alle
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Actief 50 beurs Limburghal Genk 18-19 oktober

Ieder jaar presenteren we tijdens deze beurs in de Limburghal tandheelkundige
lezingen omtrent het waarom, doel en tegenindicaties van implantaten in de mond.
Dit jaar ging Dr. Luc Vrielinck ook in op het belang van een goede
mondgezondheid (juist en regelmatig poetsen/tandartscontrole) en  eventuele
schade elders in het lichaam.  Voor de talrijke toehoorders (doelpubliek 50+) was
dit een openbaring en benadrukt de wisselwerking die er (eigenlijk) moet zijn met
de huisarts en medische specialisten. Hopelijk zal het e-healthgebeuren ook hier
helpen dat de juiste accenten in het belang van de (algemene) gezondheid van
de patiënt kunnen gelegd worden.  Naast de patiënt, is er zeker nog werk om
artsen te overtuigen omtrent “infectiebronnen” in de mond.  Hierbij kunnen we
aankondigen dat de huisartskring Prometheus volgend jaar een studieavond
rond dit thema ism met de collegae (Genk en omgeving) wil organiseren.
Dank aan collega Tom De Wit en Dr. Luc Vrielinck voor de voordrachten, die de
informatietaak  en deskundigheid van ons beroep zeker goed belichtte.

NIVVT cursus 11 oktober 2014 Syntra Hasselt
Marc-H. Nolens/Guido Roumans
Urgenties en kleine herstellingen

Sinds er bij Syntra Hasselt opnieuw een opleiding tandtechniek is, beschikt men
over een uitgerust tandlabo, zodat deze cursus van collega Nolens en
tandtechnicus G. Roumans opnieuw in onze provincie kan doorgaan.  Nog steeds
is het niet zo evident dat een prothese op alle ogenblikken kan hersteld worden,
daarnaast is kennis van de juiste gips en kunstharsen belangrijk, naast het
opsporen van de oorzaak van de breuk en het optimaal polijsten van het werkstuk.
De cursus gaat verder met het bijplaatsen van een tand of klem, het vervaardigen
van een  individuele lepel en het herstellen van attachmenten. Zoals steeds
brengen de cursusleiders de deelnemers hun jarenlange ervaring bij, die je niet
uit boeken kan leren, maar (onder begeleiding) moet “ doen”.  Deze cursus wordt
ook volgend jaar opnieuw herhaald in Syntra Hasselt.
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STCL 23 oktober 2014 Herkenrode abdij
Hein De Kloet      Composiet, ...

NIVVT cursus 23 oktober 2014 Stiemerheide
Hein De Kloet

Composiet: een tweede leven voor oude tanden

Composiet blijft met de huidige kleeftechnieken een niet weg te denken materiaal
in het front. Collega De Kloet kon door zijn grote fotocollectie + ervaring voldoende
bewijs aanvoeren dat duurzaam werk mogelijk is.  Natuurlijk is kennis van het
materiaal belangrijk, maar ook de juiste vraag van de patiënt moet vooraf goed
begrepen worden. Ervaren rot als Hein liet in zijn trukendoos kijken, ook
orthodontische correcties, sluiten van diastemen, maskeren van recessies en
repareren van oude restauraties werden met veel beeldmateriaal gedocumenteerd.
Er was veel bagage voor de deelnemers en de cursus werd goed gehonoreerd.
Hein deed een gedeelte ‘s avonds op de studieclub nog eens dunnetjes over.
Zoals aangekondigd staat de powerpoint van deze lezing op onze
studieclubwebsite binnen www.vvt.be.
Deze cursus staat opnieuw volgend jaar geprogrammeerd in Stiemerheide Genk.
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GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT:::::
OrthodontOrthodontOrthodontOrthodontOrthodont gevraagd, op zelfstandige basis, voor woensdag en vrijdag te
Maasmechelen wegens blijvende groei van het patientenbestand.
Contact: Contact: Contact: Contact: Contact: Colson Luc  089/770570  089/770570  089/770570  089/770570  089/770570  fa031698@skynet.be

Enthousiaste tandarts Enthousiaste tandarts Enthousiaste tandarts Enthousiaste tandarts Enthousiaste tandarts gezocht voor jonge, moderne tandartspraktijk in
Diepenbeek.
Meer info via info@tandartsvanheusden.be  of   011/91.08.03011/91.08.03011/91.08.03011/91.08.03011/91.08.03

TTTTTandarandarandarandarandar ts gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat iets gezocht,  algemeen of special isat ie
Wij zoeken een gemotiveerde tandarts voor een goed draaiende moderne
praktijk in Hasselt. Full-time assistente is aanwezig. Dagen en uren zijn
bespreekbaar. Goede verloning en toekomstperspektief. Wij zijn een entousiast
team en heten U van harte welkom.
Tandartspraktijk Martine Journee te Hasselt
Tel. 011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04    011-28 46 04     E-mail::::: journeemartine@gmail.com

TTTTTandarandarandarandarandartsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zoldertsenprakti jk DENTILICIOUS Heusden-Zolder zoekt gemotiveerde
tandarts (M/V), ervaring niet vereist, voor samenwerking in een gloednieuwe,
volledig geautomatiseerde en gedigitaliseerde praktijk met de modernste
apparatuur (fulltime mogelijk). Goede verloning.
Contact:Contact:Contact:Contact:Contact: Frieda Achten  011/573903 011/573903 011/573903 011/573903 011/573903

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

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

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

Nieuwe regels voor tewerkstelling van privé huispersoneel
Tot 30 september 2014 was niet inwonende huispersoneel of dienstboden die 4
uur per dag en max. 24 uur per week bij één of meerdere werkgevers verrichte,
volledig of gedeeltelijk vrijgesteld van sociale bijdragen. Inwonende
huispersoneel daarentegen was al aan de sociale zekerheid onderworpen en RSZ
betalen voor ziekte en invaliditeit, pensioen, jaarlijkse vakantie en werkloosheid.
Huispersoneel beroepsmatig tewerkgesteld was altijd volledig aan de sociale
zekerheid onderworpen.

Op 1 oktober 2014 wijzigt de regelgeving over het huispersoneel ten gevolge van
een beslissing op de internationale arbeidsconventie over waardig werk voor
huisarbeiders.

