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Activiteit VVT studieclub Limburg
Donderdag 22 januari 2015

om 20u30

Prof. vergadering: nieuw akkoord
en nieuwe regeling sociale
bijdragen
Marc Seijnhaeve / Marc Hellemans (Xerius)
sponsoring:
DENTAID
sponsoring: KLTV
Dentaid -- G.S.K.
- Nobel Biocare
- Pfizer - Offitel
sponsoring:
TIENDSCHUUR
sponsoring:
Accreditering aangevraagd
sponsoring:Proscan
KLTV enDentaid
MDL
HERKENRODE ABDIJ HASSELT

		

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
bij Serge Wils vóór 15 januari 2015
(Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)

* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be

			* via telefoon: 0494/751719
				(enkel antwoordapparaat of sms)
			* via website: www.vvt.be
			(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Agenda
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Donderdag 22 januari 2015
STCL
Prof. vergadering: nieuw akkoord en nieuwe regeling sociale bijdragen
Tiendschuur Herkenrode
Donderdag 5 februari 2015
Apollonia-receptie met jubilarissenviering.
Orangerie Krekelhof Hasselt

Op het schutblad met uw naam en adres
Studieclubs 2015 altijd Ja/Neen
			
= U bent al dan niet ingeschreven
			
voor ALLE studieclubs van 2015
Studieclub 22/1 Ja/Neen = U bent wel of (nog) niet ingeschreven
				
voor de studieclub van januari

Donderdag 22 januari 2015 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
Voorblad van 't Spyxke: Zicht vanop het hoogste punt van
Diepenbeek richting Noord
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)
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Woord van de Voorzitter
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Beste collegae,
Zo zitten we alweer in een nieuw jaar, een jaar
dat zeer belangrijk is voor het VVT daar er dit
jaar weer RIZIV verkiezingen zijn. Het VVT
bestuur wil er dan ook alles aan doen om de
verloren zetel bij de vorige verkiezingen terug
te winnen. We zullen jullie dan ook tijdig op de
hoogte brengen van de acties die in dit kader
ondernomen worden.
Bij het schrijven van deze woorden zijn onze
onderhandelaars in de NCTZ bezig met het
mogelijks afsluiten van een nieuw akkoord, er
wordt alles aan gedaan om een evenwichtig akkoord te bekomen waar zowel de
collegae als de ziekenfondsen kunnen mee leven.
Op lokaal vlak heeft Ronny Martens weer voor een mooie kalender gezorgd wat
betreft de studieclubs. Dit jaar zal er naar alle waarschijnlijkheid naar aanleiding
van de RIZIV verkiezingen een extra studieclub zijn in de maand juni. Meer info
ontvangen jullie ten gepaste tijden in ’t Spyxke en via massmail. Collegae die
voor de studieclubs een jaarinschrijving genomen hebben, zijn ook automatisch
ingeschreven voor deze extra studieclub.
Jos Hoffbauer is er dit jaar ook weer in geslaagd een groot aantal NIVVT cursussen naar Limburg te halen. Een overzicht vind je in ’t Spyxke en op de VVT
website. Dit jaar wordt ook de najaarsvergadering in Hasselt georganiseerd.
Inschrijven kan ook alleen via het VVT en niet via de KLTV - en Studieclub
Limburg kanalen.
We zijn vorige maand ook reeds gestart met de voorbereidingen van de peer
reviews, die dit jaar in het kader van parodontologie staan. Deze peer reviews
zullen weer doorgaan in april en mei. In het najaar worden er geen peerreviews
gehouden, denk er dus tijdig aan om in te schrijven van zodra dit mogelijk is.
Denk er ook aan je KLTV lidgeld te betalen voor 31 januari wil je ’t Spyxke en
de massmails blijven ontvangen.
Tot slot hoop ik jullie massaal te mogen ontmoeten op onze Apolloniareceptie die
doorgaat op donderdag 5 februari 2015 in Orangerie Het Krekelhof te Hasselt.
Collegiale groeten,
Serge
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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OVERLIJDEN:
° 20/07/1926 + 20/12/2014

Eugène SIODLAK

Vader van collega RAYMOND SIODLAK
° 05/03/1920 + 14/12/2014

Albine Cardinaels

Grootmoeder van collega BENJAMIN VANINBROUKX

KLTV - LIDGELD 2015
Als het nog niet gebeurd is, kunt u het KLTV-lidgeld voor dit jaar nog
steeds storten. Om organisatorische redenen wordt aangeraden
over te schrijven vóór de studieclub van januari. Doe het a.u.b. nu
dadelijk, dan kan dit item voor u en de vereniging afgepunt worden
in de boekhouding. En u ontvangt het Spyxke zonder onderbreking
verder. Dank u.
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 2014" en uw naam
Onze penningmeester wijst er nog eens op dat bij de overschrijving
van het lidgeld duidelijk vermeld wordt voor wie betaald wordt.
Het is soms een heel puzzelwerk om de link te leggen omdat de
naam van de betalende rekeninghouder niet altijd overeenkomt
met de naam van de tandarts.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Studieclub donderdag 22 januari 2015 om 20h30

Prof. vergadering: nieuw akkoord en
nieuwe regeling sociale bijdragen
Tiendschuur
Herkenrode

Accreditering aangevraagd DG1

Spreker 1: Marc Hellemans (accountmanager XERIUS)
Korte inhoud:
De hervorming sociale bijdragen is een van die veranderingen die er zit
aan te komen. Vanaf 2015 kan men zelf bepalen hoeveel sociale bijdragen
men betaalt, maar uiteraard is er ook een keerzijde aan de medaille.
Om onaangename verrassingen te vermijden is het daarom belangrijk
hierover goed op de hoogte te zijn. Wat zijn de specifieke gevolgen van
de hervorming sociale bijdragen?

Spreker 2: Marc Seijnhaeve
Korte inhoud:
De voodracht zal handelen over de inhoud en de wijzigingen die het
nieuwe akkoord tandartsen ziekenfondsen met zich zal meebrengen inzake
praktijkvoering.
Er zal ook gegrasduind worden in de laatste nomenclatuurwijzigingen
gezien er toch nog regelmatig vragen gesteld worden inzake de huidige
implantaat- en verankeringsvoorwaarden en de richtlijnen pano die sedert
1 december deel uitmaken van de nomenclatuur.

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).
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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MDL-Euregio nodigt u uit op haar 2de
Lunch and Learn van vrijdag 27/02/2015
Geef van tevoren aan naar welke attachementen uw voorkeur uitgaat.
* Wij bieden u uitgebreide informatie over de werking van een attachement.
* U ontvangt een handige tool om het “werken met attachementen” te
vereenvoudigen.
* Spreker: Emiel Roumans en Steve Ceulemans.
** Begeleiding “hands – on”:
Maurice Roumans, Emiel Roumans en Steve Ceulemans.
*** Gratis aangeboden door MDL - Euregio
Zelf vernieuwen en fixeren/activeren/desactiveren van attachementen!
Werking van een attachement: plaats, frictie, onderhoud….
Diverse attachementen: magneten, locators, ruiters, bolattachementen……..
Inschrijving:

L&L - Attachementen

vrijdag 27/02/2015 van 12:15u – 13:45u

Naam deelnemer: ----------------------------------------------------------Contactgegevens: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel.: 089/71.70.98
e-mail: mdl@mdl-euregio.be
voor de Limburgse tandartsen www.mdl-euregio.be
Fax: 089/72.29.76 Maandblad van enwww.affix-ts.com
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Professionele aankondigingen
Nieuw akkoord tandartsen-ziekenfondsen
Tot begin september was er bijkomend budget voorzien om “noden” in de tandheelkunde
verder in te vullen. De nieuwe regering veegde dit echter samen met de index (0,53%)
van de baan, wat zowel voor ons als voor de ziekenfondsen een weinig comfortabele
situatie gaf om nog een nieuw akkoord af te sluiten.
Zowel de ziekenfondsen als de minister (De Block) vonden dat geen akkoord geen optie
was en plots konden er wat openingen gemaakt worden…. zonder centen. De verplichte
derdebetaler sneuvelde voor ons, ook het hatelijk formulier met alle techniekkosten ;
daarnaast word er geld gezocht bij patiënten die geen regelmaat in hun tandbezoek willen
brengen (responsabilisering) en collegae, die onder het mom van “sociaal” en “gratis”
grote omzetten draaien en de ziekteverzekering als een melkkoe zien. Omdat het geld er
natuurlijk NIET dadelijk is, zullen een deel zinnige maatregelen in onze nomenclatuur
pas op het einde van 2015 in werking treden. Belangrijk is dat ook geconventioneerden
de richttarieven (de hogere terugbetalingen volgen pas in 2016) al vanaf 1 januari 2015
(ongestraft) mogen honoreren.
Mede door onze enquête kwam er opnieuw extra aandacht omtrent de noodzakelijke
urgentienummer voor dringende zenuwbehandelingen tijdens de week….. vanaf
oktober 2015 zijn we zover. Ook de partiële conventie blijft overeind en patiënten van
niet-geconventioneerden ontvangen GEEN lagere terugbetaling.
Om onrealistische profielen te onderdrukken wordt het (fraudegevoelig)systeem van
financiële noodsituatie afgeschaft, de P-waarden worden verder verfijnd en GEEN
remgeld vragen is geen optie meer. Om individuele situaties als tandarts op te vangen, is
“slechts” in minimaal 70 % van de prestaties inning van het volledig remgeld verplicht.
De collegae, die de derde betalers toepassen, kregen EERST een loodzwaar administratief blok te verwerken, om enkel die (ongeveer) 150 profiteurs het leven zuur
te maken. Het verplicht afleveren aan de patiënt van ‘n formulier met de uitgevoerde
prestaties + de kostprijs voor het ziekenfonds bleef echter overeind(was eigen NU
OOK AL VERPLICHT is) en zal wel opgevolgd en gecontroleerd worden door RIZIV
en de ziekenfondsen. We houden U op de hoogte of hier een standaard formulier zal
aangemaakt worden.
Verder bevat het akkoord (aangehecht) een oriëntatienota voor het toekomend beleid. Details
komen er via jullie Verbondsmensen en zeker door Marc op de studieclub van januari.
Het akkoord bevat ondanks het gebrek aan geld zeker goede maatregelen en wil de
fraude daadwerkelijk aanpakken. Vandaar dat het Verbond twee stemmen voor het
akkoord stemde en twee onthoudingen. Het akkoord werd uiteindelijk goedgekeurd op
23 december door een (kleine) meerderheid van 6 stemmen ( de Franstaligen waren
bijna allemaal voor).
Jos Hoffbauer (onderhandelaar akkoord ziekenfondsen – tandartsen)

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Help uw patiënt de
behandeling begrijpen.
NobelClinician™ Communicator
Focus op uw patiënt
Stel het behandelingsplan voor
aan uw patiënt door een doeltreffende communicatie met de
nieuwe iPad® app NobelClinician
Communicator.

Gebaseerd op de NobelClinician
Software (de digitale diagnose -en
behandelingsplanner van Nobel
Biocare), beschikbaar op
Windows® en Mac®.

Wij stellen u voor: NobelClinician Communicator. Stel uw NobelClinician behandelingsplan voor en communiceer doeltreffend met
uw patiënt via de nieuwe iPad® applicatie. Het
behandelingsplan kan via de NobelConnect
functie van de software worden opengesteld,
zodat u uw behandelingsplannen steeds kan
raadplegen via eender welk iPad toestel (vanaf
versie 2)

Help uw patiënt zijn behandeling beter te begrijpen door verschillende behandelingsopties
visueel te tonen. Notities aangebracht tijdens
de raadpleging worden automatisch opgeslagen.
Download de app vandaag nog, gratis.

nobelclinician.com
© Nobel Biocare Services AG, 2013. All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is
evident from the context in a certain case, trademarks of Nobel Biocare. iPad® is a trademark of Apple Inc. Disclaimer: Some products may not be regulatory
cleared/released for sale in all markets. Please contact the local Nobel Biocare sales office for current product assortment and availability.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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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.
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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januari
2015 2014
december
Spyxke:
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)
GHYSENS Edward

1955 (60 jaar)
RUITERS Willy

1965 (50 jaar)
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

Maandblad
vanLimburgse
en voor de TTandartsenV
Limburgse
tandartsen
K oninklijke
andartsenV
ereniging
andartsenVereniging
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KLTV activiteiten
5 februari

Apollonia-receptie met jubilarissenviering

27 juni		

Dag van het Spyxke

24 oktober

Apollonia Banket				Krekelhof

Krekelhof

Activiteiten VVT 2015 studieclub Limburg
22 januari
STCL Prof. vergadering: nieuw akkoord en nieuwe regeling
		
sociale bijdragen
Tiendschuur Herkenrode
26 februari
STCL Parodontale risico analyse
		
Eric Thevissen

Tiendschuur Herkenrode

26 maart
STCL Pijn, de psyche op de tandartsstoel
		
Frederick Feys
HANGAR 58
23 april
STCL De patiënt en zijn medicatielijst:
		
hoe interpreteren en wat is belangrijk?
		
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 Biocompatibel restaureren met glas
		
Raimond Van Duinen
Tiendschuur Herkenrode
22 oktober
STCL Endoscopisch geassisteerde osteotomieën van
		
boven- en onderkaak
		
Dr.Thomas Claeys
HANGAR 58

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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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
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Dond 4 juni namiddag
Behandelplannen commentariëren en maken met elkaar:
N.Postema
Stiemerheide Genk		
20 AE 14-17h
Vrijd 19 juni
Personeelsbeleid : motivatie en betrokkenheid :
L.Daneels
Stiemerheide Genk		

40 AE 9-17h

NAJAAR
Dond 10 september
Kansen en valkuilen van social media :
S. Lammertyn Stiemerheide 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
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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GEZOCHT:
'Kom jij een recent opgestarte, moderne en drukke praktijk te Alken verder mee
uitbouwen? Gezocht: collega 1 d/week, evt meerdere d/week tijdens zwangerschapsverlof mei-augustus, nadien full- of parttime werkweek mogelijk!
info@dentine.be 011 760 761'
Tandarts-medewerker gezocht voor 2 dagen per week vanaf april 2015; stoel- en
balie-assistente aanwezig, alsook mondhygiëniste.
Vlak over de grens bij Maasmechelen. Contact via mail: elkedelissen@hotmail.com
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
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

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

-14-

't Spyxke: januari 2015
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

Met dank aan de standhouders
op 6 december in UHasselt

ADRESWIJZIGINGEN,
IN- en UITSCHRIJVEN voor ACTIVITEITEN KLTV
Centralisatie via de VVT-website of het nieuwe e-mailadres:
studieclublimburg@tandarts.be

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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De wetenschap
van gevoelige
tanden
Er is nu een belangrijk product om u
te helpen de strijd aan te gaan met
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

Specialist bij gevoelige tanden
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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.
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Wintermeeting NIVVT – KLTV
Het zal ongeveer de twintigste maal geweest zijn dat enkele honderden collega’s de
eerste zaterdag van december in hun agenda blokkeren. Sinterklaas of niet, sneeuw
of niet, ze zijn op post in Limburg voor de Wintermeeting. Daar draagt het mooie
programma aan bij. Dit jaar koos men voor het thema ‘Lokale anesthesie’. Verzekerde
opkomst, daar komen veel sponsors op af. Een buitenkans voor wie niet op Dentex
geraakte, bezoekers konden bij niet minder dan 23 standen langslopen.
Je kan je de vraag stellen waarom ‘Anesthesie’ het niet tot een apart deelgebied
gebracht heeft naast de zeven andere accrediteringsgebieden. ‘Beeldvorming en
stralingsbescherming’ werd onder nummer 3 ondergebracht. Toch injecteren we
vaker dan foto’s schieten.
Hoog tijd dus om aan de anesthesie een volledige meeting te wijden. Een ‘dood’normale zaak in het verwachtingspatroon van onze patiënten, zoals moderator Jos Hoffbauer het omschreef, in tegenstelling tot sommige landen, waar voor een verdoving
een afzonderlijk honorarium dient neergeteld te worden.
Prof. em. Frans Vinckier legde onmiddellijk de vinger op de wonde. Wat krijg je als
antwoord op de vraag: ‘Wat spuit je in’? Groene of blauwe of … carpules, ja, maar
wat aan welke concentratie?
Een chemisch-biologisch opfrissertje was dan ook het logische begin van de dag.
Het is niet vanzelfsprekend dat elke patiënt geschikt is voor anesthesie. Is het
antwoord positief, dan komt de vraag van techniek en product. Bij regionale verdoving speelt het volume procent minder een rol, maar is de correcte injectietechniek
essentieel zonder te overdrijven met de hoeveelheid. Dat in tegenstellig tot infiltratie-anesthesie waarbij de keuze tussen 2%, 3% of 4% van groter belang is.
De intra-osseuse verdoving kwam aan bod in de bijdrage van collega Luc Berden,
die een thuismatch speelde. Dat onderstreepte hij met beelden van de kunstwerken
in de openbare ruimte rond Borgloon.
Het is een opvallend verschijnsel dat we op alle vlakken van onze beroepsuitoefening een sterke evolutie van producten en technieken kennen. De anesthesie lijkt
daarbij achter te blijven. Lidocaïne werd in 1943 geïntroduceerd, mepivacaïne in
1957, articaïne in 1969. Voor echte vernieuwing op het vlak van injectietechniek
was het wachten op de computergestuurde injectie. Druk en snelheid liggen laag en
worden constant gehouden. Voordelen: minder pijnlijk, minder wegvloeien van het
anestheticum, maar inspuiting neemt meer tijd in beslag. Het systeem vraagt ook
een financiële injectie van de tandarts.
Een patiëntengrapje: bij een slechte tandarts krijg je een slechte verdoving, bij een
goede tandarts een goede factuur. Draai of keer het zoals je wil: een tandartsbezoek
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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staat gelijk aan een straffe ‘pikuur’.
In de tweede sessie behandelde prof. Geert Hommez de mogelijke complicaties
en mislukkingen. Van relatief zeldzame facialisparalyse, oculaire complicaties en
naaldbreuk tot de verwikkelingen die ieder al wel eens tegenkwam: hematomen en
paresthesieën. Gelukkig gaat het vaak om reversibele problemen, waarbij het van
belang is de patiënt gerust te stellen en niet te vergeten het voorval gedetailleerd te
vermelden in het dossier.
Prof. em. Luzi Abraham-Inpijn rekent er zeker op dat ze nog eens in ons land mag
langskomen; voor het verhaal van haar expertise heeft ze minstens drie uur nodig,
maar die tijd was niet beschikbaar in het programma. Dat angst voor adrenalinegebruik niet op zijn plaats is, toonde ze door de vergelijking met bloedwaarden die
je zou meten als je op een haar na een verkeersongeluk vermeden hebt. Nuttige tip:
ken de bloeddruk van je patiënt, waarbij ze een ander sprookje onderuit haalde. De
bloeddruk bij huisarts- en tandartsbezoek is niet zo verschillend, in beide gevallen
speelt het witte-jassen-effect. Hoe ga je om met risicopatiënten, met hypertensie,
coronair lijden, hyperthyreoïdie, diabetes, verhoogde bloedingsneiging? De gulden
regel: weet waar je aan begint. Dat kan alleen na een goede anamnese. Waarom niet
een postzegel spenderen om op voorhand een vragenlijstje naar een nieuwe patiënt
op te sturen? Een kleine investering, die je op een ander vlak kunt compenseren.
Ook daarvoor had ze enkele tips, met een knipoog verwijzend naar de Hollandse
zuinigheid.
In de namiddag kwamen de drie professoren opnieuw aan de beurt met de protocollen. Prof. Hommez behandelde de combinatie geneesmiddelen en zwangerschap
en postpartum. ‘Weet wie in je stoel zit’ (‘Never treat a stranger’, Tarsilano 1966),
dé voorwaarde om een patiënt met een verleden van ‘accidenten’ te behandelen,
illustreerde prof. Abraham met Amerikaanse filmpjes. Geacteerde noodsituaties
van vagale cq orthostatische syncope, hypoglycemie en allergische reactie waren
weliswaar wat gedateerd, maar daardoor juist leerrijk en grappig.
Prof. Vinckier mocht besluiten met zijn dada-onderwerp; lokale anesthesie bij
kinderen. Een cijfer om bij stil te staan: stress bij kinderen voor een injectie ligt
voor de hand. Maar ook 16 % tandartsen hebben schrik om kinderen te verdoven.
In de voormiddag stond voor 23 tandartsassistenten, telkens in drie groepen, een
programma rond diverse aandachtpunten in de praktijk op stapel. Collega Marc H
Nolens instrueerde hoe men naast een grasmaaier, ook praktijkinstrumenten “prima
snijdend“ kan krijgen. Tom Behaeghel gaf inzicht in de juiste kleurbepaling, zodat de
assistente voor een onderbouwde second opinion kan zorgen en tenslotte bracht Wim
Lemmens het Ehealth-gebeuren in praktijk met de mogelijkheden, die binnenkort
in elke praktijk gemeengoed zullen worden.
René Thewissen
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Jos Hoffbauer,
Prof. Em. Dr. L.
Abraham-Inpijn,
Prof. Geert
Hommez, Luc
berden, Prof. Em.
Dr. F. Vinckier.