Elke burger die huispersoneel tewerkstelt voor huishoudelijke prestaties van
overwegend manuele aard, zoals bijvoorbeeld poetsen, strijken of hulp in de
tuin, wordt vanaf 1 oktober 2014 als werkgever beschouwd en zal sociale
zekerheidsbijdragen moeten betalen. Alleen occasionele activiteiten van niet-
manuele aard in een huishouden zullen nog vrijgesteld zijn van bijdragen.

Wie huispersoneel tewerkstelt moet:

· zich inschrijven als werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
· aangifte doen via de Dimona-aangifte;
· de nodige sociale bijdragen aan de RSZ storten;
· een arbeidsongevallenverzekering afsluiten.

De occasionele niet-beroepsmatige prestaties van andere dan manuele aard blijven
vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen, voor zover het huispersoneel
maximaal 8 uur per week presteert bij één of meerdere werkgevers samen. Dat
geldt voor bijvoorbeeld babysitten, gezelschap houden van oudere personen,
boodschappen doen voor minder mobiele personen, het begeleiden van minder
mobiele personen, chauffeur zijn voor minder mobiele personen. Het mag niet de
bedoeling zijn deze activiteiten professioneel te ontplooien. Het betreft hier eerder
sociale diensten of vriendendiensten waarvoor een kleine vergoeding wordt
betaald.

Bron: KB van 13 juli 2014 tot opheffing van de artikelen 5 en 18 en tot wijziging
van artikel 16 van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Ingestuurd door collega J-M Herremans
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Collega op rust en oud voorzitter Jean-Marie Herremans heeft er werk van
gemaakt om het archief van de KLTV een veilige bewaarplaats te geven.
Het archief van de KLTV werd geschonken aan Kadoc Leuven.
Hieronder ziet u de eindcorrespondentie hieromtrent.
Eenieder kan deze raadplegen mits een aanvraag te richten aan Kadoc met
duidelijke motivatie waarom men deze documenten wenst te raadplegen.
Kadoc zal dan dag en uur bepalen. Documenten kunnen alleen ter plaatse
geraadpleegd worden.

 KLTV archief   geschonken aan KADOC Leuven

ADRESWIJZIGINGEN,
IN- en UITSCHRIJVEN  voor  ACTIVITEITEN  KLTV

Centralisatie via de VVT-website of  het nieuwe  e-mailadres:
studieclublimburg@tandarts.be
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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

WACHTDIENST  LimburgWACHTDIENST  LimburgWACHTDIENST  LimburgWACHTDIENST  LimburgWACHTDIENST  Limburg
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

Lijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienstLijst wachtdienst                    december  2014               december  2014               december  2014               december  2014               december  2014

Zaterdag  06/12/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  07/12/2014 : 9 tot 18 uur

Burm M. Rijkswachtstraat 4 3940 Hechtel 011/732105
Verstraeten V. Vergelsweg 10 3680 Maaseik 089/565369
Haesendonck E. Sint-Truiderstwg 477b1 3500 Hasselt 011/591010
Boyen E. A.Dumontlaan 31 3600 Genk 089/848340
Cuypers A. Bilzersteenweg 10a 3730 Hoeselt 089/416256
Vanderspikken T. Hoogdorpstraat 34b 3570 Alken 011/760761
Cleuren K. Tessenderlosestwg 85 3583 Paal-Beringen 011/420651

Zaterdag  13/12/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  14/12/2014 : 9 tot 18 uur

Peeters M. Ringlaan 146 3900 Overpelt 011/661820
Vanherle B. Europaplein 11 3620 Lanaken 089/714351
Gielen P. Paalsteenstraat 164 3500 Hasselt 011/211116
Bollen W. Winterslagstraat 73 3600 Genk 089/362052
Beusen M.L. Maastrichtersteenweg 16 3770 Riemst 012/453620
Van Genechten L. Reigerlaan 5 3570 Alken 011/723536
Timmers L. Koolmijnlaan 409 3550 Heusden-Zolder 011/573903

Zaterdag  20/12/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  21/12/2014 : 9 tot 18 uur

Dewinter L. Heidestraat 8a 3920 Lommel 011/541841
Geelen J. Eikelenweg 78 3620 Lanaken 089/716377
Hardy M. Hasaluthdreef 10a bus 1 3500 Hasselt 011/274536
Heyens R. Witte Torenwal 11 3960 Bree 089/468368
Buysmans J. Dorpsstraat 44 3730 Hoeselt 089/415759
Geerts M. Vechmaallaan 58 3870 Vechmaal-Heers 012/746637
Cleeren J. Paalsesteenweg 325 3583 Paal-Beringen 011/725362

Kerstmis  25/12/2014 : 9 tot 18 uur

Kerkhofs K. Dorpsstraat 37 3900 Overpelt 011/759526
Goyens P. Maaseikerlaan 68 3680 Neeroeteren 089/865620
Vroninks B. Koning Boudewijnlaan 2/4 3500 Hasselt 011/223232
Heens C. Stationstraat 7 3665 As 089/658476
Butenaers D. Romeinse Kassei 37 3700 Tongeren 012/231298
Guttermann M. Tiensesteenweg 61 3800 St.Truiden 011/688263
Stinkens M Tessenderlostwg 85 3583 Paal-Beringen 011/420651
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WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE      december  2014

070 / 222125
Weekend 6 en 7 dec.,  9 tot 18 uur Cox Catherine
Weekend 13 en 14 nov.,  9 tot 18 uur Boschmans Geert
Weekend 20 en 21 dec.,  9 tot 18 uur Gijbels Frieda
Kerstmis 25 dec.,  9 tot 18 uur Soers Catherine
Weekend 27 en 28 dec.,  9 tot 18 uur Thevissen Eric

WACHTDIENST   ORTHODONTIE december  2014

070 / 222088
Weekend 6 en 7 dec.,  9 tot 18 uur Vandevenne Rika       0495528108
Weekend 13 en 14 nov.,  9 tot 18 uur Desmedt Bieke       089564457
Weekend 20 en 21 dec.,  9 tot 18 uur Schrijnemakers Tine  0473889193
Kerstmis 25 dec.,  9 tot 18 uur Aerts Johan      0475782831
Weekend 27 en 28 dec.,  9 tot 18 uur Janssen Rina                0493753838