Tom Behaeghel,
kleurbepaling.

M-H. Nolens,
Instrumenten
slijpen.
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Wim Lemmens,
E-Health,
MyCareNet,
Derde Betalers.
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ENQUETE nieuw akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2015-2016
Deze enquête past in de voorbereiding voor een mogelijk nieuw akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2015-2016 en polst naar enkele gevoeligheden wetende dat de
budgettaire mogelijkheden van de huidige regering zeer beperkt zijn en bijkomende
budgetten uitgesloten zijn. Niettemin blijft het voor de Overheid en de Ziekenfondsen
interessant om tariefzekerheid aan te bieden en de tandheelkunde betaalbaar en
toegankelijk te houden. Nu de verplichte derdebetaler “on hold” gezet is, kan er
een sereen gesprek ontstaan over waar er werkelijk nood is in ons beroep. Tevens
moeten we opletten dat de besparingsdrift van de Federale en Vlaamse Overheid
en de economische toestand in onze provincie(sluiting Ford !!) uitstelgedrag kan
induceren in de tandzorg, zeker bij de middenklasse.
1. Vindt U een akkoord in de huidige vorm en met hetzelfde budget nog interessant ?
(meerkeuzevraag tss JA en NEEN)
O ja, ik blijf volledig geconventioneerd 0 : 1,5 %
O ja, maar prothese, endo en bijkomende verankeringen(conserverend) moeten
binnen bepaalde grenzen extra vergoed worden , zonder dat de terugbetaling verhoogt(partiële conventie voor ‘n beperkt aantal prestaties uit
de nomenclatuur). : 44%
O ja, maar na 18h wil ik extra vergoed worden (partiële conventie met
uurrooster) : 51%
O ja, want er bestaat een “dreiging” dat men (zoals bij de kine’s) patiënten van
niet-geconventioneerde tandartsen 25% kort in de normale terugbetalingen
: 4%
O neen, ik blijf consequent niet-geconventioneerd in alle omstandigheden : 18%
O neen, mijn kostenstructuur(o.a. personeelkost) laat dit niet toe : 16%
O neen, ik doe (veel) orthodontie/parodontologie /endodontie : 1%
O andere redenen : steeds onderconsumptie in de THK / meer logica in de
nomenclatuur : 8 %
2a Informatica en het eHealthgebeuren gaat op termijn voor administratieve
vereenvoudiging zorgen , maar vraagt wel op korte termijn investeringen
en een andere opstellingen tussen de verschillende zorgverstrekkers(huisartsen !!) en de patiënt zelf. Daarom deze stellingen :
O ik beschik over een (tandheelkundig)softwareprogramma dat kan communiceren met de Overheid/ziekenfondsen, samen met een (beveiligde)
internetverbinding. 61,5 %
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

-23-

't Spyxke: januari 2015
O ik beschik over een (tandheelkundig)softwareprogramma zonder een hieraan
gekoppelde internetverbinding. : 18,5%
O ik bedien mij met geschreven dossiers : 20%
z.o.z.
2b Telematicapremie (premie 900 euro ?) meerkeuzevraag
O stimuleert om onkosten te doen( met de transparantiewet die eraan komt) : 35%
O vergiftigd geschenk , zeker als er te veel verplichting bijkomen : 57,5%
O blijf bij mijn geschreven dossier : 15%
3a. Remgelden : hoewel remgelden in de tandheelkunde aanzienlijk zijn, moeten
ze overdreven gebruik(misbruik) remmen en kostenbesef bij de patiënt
blijven aanwakkeren. Het gratis aspect geeft niet altijd het gewenste
effect(omnio’s en – 18 jarigen) , maar waar liggen de grenzen ?
(meerkeuzevraag)
O verminderd remgeld als men in het verleden regelmaat van verzorging heeft
gedaan : 53%
O verminderd remgeld(niet gratis ) voor groep – 18 jarigen : 34%
O verminderd remgeld als men een tandheelkundig dossier heeft en de
verzorging volledig bijhoudt met recall. : 46%
O geen remgeld voor omnio’s , ook al staat er geen “zorgplicht” tegenover ? 6%
O andere mogelijkheden …………………………………………………………
……………………………..…………..…………..…………..
3b. Volledige of partieël remgeld(niet gratis !!) : Vinden jullie dat de tandarts
nog steeds ZELF kan bepalen in welke omstandigheden men een deel van
het remgeld kan laten vallen :
(meerkeuzevraag)
O ja, als de economisch toestand van mijn patiënt de verdere verzorging zou
in de weg staan : 57%
O ja, als men bv meerdere(kleine) vullingen of beperkt tandsteenreiniging
uitvoert : 38%
O neen, het volledig remgeld moet in alle omstandigheden gevraagd worden :
32%
O andere reden : vrienden/familie/kennissen : 13%
4. Patiënten zonder geld : hoe krijg ik mijn geld ? meerkeuzevraag
O via schuldvordering /afbetalingsplan : 33%
O via OCMW
: 45 %
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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O via financiële noodsituatie/derde betaler : 55 %
O niet betalen = uit het patiëntenbestand !!! : 41 %
O andere methode ? voorschot/overschrijving/incasso/eerst naar ziekenfonds /
niks : 6%
O komt het meer voor dan vroeger ? JA of NEEN (omcirkelen)
50% JA 50 % NEEN
5. Vindt U goed dat we onze index(0,53%) NIET verkrijgen begin januari als
grote groepen in de samenleving voor een indexsprong (spilindex van 2%)
staan in de loop van 2015 ? meerkeuzevraag
O ja , kan psychologisch positief werken naar het beroep : 25%
O ja , als alle zorgverstrekkers hetzelfde doen : 60%
O neen, index blijft heilig ook in de huidige omstandigheden !! : 22%
6. Wat mist U in het huidige nomenclatuur, goedwetend dat ze niet
zaligmakend is en dat er alleen budget kan gevonden worden, door er
nomenclatuurnummers uit te schrappen of te herijken
Hoofdbekommernis : urgentienummer tijdens de werkwerk ,tandsteen bij
jaarlijks onderzoek, opbeetplaat, goedkeuring arts bij patiënt thuis of instelling/
eenvoud nomenclatuur/beloning prev.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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ENQUETE LIMBURGSE TANDARTSEN :
donderdag 27 november 2014
1. Situering
Deze enquête wil de mening van de Limburgse tandarts polsen naar aanleiding van
de informatievergaderingen omtrent de voorgestelde ontwikkelingen in het beroep
met plichtplegingen naar een mogelijke verplichte derdebetaler/ transparantiewet
vanuit Europa en de Belgische vertaling + het elektronisch uitwisselen van gegevens
met de Overheid en ziekenfondsen.
Omdat bij individuele gespreken met collegae in en buiten de provincie de ongerustheid werd geuit over de nabije toekomst, waarbij de regering “bijkomende”
offers vraagt van de bevolking en zeker minder compensaties voorzien worden
voor de MIDDENKLASSE, bestaat de vrees dat er bij een ongunstig economisch
klimaat sneller tandheelkundige zorgen zouden uitgesteld worden met gevaar
voor meer acute behandelingen en slechte mondgezondheid in de toekomst!!!
Voor de provincie Limburg zal de definitieve sluiting van Ford en al haar nevenbedrijven (19/12/14) en het negatieve klimaat bij de plaatselijke KMO’s hier
zeker ook een reflectie geven op onze sector, die mensen doet uitstellen als er
tussen verschillende prioriteiten moeten gekozen worden omwille van financiële
redenen. Dit zou zeer spijtig omdat de provincie Limburg (o.a. door een eigen
preventiecampagne in de scholen tijdens de periode 1990-2005) de voorbije 20
jaar de beste tandheelkundige toegankelijkheid heeft bekomen van alle Belgen.
Niet alleen zijn de(tandh)bestedingskosten per persoon hoger dan elders, maar
vooral er komen meer mensen (tov van de totale populatie) met regelmaat in
contact met de tandarts.(cijfers CM)
Deze(anonieme) enquêtes gebeuren regelmatig (minstens 1x per jaar)tijdens de
maandelijkse (wetenschappelijke) vergadering, die georganiseerd wordt door
studieclub Limburg voor GANS de provincie. Normaal zijn er gemiddeld 250
tandartsen aanwezig, maar omdat er 10 dagen later nog een (jaarlijkse) studiedag
plaatsvond, waren er op 27/11/14 “maar” 187 aanwezigen.

2. Inzicht enquête :
Hoewel op deze enquête meestal goed geantwoord wordt ( 131 formulieren teruggegeven op het einde van de studieclubavond op 187 aanwezigen = 70,1%). Moet
er toch mbt tot de totale tandartspopulatie volgende bemerkingen vooraf gegeven
worden :
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

-26-

't Spyxke: januari 2015
- Het betreft hier een geaccrediteerde studieclub : niet-geaccrediteerden komen
NIET
- Afhankelijk van het onderwerp zien we soms GEEN specialisten(ortho/paro),
die meestal niet-geconventioneerd zijn en ook personeel hebben. Er komen
ook iets meer mannen !!!
- Niet actieve collegae zijn zeer zeldzaam op deze activiteiten, maar staan in
de RIZIV-statistieken wel als volledig geconventioneerden. De lage graad
van VOLLEDIG geconventioneerden in deze enquête is echter een realistisch
percentage bij de actieve collegae in de provincie.
- Het is vaak onmogelijk om bv met handopsteking) objectieve meningen van
collegae te kennen over deze onderwerpen. Soms lukken kleinere peer-reviews
hier wel in, maar deze anonieme enquêtes benaderen dit wel, zolang er “keuzevragen” gesteld worden en ev mogelijkheid om” andere redenen” aan te geven.
Natuurlijk zal men altijd kunnen twisten of de vraag MEER commentaar of
achtergrond nodig heeft.
- Enquêtes van meer dan twee pagina’s worden NIET of zeer slecht ingevuld.
Hier komen ”maar 30 % van de enquêtes NIET terug. Zes konden wegens te
weinig gegevens uiteindelijk niet in de overzichten gebruikt worden, zodat we
met 125 stuks de analyses konden doen.
- Deze enquête is dus alleen significant voor algemeen tandartsen.(te weinig
specialisten !!)

3. Staal van de enquête (131 formulieren - 6 onvolledig of onbruikbare = 125)
- Volledig geconventioneerd : 10 = 8%
- Partieel geconventioneerd : 77 : 61,5%
- Niet-geconventioneerd :
38 = 30,5 %
Mannen : 86 = 69%

Vrouwen : 39 = 31%

Solopraktijk : 82 = 65,5% Groepspraktijk + polikliniek : 43 = 34,5%
Zonder assistentie : 82 = 65,5 %.
Met assistentie of medewerkende echtgenote : 43 = 34,5%
< 30 jaar : 10 5 mannen / 5 vrouwen (8% van de enquête)
20 % volledig conv / 30 % partieel convent / 50% niet-geconv.
20 % solopraktijk/80 % groepspraktijk 30% zonder assistentie /70 % met assistentie
31-40 jaar : 13 9 mannen/ 4 vrouwen (10,5 % van de enquête)
7,5 % volledig conv/38,5 % partieel convent/ 54 % niet-geconventioneerd
7,5 % solopraktijk/92,5 % groepspraktijk 31% zonder assistentie/69% met assistentie
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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41-50 jaar : 5 2 mannen/3 vrouwen (4% van de enquête)
0% volledige geconv. / 100% partieel / 0 % niet-geconventioneerd
60 % solo / 40 % groepspraktijk
60 % zonder assistentie / 40 % met assistentie
51-60 jaar : 73 52 mannen en 21 vrouwen (58,5 % van de enquëte)
Mannen : 4 % volledig geconv 61,5 % partieel en 34,5 % niet- geconv.
83% solo en 17 % groepspraktijk 77% zonder assistentie / 23 %
met assistentie
Vrouwen : 0 % volledig geconv. 66,5 % partieel en 33,5 % niet-geconventioneerd.
76 % solo en 24 % groepspraktijk 86% zonder assistentie en 14 %
met assistentie
61-65 jaar : 15 12 mannen en 3 vrouwen (12% van de enquëte)
20% volledig geconventioneerd/ 73,5 % partieel en 6,5 % niet-geconventioneerd
66,5 % solo en 33,5 % groepspraktijk
53,5 % zonder assistentie en
46,5 % met assistentie
>65 jaar : 9 9 mannen, geen vrouwen (7 % van de enquête)
22% volledig geconventioneerd/ 78% partieel en 0% niet-geconventioneerd
78 % solo en 22 % groepspraktijk 66,5% zonder assistentie en 33,5 % met assistentie

4. Analyse van de cijfers en mogelijke verbanden :
- Volledige conventie situeert zich meer bij de ouderen > 60jaar
- Partiele conventie is de norm bij meer dan 60 % van de collegae, behalve bij
groep > 40 jaar
- Niet-geconventioneerd situeert zich vooral bij groep > 40 jaar en er is hierbij
een correlatie met assistentie en vragen over kostenstructuur/telematicapremie
als vergiftigd geschenk, verminderd remgeld bij dossier + verzorging en index
als alle zorgverstrekkers mee doen
- Solopraktijken zijn vanaf 40 jaar nog (duidelijk) in de meerderheid, ook de
graad van werken zonder assistentie stijgt met de leeftijd. Onder 40 jaar is dit
omgekeerd !!!
Vraag 1 : ja (extra vergoeding prothese/endo/verankeringen) is het topantwoord
bij de < 40 jarigen, samen met neen (kostenstructuur)
Ja(na 18h) is het topantwoord vanaf 41 jaar (reden van partiële conventie ?)
Sommige collegae geven aan dat een belangrijk deel van de bevolking
nog tandheelkundig “onverzorgd“ rondloopt en dat het huidig budget dit ook niet
zal kunnen opvangen. (Zal een verplichting om iedereen naar de tandarts te krijgen,
gekoppeld aan een sanering, budgettair realisme zijn ? !!!)
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Vraag 2 a: Ook hier duidelijke leeftijdslijn. Bijna alle collegae onder 50 jaar
hebben software met internet (2 van de 28 hebben nog een geschreven dossier).
De (grote) groep” enkel geschreven dossier” situeert zich boven 60 jaar. Wil men
deze groep nog in het beroep houden de volgende jaren, dan moet men omzichtig
omspringen met regelneverij
Vraag 2b : verrassend wantrouwen in een premie, die waarschijnlijk andere
verplichten en big-brothertoestanden zou doen ontstaan !! Het wantrouwen heeft
ALLEEN geen meerderheid bij de groep <30 jaar en de groepen > 60 jaar (omdat
ze bij hun geschreven dossiers blijven). Komt hier de “vrijheid” binnen het vrije
beroep kijken of het gevaar dat informatie zwaar moet beveiligd worden om hackers
te vlug af te zijn ? Gaat de Overheid (mits boeteclausules) op den duur niet steeds
meer vragen van onze beperkte “stoeltijd“ ? Dit resultaat vraagt meer duiding in
een eventuele volgende enquête !!!
Vraag 3a: De omschrijving bij de vraag, gaf aan dat we het GRATIS aspect van
het eisbaar remgeld niet genegen zijn, behalve bij groepen die dit momenteel
verkregen hebben.
Een meerderheid ziet een verminderd remgeld zitten als stimulus voor de regelmatige patiënt, samen met de vraag rond dossier+verzorging. Dit kan een goede
incentive zijn bij het uitwerken van een preventiepact naar de bevolking : nl wie
zich regelmatig laat nakijken en verzorgen MOET een POSITIEVE stimulus krijgen.
Automatisch geen remgeld toekennen aan de huidige groepen(omnio’s en – 18 jarigen) wordt niet al zeer zinvol ervaren, hoewel er natuurlijk iets te zeggen valt rond
toegankelijkheid en betaalbaarheid. De meerderheid voor “regelmatig verzorgen in
het verleden” is vooral te vinden in de grote groep > 50 jaar. Bij de groep < 50 jaar
overheerst het antwoord “ met tandheelkundig dossier en verzorging”.
Vraag 3b : Mag en moet de practicus ZELF kunnen bepalen of zijn patiënt de
draagkracht kan behouden voor een regelmatige verzorging. Ook hier wordt in
de vraagstelling het “gratisaspect/fraudegevoelig“ aspect negatief beoordeeld !!
Belangrijk is dat OPNIEUW een meerderheid rekening wil houden met de
economische toestand van de patiënt. Dit is het meerderheidsantwoord bij alle
leeftijdsgroepen, behalve bij de groep 31-40 jaar met 6 van 13 antwoorden voor
het volledig remgeld in alle omstandigheden. Raar, maar misschien omdat
het niet in de directe vraagstelling stond, scoren vrienden en kennissen niet
hoog !!! Ook hier wil de tandarts (vrij beroeper) de regie behouden van de eigen
praktijkvoering, die afhankelijk van het economisch gegeven en de regio waar
men moet werken, tot andere invullingen kan komen. Er is hier geen vraag voor
regelneverij !!!
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Vraag 4 : Er blijkbaar geen super vertrouwen in schuldvorderingen en OCMW’s.
Blijkbaar schakelt men nog regelmatig over naar de derde betaler of financiële
noodsituatie (tijdens de wachtdienst !!!!) om alsnog aan geld te geraken voor de
uitgevoerde verzorging. Vooral bij de leeftijdsgroep tss 31 en 60 jaar valt men uit
het patiëntenbestand, als er NIET betaald wordt. Malcontente patiënten kunnen dus
om diverse redenen op zoek gaan naar een andere tandarts !!!
Belangrijk is dat 50 % van de aanwezigen aangeeft dat er meer patiënten met
betaalproblemen zich aandienen dan vroeger, ook al zijn er duidelijke mogelijkheden
voor omnio’s en recent voor de groep van de chronisch zieken !!!
Vraag 5 : Het niet toekennen van de index beroerd dezer dagen grote groepen van de
samenleving? Blijkbaar ziet de beroepsgroep dat als een “groot gebaar” naar de rest
van de samenleving om alsnog de index te vragen, hoewel de kostenstructuur zeker
niet verminderd is. Of men als dank allerlei extra administratieve verplichtingen
er moet bij krijgen onder het mom van vereenvoudiging, is misschien één brug te
ver. De tandarts wil het meeste tijd bij zijn patiënt zijn en dus beschikbaar voor
de bevolking. Het aspect burn-out werd in deze enquête niet belicht, maar neemt
helaas ook toe in onze beroepsgroep.
Hoewel nog meer vragen, nog betere verbanden zullen kunnen leggen, blijkt toch
een duidelijke correlatie tss geen conventie / assistentie/kostenstructuur en kosten
voor prothese en endomateriaal.
Ook moet het eisen van het (volledig)remgeld gezien worden binnen de praktijk
zelf, de overeenkomstencommissie moet hier geen regelneef willen zijn. De
collegae willen de gelden in de tandheelkunde nuttig en JUIST gebruikt zien en
onderschrijven zeker GEEN fraude. Toch moet er iets gebeuren om acute tandpijn
te kunnen verhelpen (door een snelle zenuwbehandeling) tijdens de weekdagen,
waarna later de definitieve afbehandeling kan gebeuren. Zowel ziekenfondsen (er
worden veel minder patiënten niet zomaar geweigerd), als tandartsen (worden niet
gedwongen of verleid om “verkeerde” nummers aan te rekenen), hebben voordeel
dat hier een zinnig en betaalbaar initiatief wordt genomen.
Jos Hoffbauer