RIZIV brugdag   Vrijdag  26/12/2014 : 9 tot 18 uur
Geunis G. Stationsplein 12 3930 Hamont 011/621012
Aelbers A. Heirbaan 53 3650 Dilsen-Stokkem 089/504550
Jacobs J. Luikersteenweg 785 3500 Wimmertingen-Hasselt 011/376990
Philippe M. Souwstraat 19 3530 Houthalen 011/525052
Lueg H. Visésteenweg 57 3770 Riemst 012/216133
Renckens R. Ed.Dompasstraat 35 3570 Alken 011/314149
Ibrahim I. Genebosstraat 109 3560 Lummen 013/571338

Zaterdag  27/12/2014 : 9 tot 18 uur  en Zondag  28/12/2014 : 9 tot 18 uur
Bleyen E. Hees 60 3920 Lommel 011/541637
Ramaekers R. Zegestraat 1a 3630 Maasmechelen 089/761981
Jans K. Maastrichterstwg 198 b1 3500 Hasselt 011/762868
Janssen M. Weg naar As 90 3600 Genk 089/362414
Fransen R. Momberstraat 11 3700 Tongeren 012/239085
Surinx I. Stationsplein 4c 3840 Borgloon 012/671366
Leys C. Schansstraat 3 3545 Zelem-Halen 013/442718

Hier een leuk eindejaarsgeschenk.
Bij aanschaffen van een volledige
prothese bovenkaak, kan je voor een
kleine bijdrage een USB-stick  krijgen.
(ingestuurd door collega Chris Van den
Bossche)
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Redactieadres 't Spyxke:
De Schom 18, 3600 Genk
Tel./fax.: 089/61.24.03
andre.timmerman@telenet.be

Secretariaat K.L.T.V.:
Stokerijstraat 5 3920 Lommel  011/54.32.94

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: "Kasteel  van Remersdaal  in Voeren"

KLTV - LIDGELD 2015
Het KLTV-lidgeld voor volgend jaar kan nu gestort worden. Om 
organisatorische redenen (studieclubs) wordt aangeraden over te 
schrijven vóór half januari. 
     

Eén jaar KLTV lid worden (of blijven)
kost 75,00 Euro

Overschrijving via de Bank van Breda: 
IBAN: BE28-6451-1921-1520    Swift/BIC: JVBA BE22 
met vermelding "Lidgeld 2015"  en uw naam

Ook kan al ingeschreven en betaald worden voor de Apollonia-
Nieuwjaarsreceptie van donderdag 5 februari 2015.
Deelnameprijs: 30,00 euro /pp. 
Graag afzonderlijke overschrijving, zelfde rekeningnummer
met vermelding "receptie"  en uw naam en eventueel naam 
partner.
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Beste collegae,

Dit is dan alweer het laatste Spyxke van 2014, 
het eerste van een nieuw tijdperk wat betreft 
redactie en samenstelling. 

Het is ook het einde van mijn eerste legis-
latuur als voorzitter van de KLTV. Mits de 
goedkeuring van het bestuur ga ik er nog twee 
jaar bijdoen om de continuïteit van het voor-
zitterschap van de vereniging te verzorgen.

We mogen weer terugblikken op een succesvol jaar wat betreft studieclubs 
en peerreviews. Spijtig genoeg waren onze socio-culturele activiteiten wat 
minder succesvol dan de voorbije jaren. Maar niet getreurd, we gaan er in 
2015 weer een lap op geven met hopelijk weer meer deelnemers.

Op professioneel gebied is men erin geslaagd om vanaf 2015 een uniforme 
wachtdienst voor heel Vlaanderen te organiseren. Gelukkig gaat het hele 
E-health gebeuren en de verplichte derde betaler niet zo een vaart nemen 
als eerst gepland was. Voorlopig wordt dit alles voor onbepaalde tijd uit-
gesteld. Inmiddels zouden ook de onderhandelingen moeten gestart zijn om 
tot een nieuw akkoord te komen. Benieuwd wat hier uit de bus gaat komen.

Op 26 januari 2015 is er de jaarlijkse algemene vergadering van het VVT. 
We vragen jullie dan ook, voor zover dit nog niet gebeurd is, de volledig 
ingevulde volmachten naar één van de KLTV bestuursleden te sturen zodat 
we weer veel stemmen hebben om onze Limburgse belangen te verdedigen 
in Brussel.

Tot slot wens ik jullie en jullie familie een voorspoedig en gezond 2015.

Collegiale groeten,

Serge
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 ° 02-11-2014
 MELL
 Kleindochtertje van collega TREES GERMIS

 ° 12-11-2014
 ANOUK
 Kleindochtertje van collega ANDRÉ PIERAETS en
                                                          ANNIK PACQUÉ
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     GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:GEBOORTE:

° 02-11-2014
MELL
Kleindochtertje van collega  TREES GERMIS

° 12-11-2014
ANOUK
Kleindochtertje van collegae ANDRE PIERAERTS

     en ANNIK PACQUE

Met dank aan de standhouders
op 6 december  in UHasselt

Dentaid BeNeLux BV,  Nobel Biocare Belgium, Denta NV,
Arseus Dental Equipment, MDL-Euregio,  G.S.K. Consumer
Healthcare NV,   DENTUS DMT bvba, Corilus NV,
MACOBE bvba, Elysee Dental, Septodont, Procter &
Gamble DCE BVBA, Dentsply Detrey+Implants,  Omega
Pharma,  Straumann,  ADT, Saremco, ZARA, Castelbel,
Medident,  Easier Dental, VOCO, Dental Hitec

TE KOOP:
Naar aanleiding van het overlijden van collega Gerard Vlaminck:
Kodak 2200 Intraoral X-ray System :   1.500 euro
Contact: gerard.vlaminck@pandora.be
of Tel.:     0478/23.43.29

ACCREDITERING 2014:
Wie al klaar is met zijn lijst van geaccrediteerde cursussen kan  zijn
individueel aanwezigheidsblad voor 2014 al opsturen naar het RIZIV
De verzending dient   verplicht aangetekend te gebeuren. Optioneel met
"bericht van ontvangst" (voor alle zekerheid).
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     en ANNIK PACQUE