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

-30-

't Spyxke: januari 2015

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

-31-

't Spyxke: januari 2015

“Chirurgien-Dentiste” Louis-Cesar Graulich
(°1880 Doornik *1960 Moeskroen) (deel 1)
Tweedelige bijdrage door collega Marc Gyselinck
Tijdens mijn genealogisch onderzoek ben ik bij twee tandartsenfamilies uitgekomen die ik uiteraard wat nader bekeken heb. Dit eerste schrijven gaat
over tandarts Louis Guillaume Cesar Graulich waarvan de voorouders vanuit
Duitsland (Werschau, Hessen) via Nederland (Maastricht, Limburg) uiteindelijk
in Henegouwen zijn terechtgekomen. Louis-Cesar Graulich was een “Chirurgien-Dentiste” te Moeskroen, hij was niet alleen gekend als tandarts maar heeft
eveneens als poëet een grote hoeveelheid gedichten en gedachtespinsels voor het
nageslacht achtergelaten.

Geboorteakte
Louis-Cesar
Graulich
(°14/02/1880,
Doornik)

bron : Handelingen, deel XXXIII 1963-64		
Koninklijke Geschied– en Oudheidkundige
Kring van Kortrijk

Louis-Cesar Graulich
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Praktijk van Louis-Cesar Graulich.
Louis-Cesar Graulich is dus geboren op 14/02/1880 te Doornik en op 29/09/1899
verkreeg hij van de Provinciale Medische Commissie van Namen het diploma van
tandarts. Hij begon in 1900 met zijn tandartspraktijk te Lokeren waar hij in 1901
een eerste maal trouwde met Zulma Slabbaert (°1881 *1915). Dit huwelijk werd
gezegend met 10 kinderen waarvan er helaas drie op zeer jonge leeftijd stierven.
Na het overlijden van zijn eerste vrouw huwde hij een tweede maal op 20/09/1916
met een zus van zijn eerste vrouw, namelijk Valentine Slabbaert (°1880 *1941).
Uit dit huwelijk werden er nog 4 kinderen geboren waarvan er één eveneens op
jonge leeftijd overleed.

Huwelijkskaart van het 2de huwelijk van Louis-Cesar Graulich
met Valentine Slabbaert op 20/09/1916 te Moeskroen.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

-33-

't Spyxke: januari 2015

Het gezin van
Louis-Cesar
Graulich met zijn
tweede vrouw
Valentine en zijn
tien kinderen.

In 1953 huwde hij nog een derde maal, ditmaal alleen voor de Kerk, met Jeanne
Bétremieux.
Op 28 juni 1905 verhuisde het gezin van Louis Cesar Graulich van Lokeren naar
Binche in de provincie Henegouwen, waarna hij rond 1907 vertrok naar Moeskroen om aldaar een tandartspraktijk te beginnen, hij bleef daar de rest van zijn
in totaal 60-jarige carrière het beroep van tandarts uitoefenen.

Louis-Cesar Graulich (rechts) aan het werk in het bijbehorend tandtechnisch
labo van zijn praktijk samen met zijn assistent.
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Louis-Cesar Graulich bracht ook tandpasta
op de markt wat blijkt uit onderstaande
publicatie van een door hem gedeponeerd
merk tube tandpasta (15/04/1922, Kortrijk).

Er zijn nog leden van de stam Graulich die
het beroep van tandarts uitgeoefend hebben
zoals bijvoorbeeld zijn broer Joseph Graulich die een praktijk te Aalst had.

bron :
Het land
van Aelst,
03/04/1904

bron :
Het land
van Aelst
16/04/1905

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Zoals gezegd liet Louis-Cesar een grote hoeveelheid gedichten en gedachtegangen na. Hij was eveneens werkend lid van de “Amis du Musée de Lille” (Fr.),
vicepresident van het “Comité des Beaux-Arts” van de stad Moeskroen en een
kunstcriticus.

Enkele gedichten van Louis-Cesar Graulich over de twee steden waarmee hij een band
heeft gehad, Lokeren en Doornik.

Louis-Cesar Graulich overleed op 29/07/1960
te Moeskroen en werd op 02/08/1960 begraven
in het familiegraf te Lokeren.

Met dank aan Dhr. Ronald Clays (Lokeren)
voor het ter beschikking stellen van enkele items
uit het familiearchief Graulich.
© Gyselinck Marc (Genk)
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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WACHTDIENST VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer 0903/39.969
Lijst wachtdienst februari 2015
Zondag, 1 Februari 2015 : 9 tot 18 uur
Gorré A.
Van Der Wilt B.
L'Hermignaux J.
Meyers L.
Pellaers H.
Kreemers J.P.
Dermauw L.

Lindedorp 6
St Barbarastr. 20
Helbeekplein 6 bus 2
Lijsterbesstraat 4
Wijngaardstraat 1
Hasseltsesteenweg 38
Dr.Vanderhoeydonckstr.68

3990 Peer
3630 Maasmechelen
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3720 Kortessem
3560 Lummen

011/793200
089/252926
011/227749
089/382653
012/234718
011/377162
013/522186

3920 Lommel
3650 Rotem-Dilsen
3512 Stevoort-Hasselt
3600 Genk
3700 Vreren-Tongeren
3800 St.Truiden
3550 Heusden

011/544639
089/754067
011/315523
089/352382
012/236118
011/694192
011/423612

3910 Neerpelt
3670 Gruitrode
3512 Stevoort-Hasselt
3600 Genk
3740 Waltwilder-Bilzen
3570 Alken
3580 Beringen

011/641182
089/856204
011/314830
089/352382
089/491970
011/314462
011/423710

3900 Overpelt
3680 Maaseik
3511 Kuringen-Hasselt
3600 Genk
3730 Hoeselt
3800 St.Truiden
3583 Paal-Beringen

011/644041
089/565369
011/251013
089/354145
089/416256
011/685628
011/423400

Zaterdag, 7 Februari 2015 : 9 tot 18 uur
Emmers R.
Stassen K.
Bartholomevis K.
Mievis I.
Pellaers L.
Matterne N.
Fransen J.

Lutlommel 22
Hoogbaan 209
Oppenstraat 6
Bretheistraat 125b2
Venstraat 16
René Lambrechtstraat 31
Geenrijt 2

Zondag, 8 Februari 2015 : 9 tot 18 uur
Geebelen L.
Gielen G.
Cox L.
Mievis I.
Koopmans C.
Geerdens M.
Gerits M.