Met dank aan de standhouders
op 6 december  in UHasselt

Dentaid BeNeLux BV,  Nobel Biocare Belgium, Denta NV,
Arseus Dental Equipment, MDL-Euregio,  G.S.K. Consumer
Healthcare NV,   DENTUS DMT bvba, Corilus NV,
MACOBE bvba, Elysee Dental, Septodont, Procter &
Gamble DCE BVBA, Dentsply Detrey+Implants,  Omega
Pharma,  Straumann,  ADT, Saremco, ZARA, Castelbel,
Medident,  Easier Dental, VOCO, Dental Hitec

TE KOOP:
Naar aanleiding van het overlijden van collega Gerard Vlaminck:
Kodak 2200 Intraoral X-ray System :   1.500 euro
Contact: gerard.vlaminck@pandora.be
of Tel.:     0478/23.43.29

ACCREDITERING 2014:
Wie al klaar is met zijn lijst van geaccrediteerde cursussen kan  zijn
individueel aanwezigheidsblad voor 2014 al opsturen naar het RIZIV
De verzending dient   verplicht aangetekend te gebeuren. Optioneel met
"bericht van ontvangst" (voor alle zekerheid).
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Tel.: 089/71.70.98                                                         e-mail: mdl@mdl-euregio.be 
Fax: 089/72.29.76                   www.affix-ts.com                               www.mdl-euregio.be 

Een vreugdevolle Kerst, een veilig en gezond 2015. 
 

Wij wensen u een transparant en veilig 2015, 
met een open blik voor verandering. 

Een succesvol nieuw jaar, beladen met onvergetelijke momenten! 
 

De veranderingen in onze huidige maatschappij 
zijn voor iedereen dagelijks voelbaar. 

…….maar…… 
Zonder verandering,  
GEEN toekomst. 

 
Flexibiliteit is één van de kerncompetenties van MDL-Euregio, 

en onmisbaar om de uitdagingen aan te gaan. 
 

Ook in 2015 blijft MDL-Euregio  
garant voor een hoogwaardig eindproduct van eigen bodem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag vrijblijvend onze uitgebreide Nieuwjaarsinformatie aan 
op onderstaande coördinaten. 
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Professionele aankondigingen 
 

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

Een vreugdevolle Kerst, een veilig en gezond 2015. 
 

Wij wensen u een transparant en veilig 2015, 
met een open blik voor verandering. 

Een succesvol nieuw jaar, beladen met onvergetelijke momenten! 
 

De veranderingen in onze huidige maatschappij 
zijn voor iedereen dagelijks voelbaar. 

…….maar…… 
Zonder verandering,  
GEEN toekomst. 

 
Flexibiliteit is één van de kerncompetenties van MDL-Euregio, 

en onmisbaar om de uitdagingen aan te gaan. 
 

Ook in 2015 blijft MDL-Euregio  
garant voor een hoogwaardig eindproduct van eigen bodem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag vrijblijvend onze uitgebreide Nieuwjaarsinformatie aan 
op onderstaande coördinaten. 

1. Kort na de VVT-infovergadering van 6 november besliste de Minister-
raad om de verplichte derdebetaler voor tandartsen “on hold” te zetten. 
Alleen de huisartsen zullen er vanaf 1 juli 2015 mee te maken krijgen; 
ook de verplichtingen naar de groep van de “chronisch zieken” staan 
plots nergens meer beschreven.

 
2. Voor de derdebetalersregeling (omnio’s/- 18 jarigen en chronisch zie-

ken) verandert er dus niks, tenzij er andere bepalingen in het volgend 
akkoord zouden komen te staan.

 Verder misschien nog vermelden dat onze sponsor ltd3 van 6/11/14 
een mooi pakket uitgewerkt heeft voor het verwerken van getuigschrif-
ten in derde betaler met MyCareNet integratie, als je momenteel geen 
tandartssoftwarepakket hebt dat dit toelaat !!! (www.easytar.be)

 
3. WACHTDIENST 2015 : Vanaf 1 januari 2015 is de wachtdienst alge-

meen tandarts een zaak van VVT en VBT. Alleen de wisselingen en de 
medische vrijstellingen gebeuren nog in de provincie. We hopen dat 
de nieuwe regeltjes en de structuur een even vlotte werking kunnen 
geven.

 Het is echter perfect mogelijk om met de collega van de zaterdag/
zondag/brugdag te wisselen om toch opnieuw “alles” op één weekend 
te krijgen. Wisselen kan door een mailtje te sturen naar de provin- 
ciale wachtdienstcoördinator, waarna steeds een bevestiging van het 
systeem komt, als de wisseling effectief doorgevoerd is !!!!!!

4. Na de “onlineversie” is nu ook het NIVVT-programmaboekje versche-
nen voor 2015. Wie cursussen in de provincie (Genk of Hasselt) wil 
volgen, moet niet te lang aarzelen en best er snel werk van maken. Op 
dit ogenblik is de cursus extracties (Politis) van 7/2 en Nomenclatuur 
(Seijnhaeve) van 7/5 reeds volzet. Op de website bij NIVVT kan je 
steeds controleren of de cursus nog toegankelijk is !!!
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Wij wensen u fijne feestdagen 
En een heel gelukkig 2015!  
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5. Eind juni 2015 zijn er terug RIZIV-verkiezingen voor de samenstelling 
van de diverse raden gedurende de volgende VIER jaren. Omdat deze 
verkiezingen niet meer via de post, maar via de computer zullen door-
gaan, is het toch interessant de toegangscode (VIER CIJFERS) van je 
identiteitskaart te kennen ofwel opnieuw op te vragen via het gemeen-
tehuis.

 
6. Via de studieclubwebsite (via vvt.be) en via mass-mail proberen we 

steeds jullie op de hoogte te houden als er plotse zaken zich aandienen.
 
7. Uw VVT bestuurders danken U voor het reeds talrijk toesturen van 

de volmachten voor de Algemene Vergadering. Wie nog zijn volmacht 
wil versturen, kan dit nog voor 16 januari ofwel naar uw bestuurders 
of naar het VVT secretariaat in Brussel. Blanco volmachten zijn nog 
ev. af te drukken van uw studieclubpagina; verstuur ze zowel met uw 
naam als met de naam van de volmachthouder aub.
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NobelProcera® is vaak simpelweg de beste 

keuze voor uw patiënten. Dit is de reden 

waarom Nobel Biocare zich zo sterk voor dit 

productgamma engageert. Maar er is meer! 

U verdient bij elke NobelProcera®-bestelling 

punten. 