Stationsstraat 42
Breekiezel 36
Hasseltse Dreef 103
Bretheistraat 125b2
Verbindingsstraat 8
O.L.Vrouwstraat 43
Beverlose steenweg 365

Zaterdag, 14 Februari 2015 : 9 tot 18 uur
Geboers T.
Daelmans P.
Maris J.
Gladys H.
Rosias S.
Lambeets E.
Dirickx P.

Parkstraat 6b1
Vergelsweg 10
Crutzenstraat 90
Rozenkranslaan 65
Bilzensteenweg 10a
Terbiest 96
Gele Bergstraat 6

Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 - Paro : 070 / 222125
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Zondag, 15 Februari 2015 : 9 tot 18 uur
Geboers T.
Janssen N.
Maris J.
Vandecaetsbeek P.
Fastré L.
Neven I.
Maesen R.

Parkstraat 6b1
Itterplein 6 01
Crutzenstraat 90
Rootenstraat 17b17
Visésteenweg 201
Kleindekkenstraat 8
Past.Paquaylaan 110

3900 Overpelt
3960 Bree-Opitter
3511 Kuringen-Hasselt
3600 Genk 089/358173
3770 Z.-Z.-Bolder-Riemst
3800 Zepperen-St.Truiden
3550 Heusden

011/644041
089/867737
011/251013

3910 Neerpelt
3640 Kinrooi
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3770 Vroenhoven-Riemst
3800 St.Truiden
3540 Herk-de-Stad

011/644674
089/702600
011/321445
089/363129
012/454318
011/686247
0474/867218

3941 Eksel
3630 Maasmechelen
3500 Hasselt
3530 Houthalen
3740 Bilzen
3830 Wellen
3560 Lummen

011/667267
089/792062
011/332303
011/604410
089/414804
012/742183
013/522186

3930 Hamont
3960 Bree
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3700 Tongeren
3870 Heers
3980 Tessenderlo

011/621012
089/471202
011/351068
089/355472
012/454999
011/484029
013/313130

012/451890
011/689965
011/573616

Zaterdag, 21 Februari 2015 : 9 tot 18 uur
Elsen V.
Van Ende K.
Market M.
Gorissen E.
Vanhees S.
Haven B.
Geerdens N.

Molenstraat 116
Weertersteenweg 136
Royerheidestraat 83
Wiekstraat 146
Burg.Marresbaan 13
Tongerse Steenweg 34
Markt 14

Zondag, 22 Februari 2015 : 9 tot 18 uur
Lenssen E.
Van De Boel B.
Michiels R.
De Ceuster J.
Menten F.
Oudebrouckx G.
Goijens K.

Kerkplein 1
Sint Pietersstraat 145
Kunstlaan 8 b2
Grote Baan 197
Dorpsstraat 56
Tulpenlaan 2
Dr.Vanderhoeydonckst.68

Zaterdag, 28 Februari 2015 : 9 tot 18 uur
Martens P.
Hoedemaekers D.
Martens R.
Vanberwaer K.
Vrancken S.
Brughmans E.
Denteneer B.

Stationsplein 12
Gerdingerpoort 41
Kempenstraat 102
Noordlaan 2 b1
Bilzersteenweg 415
Bosveldstraat 1
Engsbergse steenweg 94

Fait divers:

interessant filmke ingezonden door collega Paul Delwiche:
http://www.youtube.com/watch_popup?v=WR8tIjTykbE&feature=youtu.be
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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WACHTDIENST ORTHODONTIE
februari 2015
				070 / 222088
Weekend 31 jan+1 feb 2015
Stessens An		
Weekend 7-8 februari 2015
Van Erum Ria		
Weekend 14-15 februari 2015
Van Hemelen Martine
Weekend 21-22 februari 2015
Vandeput Lucien
Weekend 28 feb - 1 mrt 2015
Alewaters Marielle

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE

februari 2015

				070 / 222125
Weekend 31 jan + 1 feb., 9 tot 18 uur
Weekend 7 + 8 feb., 9 tot 18 uur		
Weekend 14 + 15 feb., 9 tot 18 uur		
Weekend 21 + 22 feb., 9 tot 18 uur		
Weekend 28 feb. + 1 maart, 9 tot 18 uur

Vogels Roel
Cox Catherine
Boschmans Geert
Gijbels Frieda
Soers Catherine
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Activiteit VVT studieclub Limburg
Donderdag 26 februari 2015

om 20u30

Parodontale risico
analyse
Eric Thevissen
sponsoring:
DENTAID
sponsoring: KLTV
Dentaid -- G.S.K.
- Nobel Biocare
- Pfizer - Offitel
sponsoring:
TIENDSCHUUR
sponsoring:
Accreditering aangevraagd DG 6
sponsoring:Proscan
KLTV enDentaid
MDL
HERKENRODE HASSELT

		

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
bij Serge Wils vóór 19 februari 2015
(Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)

* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be

			* via telefoon: 0494/751719
				(enkel antwoordapparaat of sms)
			* via website: www.vvt.be
			(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Donderdag 26 februari 2015
STCL - Eric Thevissen
Parodontale risico analyse
Tiendschuur Herkenrode

Op het schutblad met uw naam en adres
Studieclub 26/2 Ja/Neen
		
= U bent wel of (nog) niet ingeschreven
		
voor de studieclub van februari
Donderdag 26 februari 2015 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,
en PIERRE FABRE.
Voorblad van 't Spyxke: Zicht vanop het hoogste punt van
Diepenbeek richting Noord
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)
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Beste collegae,
Inmiddels ben ik aan mij tweede “ambtstermijn” als voorzitter van de KLTV begonnen.
Ik heb dan ook de eer om als voorzitter volgend jaar, samen met het bestuur, de viering
van 80 jaar KLTV te mogen organiseren. We
zijn inmiddels dan ook met de voorbereidingen
begonnen om er een mooi feest van te maken.
Volgend jaar meer hierover.
Op 22 januari hadden we onze eerste studieclub van dit jaar. Ondanks deze
niet geaccrediteerd was, mochten we toch 110 collegae ontvangen. Het was
voor de meesten een leerrijke avond. Ondanks het late uur zijn er nog veel
collegae blijven plakken op de receptie achteraf waar ze door de KLTV, uit
dank voor hun aanwezigheid, rijkelijk vergast werden op bubbels. Minder
fraai was echter dat toch weer een 20-tal collegae het niet nodig vonden om
af te melden voor deze niet geaccrediteerde studieclub, wat weer een onnodige
aderlating was voor de “clubkas”.
Ik wil dan ook nogmaals met aandrang vragen dat er tijdig afgemeld wordt
voor de studieclubs, ook al zijn ze niet geaccrediteerd. Je verwacht toch
ook van je patiënten dat ze het fatsoen hebben om hun afspraken tijdig te
annuleren. Zoniet zullen we ook een formule moeten gaan uitdokteren om de
hardleerse collegae tot verantwoordelijkheidsgevoel aan te zetten.
Dit gezegd zijnde, hoop ik jullie op een of alle van onze volgende activiteiten
te mogen ontmoeten.
Collegiale groeten,
Serge

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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OVERLIJDEN:
° 28/04/2013 � 10/01/2015

Ulens Pelagie

Grootmoeder van collega DEPREZ GUIDO
° 27/09/2023 � 11/01/2015

Yvonne RAETS

Moeder van collega MATHIEU MAURISSEN
°13/01/2015 � 13/01/2015

Lexie

Kleindochtertje én petekindje van collega MATHIEU
MAURISSEN
° 20/06/1938 � 21/01/2015

Marcel VANDERSMISSEN

Vader van collega BRYAN VANDERSMISSEN

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).
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Activiteit VVT studieclub Limburg
Studieclub donderdag 26 februari 2015 om 20h30

Parodontale risico analyse
Tiendschuur
Herkenrode

Accreditering aangevraagd DG 6

Spreker: Eric Thevissen
Korte inhoud:
Bij elke patient hoort een behandelplanning. Deze kan eenvoudig zijn maar
soms ook tricky en vrij complex wanneer meerdere disciplines aan bod komen
en afgewogen dient te worden of tanden nog in aanmerking komen voor een
bepaald doel of functie. Eigen ervaring en expertise zijn hierbij natuurlijk
waardevolle criteria. De prognose van de parodontale weefsels blijft voor menig
collega raadselachtig en zeker sinds implantaten integraal deel uitmaken van
het behandelconcept sneuvelen natuurlijke gebitselementen soms ten onrechte
in het voordeel van titanium. Zijn er protocollen die ons kunnen helpen bij
het voorbereiden van een behandelplanning? Kunnen we zonder glazen bol
voorspellen welke prognose een behandeling heeft? Aan de hand van klinische
voorbeelden wordt het parodontale standpunt uitgebreid toegelicht.

Curriculum spreker
Studeerde af als tandarts in 1983 en 3 jaar later als tandarts-parodontoloog aan
de KULeuven. Volgde een jaar postgraduaat opleiding Implantologie aan Paris VII
(AUI 1992-93).
Hij is werkzaam in de praktijk voor Parodontologie in Hasselt sinds 1988 en in
verwijspraktijk Xentro-Genk sinds 2012. Sinds 2006 is hij part-time verbonden
als staflid aan de afdeling Parodontologie en orale Implantologie te Gent en bereidt
een doctoraatsthesis voor. Hij is lid van de Tandheelkundige Technische Raad sinds
2009 en docent bij Syntra voor de opleiding van tandartsassistenten sinds 2010.