Deze punten kan u na verloop van tijd 

omzetten in een korting en eventueel ge-

bruiken voor praktische en educatieve pro-

ducten om uw praktijk te moderniseren en/

of de communicatie naar de patiënt toe te 

verbeteren.

Werken met NobelProcera® levert u korting op.  

NobelProcera® spaaractie online: 

ontdek hoe Nobel Biocare u 

ondersteunt in uw praktijk. 

More than just quality

Voor meer informatie betreffende onze spaaractie, contacteer ons gerust op het nummer 02 467 41 90

www.mynobelprocera.be

1 punt = 1 euro

ad_MyNProcera_modif_NL_A5.indd   1 17/11/2014   12:15:42
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KLTV  JAARLIJKSE APOLLONIA-RECEPTIE

Donderdag 5 februari 2015   

Orangerie-feestzaal
KREKELHOF 
Rechterstraat 6, 3500 Kuringen-Hasselt
Aanvang: 19h30

Culinaire hoogstandjes  met showelementen en presentaties

-  Presentatie KLTV jaarprogramma 2015
 
-  Jubilarissen 5-15-25-35-45-50-60-65 jaar diploma

-  Muzikale omlijsting

Kostprijs : 30  euro p.p.  

  
(inschrijven voor 25 januari 2015)

Overschrijving via de Bank van Breda: 
IBAN: BE28-6451-1921-1520   Swift/BIC: JVBA BE22 

met vermelding "Receptie" en uw naam en
eventueel naam partner.
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Hier volgt  de lijst met de jubilarissen
op de KLTV Apollonia Nieuwjaarsreceptie

op donderdag 5 februari 2015.
    (5, 15, 25, 35, 45, 50, 60 en 65  jaar diploma).

     1950  (65 jaar)      1955  (60 jaar)      1965  (50 jaar)
    GHYSENS Edward              RUITERS Willy                MOULING Fernand

       1970  (45 jaar)
BUELENS Freddy, HEIRMAN Roland, HUYNEN Claudine, NUYTEMANS Guy,
PENXTEN Guido
      1980  (35 jaar)
ARITS Mathieu, BIELEN Etienne, CLAES Christine, COENEN Noel,
DE CEULAER Camile, DE LAAT Antoon, GEERDENS Marc, GERITS Greta,
GEUNIS Guido, GLADYS Henryka, GOVAERTS Margareta, HEX Luc,
HONINX John, KELCHTERMANS Marie-Louise, KNEVELS Marc, KRUIJEN
Chris, LEVA Patrick, LODEWIJKS Alfons, LOWEL Guido, MIERMANS Ria,
NELLES Ann-Marie, PROOST Anne, SCHRIJNEMAKERS Karel, SLEYPEN
Domien, SNOEKS Roland, VAN MOLL Ludo, VANBAELEN Jos, VANDEPUT
Lucien, VANDERSTRAETEN Olga, VANDIJCK Marc, VANHOOF Kristel,
VANRUSSELT Reinhilde, VANSTREELS Jean-Marie, VOLDERS Francois,
VRANKEN Elly, VRIJENS Nico
        1990 (25 jaar)
GEMIS Patricia, GIELEN  Geert, HENDRIKX Raf , HOOGHE Marian, LEROUX
Alain, ROGGEN Karina, SCHEPERS Serge, VAES Hilde, VANHEES Sabine,
VANSCHOENBEEK Renaat, WUYTENS Christine
        2000 (15jaar)
ARNAUTS Marjorie, BOSMANS Nathalie, BRAEKERS Kathleen, GOIJENS
Kris, GORBATENKO Natalja, LINMANS Silvie, PEETERS Lieven, SOERS
Catherine, VAN DE BOEL An, VAN HOOF Kathleen, VAN RIJSWIJK Antonius
VANHERLE Bart, VANINBROUKX Benjamin, VRANCKEN Saartje
         2010 (5jaar)
BROUWERS Karen, CARLIER Kristine, DEJONGHE Lara, KNOORS Nathalie
MENTEN Filip, NEVEN Christhopher, NOELMANS Elvire, PAEPEN Daniëlle
SIMONS Willem-Frederik, SPREUWERS Sophie , STINKENS Lien, TIMMERS
Laura, UTEN Ruth, VAN SANDEN Eva

KLTV  JAARLIJKSE APOLLONIA-RECEPTIE

Donderdag 5 februari 2015

Orangerie-feestzaal
KREKELHOF
Rechterstraat 6, 3500 Kuringen-Hasselt
Aanvang: 19h30

Culinaire hoogstandjes  met showelementen en presentaties

-  Presentatie KLTV jaarprogramma 2015

-  Jubilarissen 5-15-25-35-45-50-65 jaar diploma

-  Muzikale omlijsting

Kostprijs : 30  euro p.p.

( inschrijven voor 25 januari 2015)

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 BE22IBAN: BE28-6451-1921-1520   Swift /BIC: JVBA BE22IBAN: BE28-6451-1921-1520   Swift /BIC: JVBA BE22IBAN: BE28-6451-1921-1520   Swift /BIC: JVBA BE22IBAN: BE28-6451-1921-1520   Swift /BIC: JVBA BE22

met vermelding "Receptie"  en uw naam
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NIVVT cursussen 2015  in Limburg
VOORJAAR

Zat. 07 februari 9-16h Prof. S. Politis
Extracties onder lokale anesthesie durven doen
Genk Stiemerheide 30 AE  DG 1

Zat. 21 februari  9-13h Marc.H.Nolens
Tandheelkunde, kunst creativiteit en interactieve communicatie
Syntra Hasselt 20 AE DG 2

Zat. 7 maart 9-13h M-H. Nolens & G.Roumans
Beetregistreren (1) met succes : de(bijna tandeloze en) edentate patiënt
Syntra Hasselt  . 20 AE  DG 7

Dond.  12 maart  9-12h en 14-17h G.Aesaert
Rubberdam, als start van een succesvolle endo- of conserverende behandeling
Genk Stiemerheide 20 AE DG 4 (telkens één groep)

Dond  19 maart 9-17h N. Postema
De restauratieve behandeling van ernstige slijtage
Genk Stiemerheide 40 AE   DG 4

Dond  26 maart 9-16h Goffin/Lefever
Update van de parodontologie
Genk Stiemerheide 30 AE  DG 4