ADRESWIJZIGINGEN,
IN- en UITSCHRIJVEN voor ACTIVITEITEN KLTV
Centralisatie via de VVT-website of het nieuwe e-mailadres:
studieclublimburg@tandarts.be
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Professionele aankondigingen
Mededelingen
1. Dank aan de 251 Limburgse volmachten voor de Algemene Vergadering van het
Verbond op 26 januari. Voor een kort verslag zie verder in dit Spyxke.
2. Wie niet of partieel wil conventioneren doet dit aangetekend naar het RIZIV
vóór 19 februari. We vragen dit NIET samen te versturen met het versturen van
uw individueel aanwezigheidsblad (accreditering 2014), waarvoor jullie nog tijd
hebben tot uiterlijk 31 maart 2015.
3. Met betrekking tot de accreditering vragen we jullie ook nog eens na te kijken
of de twee peer-reviewdata 2014 goed genoteerd werden in het toegezonden
VVT-overzicht. Bij enkele collegae werden hier fouten gevonden en de problemen
worden beter NU nog opgelost dan later op het jaar !!
4. De opleiding voor mondzorgassistenten, die normaal vanaf september aan de
hogescholen van Leuven en Gent zouden opstarten, staan opnieuw “on hold” door
een negatief advies van de visitatiecommissie. Spijtige zaak, buiten de wil van
ons en de Vlaamse universiteiten !!!
5. Ondanks het (voorlopig ?) afvoeren van de verplichte derde betaler, vragen we
de collegae de informaticasnelweg niet te missen. Met dat doel zullen begrippen
zoals My CareNet, E-health(box), Vitalink, Recip-e…. ons blijven achtervolgen de
volgende jaren. Met dat doel zullen ook van de tandartsen inspanningen gevraagd
worden en informatiesessies georganiseerd worden, als je nog extra hulp voor nodig
hebt. Momenteel worden artsen en apothekers “bewerkt” (zie www.éénlijn.be), maar
hou rekening dat we ook in dit verhaal zullen voorkomen in de loop van het jaar.
6. Normaal zou de erkenning van de bijzondere beroepstitel (algemeen tandarts/ortho/
paro) voor de meeste collegae voor 1 juli 2015 opnieuw vernieuwd worden. Om
nog onbekende redenen is dit voor onbepaalde tijd uitgesteld, hoewel dit NIET
blijkt uit de website van Volksgezondheid. We houden jullie op de hoogte als hier
toch “iets” zou bewegen.
7. Ondanks eerdere toezeggingen gaat de NIVVT cursus “het composietgevoel
2015” met Hein De Kloet NIET door in Genk op 22/10/15, maar in het Lindner
Hotel in Antwerpen. Intussen zijn al heel wat (Limburgse) NIVVT cursussen van
dit voorjaar volzet. Er is wel nog wat ruimte voor de cursus van de interessante
spreker Nittert Postema op 4 juni in Genk. Belangrijk te melden dat de cursus
voormiddag een voordracht is over “betand versus onbetand en de strategie naar
afbouw van de dentitie, terwijl namiddag met een kleine groep interactief gewerkt
wordt rond “behandelplannen maken”. Misschien nog bijzondere aandacht voot
de CURSUS : kansen en valkuilen van sociale media op 10 september in Genk :
spreker S. Lammertyn is auteur van verschillende interessante boekjes omtrent
dit actueel onderwerp en heeft intussen al enkele voordrachten naar medische
beroepen en tandartsen gegeven.
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Speciaal bericht voor de tandartsen uit de regio Genk
(As/Genk/Opglabbeek en Zutendaal) :
De huisartsen(wacht)kring Prometheus nodigt alle collegae van hun regio uit voor
een wetenschappelijke avond (geaccrediteerd) op donderdag 3 september 2015
rond knelpunten in de samenwerking tussen huisartsen en tandartsen. We hebben
van elkaar nog veel te leren en in de toekomst is (digitale) informatieoverdracht
zeker belangrijk voor onze patiënten. De bedoeling is bij goed gevolg deze
bijeenkomsten ook met andere huisartswachtkringen op te starten in de toekomst.
Voor de regio Genk melden we hierbij ook dat de jaarlijkse (dubbele) peerreviewavonden voorzien zijn op DINSDAG 28 april en DINSDAG 5 mei. Wacht
met het inschrijven voor de bijeenkomst met de huisartsen en de peer-review als
hierover de resp. uitnodigingen verschijnen aub. !!!

Wachtdienst 2015
Ondanks toezeggingen heeft de nieuwe centrale wachtdienstorganisatie VVT-VBT
geen voorbeeld van verslag voor dossier/ naar coördinator en brief naar collega
toegezonden. Op onze webpagina van studieclub Limburg (binnen www.vvt.be)
onder “wachtdienst” vinden jullie intussen de documenten (verslag en brief)
en enkele teksten rond attestering tijdens een georganiseerde wachtdienst en
wachtdienstetiquette. Belangrijkste opmerking op dit ogenblik : VERGEET niet
het tandnummer te vermelden op het GVVH als je de urgentienummer 3X3575
gebruikt. Deze nummer mag met niks gecumuleerd worden en ALLEEN gebruikt
worden door de collegae die tijdens weekend/feestdag of brugdag van wacht zijn.
Tenslotte kan je steeds de wachtdienstregeling in je regio consulteren via de website
www.spoeddienstalgemeentandarts.be. Wie wil wisselen mailt dit tijdig naar de
coördinator voor de 7 Limburgse wachtdienstzone’s (jos.hoffbauer@tandarts.be).
Er volgt altijd een mail terug op het ogenblik dat de wisseling gebeurd is ….Hou
rekening dat de coördinator ook af en toe afwezig is !!!

RIZIV verkiezingen juni 2015
Willen jullie hebben dat er naar jullie stem geluisterd wordt bij akkoorden en
problemen met Overheid en Ziekenfondsen, dan is jullie STEM onontbeerlijk in
de periode (10 tot 30 juni 2015). Aangezien deze verkiezingen UITSLUITEND
DIGITAAL (dus niet via de post) zullen verlopen, is een eID kaartlezer onontbeerlijk, samen met het “paswoord/code” bij uw eID kaart. Ken je die code niet
meer, misschien NU al een momentje uitkiezen om dit opnieuw aan te vragen
op het gemeentehuis.
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

-7-

't Spyxke: februari 2015
Algemene Vergadering VVT Brussel 26 januari 2015
Met 7 Limburgse volmachthouders (zie foto) mochten we de provincie vertegenwoordigen, waar we voor 1/3 van de aanwezigen stonden….net slecht voor onze (kleine)
provincie. De secretaris bracht een samenvatting van de vele structuren waar het
Verbond betrokken is (Provinciale Raden/Internationale relaties/RIZIV en externe
vertegenwoordigingen, de eigen 15 commissies en de Overheidsopdrachten zoals
Glimlachten.be en Project Bijzondere Noden (zie www.specialdent.be).
De penningmeester was bijzonder in zijn nopjes, omdat er opnieuw (beperkte) jaarwinst werd gemaakt (3.765.500 uitgaven tegen 3.847.000 inkomsten). Samen met
onze wens, was dit gegeven voldoende om de lidgelden 2015 ONGEWIJZIGD te
laten. Voor 2016 wil men nieuwe structuren installeren en ook het boekjaar opschuiven naar het jaareinde. Hierdoor zal er vanaf eind dit jaar (tot 31/1/2016) lidgelden
betaald worden voor het volgend jaar, als de buitengewone algemene Vergadering
(statuutwijziging) dit toelaat. Ook zal in een proefproject het Uitvoerend Bestuur
wekelijks vergaderen ipv om de 14dagen en wordt de controlefunctie van de Raad
van Bestuur teruggeschroefd van maandelijks NU, naar om de twee maanden. We
bekijken de evolutie met argusogen en willen vermijden dat onze leden en werking
“ondergesneeuwd” zouden kunnen geraken !!!!

De Limburgse volmachthouders op de Algemene Vergadering VVT op 26 januari.

Jos Hoffbauer
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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MDL-Euregio nodigt u uit op haar 3de
Lunch and Learn op vrijdag 17/04/2015
Het bepalen van de juiste beethoogte.
Wanneer heeft u de juiste beethoogte en hoe bepaalt u die?
In deze 3de Lunch and Learn gaan we hier dieper op in en tonen u een manier
om de juiste beethoogte te bepalen. We maken gebruik van de informatie die
de plaats van de ogen, de mondhoeken, de vorm van boven/onderlip, en een
aantal andere parameters ons geven. Er wordt ook dieper ingegaan op het
gebruik van de juiste tools om de correcte beethoogte te bepalen.
Het is de kunst om de bovenkaak vast te leggen en de onderkaak te laten werken in functie
van skeletale vaste punten, inwerkende krachten en onvoorspelbare bewegingen, ondersteund
door loszittende gingiva, onregelmatig bot en een onwetende patiënt. Ondanks deze
beperkingen dienen we te komen tot een bilateraal gebalanceerde occlusie en articulatie.
De sprekers voor deze avond zijn Guido Roumans en Emiel Roumans.
Gratis aangeboden door MDL - Euregio
Inschrijving: L&L – Het bepalen van de juiste beethoogte
vrijdag 17/04/2015 van 12:15u – 13:45u

Naam deelnemer: ----------------------------------------------------------Contactgegevens: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel.: 089/71.70.98
Fax: 089/72.29.76

e-mail: mdl@mdl-euregio.be
www.mdl-euregio.be

www.affix-ts.com
Koninklijke Limburgse
TandartsenVereniging
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De wetenschap
van gevoelige
tanden
Er is nu een belangrijk product om u
te helpen de strijd aan te gaan met
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

Specialist bij gevoelige tanden

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a. • Site Apollo, Avenue Pascal 2-4-6, 1300 Wavre • www.gskdental.be
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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
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KLTV activiteiten
27 juni		

Dag van het Spyxke

24 oktober

Apollonia Banket				Krekelhof

Activiteiten VVT 2015 studieclub Limburg
26 februari
STCL Parodontale risico analyse
		
Eric Thevissen

Tiendschuur Herkenrode

26 maart
STCL Pijn, de psyche op de tandartsstoel
		
Frederick Feys
HANGAR 58
23 april
STCL De patiënt en zijn medicatielijst:
		
hoe interpreteren en wat is belangrijk?
		