Dond  2 april  13-17h D. Van Esch
Sociale media in de THK : toepassingen en gevaren
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 2

Dond  23 april  13-17h L. Abraham-Inpijn
De chronisch zieke, gezond ogende patiënt: klinisch beeld, preventie en
behandelen
Genk Stiemerheide 20 AE  DG 1

Dond  7 mei  9-17h M. Seijnhaeve
 Leren omgaan met nomenclatuur
Genk Stiemerheide 40 AE  DG 2

VOLZET

KLTV activiteiten

5  februari Apollonia-receptie met jubilarissenviering       Krekelhof

27 juni Dag van het Spyxke

24 oktober Apollonia Banket             Krekelhof

Activiteiten VVT 2015  studieclub Limburg

22 januari STCL Prof. vergadering: nieuw akkoord en nieuwe regeling
sociale bijdragen HANGAR 58

26 februari STCL Parodontale risico analyse
Eric Thevissen HANGAR 58

26 maart STCL Pijn, de psyche op de tandartsstoel
Frederick Feys     HANGAR 58

23 april STCL  De patiënt en zijn medicatielijst
Dr.Thomas Claeys HANGAR 58

april en mei Peer Reviews

28 mei STCL Hoe lees ik een wtenschappelijk artikel
Frederick Feys HANGAR 58

24  september STCL
Erik Royackers HANGAR 58

22 oktober STCL Endoscopisch geassisteerde osteotomieën van
boven- en onderkaak
Dr.Thomas Claeys     HANGAR 58
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NIVVT cursussen LIMBURG  2015 
VOORJAAR     
 
Zat 7 februari
Extracties onder lokale anesthesie durven doen :
Prof S. Politis Stiemerheide Genk  30 AE  9-16h   VOLZET

Zat 21 februari
Tandheelkunde, kunst creativiteit en interactieve communicatie :
Marc. H. Nolens Syntra Hasselt   20 AE  9-13h

Zat 7 maart
Beetregistreren(1) met succes : de(bijna tandeloze en) edentate patiënt :
Marc H Nolens & G. Roumans   Syntra Hasselt  20 AE  9-13h

Dond 12 maart
Rubberdam, als start van een succesvolle endo- of conserverende behandeling :
G. Aesaert  Stiemerheide Genk 9-12 en 14-17 :  20 AE  telkens één groep

Dond 19 maart
De restauratieve behandeling van ernstige slijtage :
N. Postema Stiemerheide Genk   40 AE van 9-17h

Dond 26 maart
Update van de parodontologie :
Goffin/Lefever	 Stiemerheide	Genk	 	 30 AE 9-16h

Dond 2 april
Sociale media in de THK : toepassingen en gevaren :
D. Van Esch Stiemerheide Genk  20AE 13-17h

Dond 23 april
De Chronisch zieke, gezond ogende patiënt : klinisch beeld, preventie en 
behandelen : L. Abraham-Inpijn  Stiemerheide Genk 20 AE 13-17h

Dond 7 mei
Leren omgaan met nomenclatuur :
M. Seijnhaeve Stiemerheide Genk   40 AE 9-17h   VOLZET

Dond 4 juni voormiddag
Betand tegenover onbetand en afbouw dentitie : N. Postema Genk  9-12h
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Dond 4 juni namiddag
Behandelplannen commentariëren en maken met elkaar:
N.Postema Genk    20 AE 14-17h

Vrijd 19 juni
Personeelsbeleid : motivatie en betrokkenheid :
L.Daneels Genk    40 AE 9-17h

NAJAAR

Dond 10 september
Kansen en valkuilen van social media :
S. Lammertyn Genk    20 AE 14-17h

Zat 19 september
NAJAARSVERGADERING VVT   over radiologie : CC Hasselt 

Vrijd 25 september
Inleiding tot de klassieke homeopathie en de raakpunten met de THK :                  
R .Willemse Stiemerheide Genk  40 AE 9-17h

Dond 1 oktober
Acute medische situaties in de tandartspraktijk :
L. Abraham-Inpijn  Stiemerheide Genk  20 AE 14-17h

Zat 3 oktober
Beetregisteren (2) met succes: de (partieel) betande patiënt :
Marc H. Nolens Syntra Hasselt   20 AE 9-13h

Zat 10 oktober
Urgenties en kleine herstellingen in de prothetiek :
Marc H. Nolens en G. Roumans Syntra Hasselt 40 AE 9-17h

Dond 22 oktober
Het composietgevoel anno 2015 :
H. De Kloet Stiemerheide Genk  30 AE 13-18h

Dond 19 november
Modern mechanisch prepareren en nieuwe obturatietechnieken :
G. Aesaert Stiemerheide Genk  40 AE van 9-17h

Zat 5 december
NIVVT-KLTV  wintermeeting  UHasselt Diepenbeek
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GEZOCHT:
Tandartsenpraktijk Identity Maasmechelen zoekt tandarts, liefst met meerwaarde; 
part-time ook welkom; topverloning mogelijk volgens kunnen.
Contact : Tel. 089/762815. 

Orthodont gevraagd, op zelfstandige basis, voor woensdag en vrijdag te 
Maasmechelen wegens blijvende groei van het patientenbestand.
Contact: Colson Luc 089/770570   fa031698@skynet.be

Enthousiaste tandarts gezocht voor jonge, moderne tandartspraktijk in 
Diepenbeek.
Meer info via info@tandartsvanheusden.be  of   011/91.08.03

Tandarts gezocht, algemeen of specialisatie
Wij zoeken een gemotiveerde tandarts voor een goed draaiende moderne praktijk 
in Hasselt. Full-time assistente is aanwezig. Dagen en uren zijn bespreekbaar. 
Goede verloning en toekomstperspektief. Wij zijn een entousiast team en heten 
U van harte welkom. 
Tandartspraktijk Martine Journee te Hasselt
Tel. 011-28 46 04     E-mail: journeemartine@gmail.com 

Tandartsenpraktijk DENTILICIOUS Heusden-Zolder zoekt gemotiveerde tandarts 
(M/V), ervaring niet vereist, voor samenwerking in een gloednieuwe, volledig 
geautomatiseerde en gedigitaliseerde praktijk met de modernste apparatuur 
(fulltime mogelijk). Goede verloning.
Contact: Frieda Achten  011/573903

Tandartsengroep Beutels Lummen zoekt  een tandarts man/vrouw met bewezen 
ervaring. Iemand die de brede waaier van tandheelkunde beheerst. Werken 
in een vernieuwde praktijk met de nieuwste apparatuur, 
met assistentie en receptioniste. Wij bieden u een aangename verloning. 
Een praktijk voor algemene tandheelkunde, pedodontie, endo, implantologie, 
en reconstructieve tandheelkunde, en prothese.   
Meer info : zie onze website: www.beutels.be 
Wenst U samen te werken met ons huidig team, in een familiale en ontspannen 
sfeer, aarzel niet en neem dan gerust contact op met ons tel. 011/57.13.38 of 
via E-mail : tandartsen@beutels.be 

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

Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS 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 089/857025 of info@esthedentalplus.be
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De wetenschap 
van gevoelige 
tanden 

Nieuwe Sensodyne Repair & Protect past de 
unieke mogelijkheden van NovaMin® toe in een 
fluoridetandpasta voor dagelijks gebruik. NovaMin® 
vormt een herstellende hydroxyapatiet-achtige laag 
over blootliggend dentine en in de tubuli1-5 waarmee 
uw patiënten bij tweemaal daags poetsen langdurig 
worden beschermd tegen de pijn bij gevoelige 
tanden6-8

Er is nu een belangrijk product om u 
te helpen de strijd aan te gaan met 
gevoelige tanden 

Specialist bij gevoelige tanden

Referenties: 1. Burwell A et al. J Clin Dent 2010; 21(Spec Iss): 66–71. 2. LaTorre G, Greenspan DC. J Clin Dent 2010; in press. 3. Efflant SE et al. J Mater Sci Mater Med 2002; 
26(6):557−565. 4. Clark AE et al. J Dent Res 2002; 81 (Spec Iss A): 2182. 5. GSK-data on file. 6. Du MQ et al. Am J Dent 2008; 21(4): 210−214. 7. Pradeep AR et al. J Periodontol 
2010; 81(8): 1167−1113. 8. Salian S et al. J Clin Dent 2010; in press. Sensodyne® en de ringen zijn geregistreerde handelsmerken van de GlaxoSmithKline groep.

B
B

13
04

2

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a.  •  Site Apollo, Avenue Pascal 2-4-6, 1300 Wavre  •  www.gskdental.be

SSD R&P Universiteit Gent .indd   1 20-08-12   14:22
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Studiedag Van Duinen 14 okt 2014

Spreker Van Duinen gaf een overtuigend pleidooi voor de betere eigenschappen 
van	glascarbomeren	(gecarboniseerd	fluoraluminium-silicaat	nanoglas	verrijkt	
met	fluor-hydroxyapatiet.	Hij	zag	vooral	voordelen	in	de	molaarstreek	door	de	
100% biocompatibilteit, krimpvrij en dus geen krimppijn.  Er moet geen bonding 
en etching agent gebruikt worden, wel een speciale (termo-cure) uithardingslamp 
voor een snelle en optimale uitharding.  De resultaten mbt tot lekkage (secundaire 
caries) en remineralisatie zijn positief en men vult zelfs met (niet zachte) caries in 
de buurt van een niet ontstoken pulpa !!!  Het product kan ook als seal en kroon-
en brugcement gebruikt worden.  Helaas laat het kleuraspect volledig esthetische 
vullingen in het front niet 
toe, maar het composiet 
heeft op talrijke aspecten 
een geduchte tegenspeler in 
ons gamma vulmaterialen. 
Deze namiddag kreeg van de 
aanwezige collegae een zeer 
hoge kwotering !!!
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Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 -  Paro : 070 / 222125

Nieuwjaar, 1 Januari 2015 : 9 tot 18 uur

Bosmans N. Koning Leopoldstr.38 3920 Lommel 011/755515
Roosen A. Bocholterkiezel 50 3960 Bree 0477/37883
Becuwe K. Zolderse Kiezel 159 3510 Kerrmt-Hasselt 011/255115
Pauwels M. Jaarbeurslaan 21/32 3600 Genk 089/515050
De Neve E. Maastrichterstwg 218 3700 Tongeren 012/231122
Plugers E. Grootstraat 81 3570 Alken 011/311960
Morren R. Koerselsestwg 75/2 3580 Beringen 011/427991

1ste brugdag 2015, 2 Januari 2015 : 9 tot 18 uur

Vandeuren A. Stationstraat 106 3920 Lommel 011/551472
Thewissen R. Biesweg 24 3620 Gellik-Lanaken 089/716570
Degueldre V. Lazarijstraat 144 3500 Hasselt 011/253908
Schreurs M. Weg nr Opoeteren 60b1 3660 Opglabbeek 089/857025
Gomand E. Heurstraat 86 3700 Diets-Heur Tongeren 012/241445
Souverijns F. Kroonstraat 6 bus c 3840 Borgloon 012/741072
Beutels M. Genebosstraat 109 3560 Lummen 011/571338

Zaterdag, 3 Januari 2015 : 9 tot 18 uur

Agten J. Zwarte Weg 17 3920 Lommel 011/344382
Al Sakkah M. Sint Barbarastr. 20 3630 Maasmechelen 089/252926
Deruyter A. Luikersteenweg 232/5 3500 Hasselt 011/284545
Timmerman D. Rozenkranslaan 65 3600 Genk 089/354145
Govaerts M. Hazelereik 18 3700 Tongeren 012/236675
Ilsbrouckx K. Kerkstraat 78 3850 Nieuwerkerken 011/688308
Houben R. Ringlaan 79 3550 Zolder 011/533504

Zondag, 4 Januari 2015 : 9 tot 18 uur

Devriendt A. Molenstraat 16 3990 Peer 011/632628
Marra B. Vergelsweg 10 3680 Maaseik 089/565369
Jamart J. Toekomststraat 1 3500 Hasselt 011/222011
Caerlens G. Kapelhof 2 3520 Zonhoven 011/814626
Hertenweg L. Munsterbilzenstraat 11 3740 Munsterbilzen-Bilzen 089/414461

WACHTDIENST  VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer  0903/39.969

Lijst  wachtdienst   januari  2015
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Goffings	L.	 Daeleindestraat	14	 3720	Kortessem	 011/376891
Carlier K. Dr.Vandehoeydonckstr.2 3560 Lummen 013/522504

Zaterdag, 10 Januari 2015 : 9 tot 18 uur

De Troyer K. Hees 60 3920 Lommel 011/541637
Da Silveira Teixeira R. Herderstraat 78 3630 Maasmechelen  089/762815
Bex M. Grote Baan 105 3511 Kuringen-Hasselt  011/255164
Gyselinck M. Hoogstraat 117 3600 Genk  089/357907
Jans A. Piepelpoel 17  3700 Tongeren  012/238068
Dewit T. Grootstraat 81  3570 Alken  011/311960
Nelissen M. Hertenlaan 6  3550 Zolder  011/252035

Zondag, 11 Januari 2015 : 9 tot 18 uur

Leunen A.  Winterdijkweg 31  3950 Kaulille-Bocholt  011/447829
Cramm M.  Sint Barbarastr. 20  3630 Maasmechelen  089/252926
Vandevoort D.  Diestersteenweg 109  3510 Kermt-Hasselt  011/252705
Timmerman K.  Heuvenstraat 14a  3520 Zonhoven  011/605059
Berx P.  Pliniuswal 24  3700 Tongeren  012/230794
Geerdens M.  O.L.Vrouwstraat 43  3570 Alken  011/314462
Bruyninx L.  Genenbosstraat 109  3560 Lummen  011/571338

Zaterdag, 17 Januari 2015 : 9 tot 18 uur

De Blauwe F. Schutterstraat 25  3950 Bocholt  089/471296
Gaajetaan J.  J.Smeetslaan 148  3630 Maasmechelen  089/772636
Jorissen E.  Hasaluthdreef10a bus1  3500 Hasselt  011/274536
Hauglustaine K.  Merelstraat 40  3520 Zonhoven  011/603008
Tan H.  Mooi Uitzichtlaan 35  3740 Bilzen  089/511726
Hex L.  Luikersteenweg 502  3800 Gelmen-St.Truiden  011/486732
Colsoul J.  Gen.Dewittestraat 24  3545 Halen  013/442910

Zondag, 18 Januari 2015 : 9 tot 18 uur

Bleyen J.  Hees 60  3920 Lommel  011/541637
Gregoor H.  Koppelstraat 3  3650 Doilsen-Stokkem  089/234832
Merchiers A.  Kliniekstraat 9  3500 Hasselt  011/273699
Goddeeris F.  Kapelhof 2  3520 Zonhoven  011/814626
Kellens D.  Biesenweg 44  3740 Bilzen  089/491411
Hoeck M.  Stationsstraat 26  3800 St.Truiden  011/680830
Danckaert M.  Meulenven 26  3945 Kwaadmechelen  013/290290
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ADRESWIJZIGINGEN, 
IN- en UITSCHRIJVEN voor ACTIVITEITEN KLTV

Centralisatie via de VVT-website of het nieuwe e-mailadres:
studieclublimburg@tandarts.be 

Zaterdag, 24 Januari 2015 : 9 tot 18 uur

Agten V.  Don Boscostraat 87  3940 Hechtel  011/734926
Meesen L.  Lindestraat 191  3620 Veldwezelt-Lanaken  089/716141
Besseleers A.  Kliniekstraat 9  3500 Hasselt  011/273699
Cloes A.  Heuvenstraat 14a  3920 Zonhoven  011/605059
Poesen F.  Koekoekstraat 2  3740 Munsterbilzen  089/413505
Jansen S.  Bloemenstraat 22  3830 Wellen  012/746626
De Muynck C.  Halstraat 101  3550 Heusden-Zolder  011/574242

Zondag, 25 Januari 2015 : 9 tot 18 uur

Duijsters L.  Hoofdstraat 20/1  3941 Eksel  011/818408
Heyens R.  Witte Torenwal 11  3960 Bree  089/468368
Journee M.  Kroonwinningstraat 27  3500 Hasselt  011/284604
Germis T.  D'Ierdstraat 3  3600 Genk  089/363920
Leva P.  Albertwal 21  3700 Tongeren  012/232124
Lowel G.  Nieuwe Steenweg 31  3850 Nieuwerkerken  011/680778
De Clerck H.  Heerbaan 136  3582 Stal-Koersel-Beringe 011/420680

Zaterdag, 31 Januari 2015 : 9 tot 18 uur

Ector J.  Zonhoekstraat 149  3910 Neerpelt  011/647897
Fabry R.  Europaplein 21  3630 Maasmechelen  089/762315
Kuznetsov K.  Volksstraat 71  3590 Diepenbeek  011/757815
Kelchtermans M.  Nachtegalenstraat 14  3530 Houthalen  089/385151
Kelleneers M.  De Bormanlaan 22  3730 Hoeselt  089/492831
Lefevre M.  Langstraat 1  3890 Montenaken-Gingelom 011/882833
Vermeulen L.  Diesterstraat 54  3980 Tessenderlo  013/664737
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WACHTDIENST  PARODONTOLOGIE          januari  2015            
    070 / 222125
Nieuwjaar, 01 jan., 9 tot 18 uur  Van den Eynde Els
Weekend 03 jan. en 04 jan., 9 tot 18 uur Van Enis Francis 
Weekend 10 jan. en 11 jan., 9 tot 18 uur Wijgaerts Ingrid  
Weekend 17 jan. en 18 jan., 9 tot 18 uur Bollen Curd 
Weekend 24 jan. en 25 jan., 9 tot 18 uur Devlieger Hilde
Weekend 31 jan. en 01 feb., 9 tot 18 uur Vogels Roel

WACHTDIENST   ORTHODONTIE       januari  2015
    070 / 222088
Nieuwjaar 1 januari 2015  Piret Jean-Luc  0476259781
Weekend 3+4 januari 2015  Proost Ann  0496230430
Weekend 10+11 januari 2015 Scheurs Arnoud  089359703
Weekend 17+18 januari 2015 Schrijnemakers Karel 0475724848
Weekend 24+25 januari 2015 Schrijnemakers Tine  0473889193
Weekend 31 jan+1 feb 2015 Stessens An  0498110291

Het bestuur van de Koninklijke Limburgse 
Tandartsenvereniging en de redactie van 
't Spyxke wensen U en uw familie prettige 
eindejaarsfeesten en een voorspoedig 

2015 in goede gezondheid.
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