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 Biocompatibel restaureren met glas
		
Raimond Van Duinen
Tiendschuur Herkenrode
22 oktober
STCL Endoscopisch geassisteerde osteotomieën van
		
boven- en onderkaak
		
Dr.Thomas Claeys
HANGAR 58

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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NIVVT cursussen LIMBURG 2015
VOORJAAR					
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 VOLZET
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
							
VOLZET
Dond 19 maart
De restauratieve behandeling van ernstige slijtage :
N. Postema
Stiemerheide Genk 		
40 AE van 9-17h

VOLZET

Dond 26 maart
Update van de parodontologie :
Goffin/Lefever Stiemerheide Genk

VOLZET

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

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Dond 4 juni namiddag
Behandelplannen commentariëren en maken met elkaar:
N.Postema
Stiemerheide Genk		
20 AE 14-17h
Vrijd 19 juni
Personeelsbeleid : motivatie en betrokkenheid :
L.Daneels
Stiemerheide Genk		

40 AE 9-17h

NAJAAR
Dond 10 september
Kansen en valkuilen van social media :
S. Lammertyn Stiemerheide 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 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 30 AE

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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GEZOCHT:
Tandarts gevraagd aan de Maaskant ! (vlak bij Maastricht!)
Einde loopbaan of pas afgestudeerd? maakt niet uit! Geen administratieve rompslomp meer! Vervoeg onze groepspraktijk te Rekem-Lanaken.
Dagen en uren door U zelf te bepalen. DOEN !
Geïnteresseerd ? LTH.EVC@gmail.com of GSM 0477 138 676
'Kom jij een recent opgestarte, moderne en drukke praktijk te Alken verder mee
uitbouwen? Gezocht: collega 1 d/week, evt meerdere d/week tijdens zwangerschapsverlof mei-augustus, nadien full- of parttime werkweek mogelijk!
Contact: Tine Vanderspikken, info@dentine.be 011 760 761'
Tandarts-medewerker gezocht voor 2 dagen per week vanaf april 2015; stoel- en
balie-assistente aanwezig, alsook mondhygiëniste.
Vlak over de grens bij Maasmechelen. Contact via mail: elkedelissen@hotmail.com
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
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.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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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

TANDARTSPRAKTIJK OVER TE NEMEN
Tandartspraktijk (ev. met woonhuis) met 3 volledig uitgeruste kabinetten,
volledig gedigitaliseerd met zeer grote parkeerplaats over te nemen / te
huur / te koop. De praktijk is heel gemakkelijk te bereiken, vlak binnen de
grote ring van Hasselt. ALLES is bespreekbaar.
Contact: Martine Journee Tel. 011-28 46 04 of
e-mail: journeemartine@gmail.com

Een kennis heeft zijn hart verloren in Afrika. Hij zoekt afgedankt/ongebruikt materiaal om naar Congo te brengen. Ter plaatse worden mensen
getraind om deze materialen te gebruiken. Aangezien heel wat tandartsen
de pensioenleeftijd bereiken en toch geen koper vinden voor al hun materiaal is dit een mooie gelegenheid om deze apparatuur en instrumenten een
tweede leven te geven. Geneesmiddelen worden ook met dank aanvaard.
Ik kom indien gewenst het materiaal zelf afhalen.
Contact: lodevandereycken@telenet.be
Neerstraat 96, 3980 Tessenderlo
Tel. 013-66.34.58

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Help uw patiënt de
behandeling begrijpen.
NobelClinician™ Communicator
Focus op uw patiënt
Stel het behandelingsplan voor
aan uw patiënt door een doeltreffende communicatie met de
nieuwe iPad® app NobelClinician
Communicator.

Gebaseerd op de NobelClinician
Software (de digitale diagnose -en
behandelingsplanner van Nobel
Biocare), beschikbaar op
Windows® en Mac®.

Wij stellen u voor: NobelClinician Communicator. Stel uw NobelClinician behandelingsplan voor en communiceer doeltreffend met
uw patiënt via de nieuwe iPad® applicatie. Het
behandelingsplan kan via de NobelConnect
functie van de software worden opengesteld,
zodat u uw behandelingsplannen steeds kan
raadplegen via eender welk iPad toestel (vanaf
versie 2)

Help uw patiënt zijn behandeling beter te begrijpen door verschillende behandelingsopties
visueel te tonen. Notities aangebracht tijdens
de raadpleging worden automatisch opgeslagen.
Download de app vandaag nog, gratis.

nobelclinician.com
© Nobel Biocare Services AG, 2013. All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is
evident from the context in a certain case, trademarks of Nobel Biocare. iPad® is a trademark of Apple Inc. Disclaimer: Some products may not be regulatory
cleared/released for sale in all markets. Please contact the local Nobel Biocare sales office for current product assortment and availability.
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Zijn medische accidenten in de tandartspraktijk
te voorkómen?
Concept artikel over de enquête van Prof. L. Abraham-Inpijn tijdens de
wintermeeting in Diepenbeek UHasselt.

Veel collegae zullen op bovenstaande opmerking reageren met: “ik zie nooit iets“. Dat
is voor een enkeling juist, maar geldt zeker niet in het algemeen. Onderzoek op dit
gebied is eigenlijk altijd retrospectief en meest van oudere datum.1-7. De meeste artikelen behandelen de opvang van medische calamiteiten in de praktijk en de eventuele
voorbereiding op een accident zoals blijkt uit een recent Belgisch artikel.8. Opvallend
is dat in vrijwel geen onderzoek een medische calamiteiten gedefinieerd wordt.
Prospectief onderzoek is zeer arbeidsintensief. Uit eigen onderzoek is gebleken dat
op vrijwillige basis de respons op het registreren van medische calamiteiten door
de tandarts algemeen practicus zeer gering is. Slechts één kleinschalig onderzoek
uit 2001 is de auteur bekend. In dit onderzoek met een respons van 100% werd een
calamiteiten gedefinieerd als een tijdelijke of permanente verandering in de fysieke
toestand van de patiënt ontstaan tijdens het verblijf in de tandheelkundige praktijk.
Gedurende exact een jaar werd aan tandartsen gevraagd maandelijks hun medische
calamiteiten schriftelijk te melden. Als het formulier niet werd ontvangen, werd dit
in de desbetreffende tandheelkundige praktijk opgehaald.9 (tabel 1).
Tabel 1 - Medische accidenten tijdens tandheelkundig handelen in 1999, respons
100% (in percentage van de tandartsen- n=277) 9
syncope /collaps/ flauwvallen
Angina pectoris
Hartinfarct
Plotselinge hart vier in dood
CVA/TIA
Hypoglykemie
Allergische (shock)

55,6
4
1
0,5
1,4/4,6
1
1,8

De populatie patiënten in het tandartsenstoel is echter in toenemende mate ouder en
dat brengt meer medische afwijkingen met zich mee. Om enig inzicht te krijgen in
de huidige pathologie is vanaf 2000 een poging gedaan deze in kaart te brengen. Bij
voordrachten is door de auteur aan aanwezige tandartsen gevraagd een zogenaamd
inventarisatieformulier in te vullen. Van belang was het type medische accidenten
die zich in de afgelopen vijf jaar in de praktijk hadden voorgedaan. Tevens werd
gevraagd naar het aanwezige medicatiepakket in het geval van een accident. Voor
België is deze inventarisering, die beslist niet het predikaat wetenschap moet hebben,
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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pas kort geleden gestart. Alleen als meer dan 60% van de aanwezigen de formulieren
ingevuld hadden geretourneerd werden deze verwerkt. (tabel 2).
Tabel 2 - Inventarisatie medische calamiteiten tijdens medische nascholing
Onderwerp
Respons
Accidenten
Syncope, collaps, flauwvallen
Angina pectoris
Hartinfarct
Hartritme stoornissen
CVA/TIA
Epilepsievorme aanvallen
Asthma aanval
Aspiratie
Hypoglycemie
Allergische reactie
Hyperventilatie
Nabloeding/ zelf
Med.Interventie noodzakelijk?
Shock
Dodelijke afloop?
Reanimatiecursus gevolgd
0-1/2 jr
½ -1 jr
1-5 jr
5-10 jr
Langer dan 10 jaar
Nooit/blanco

België
Nederland
2013-2014
2000-2013
Circa 62%
66%
In % tandartsen
71,3
76,4
6,4
7,9
1,5
2,5
18,5
4,0
± 2,6
2,3
17,7
27,3
5,3
5,8
3,1
7,0
21,9
20,5
18,1
30,5
39,2
48,2
42,2
53,9
9,3
5,5
4.0
3.6
0,8
2,0
1,1
7,4
48,9
10,5
16,3
15,8

14,4
22,2
35,2
8,0
9,7
10,5

In de praktijk is het niet mogelijk alle medische accidenten tijdens het bezoek van
de patiënt aan de praktijk te voorkomen. Iedereen kent het verhaal van het hartinfarct uit heldere hemel. Toch is dit voor de meest genoemde problemen zoals de
vasovagale /collaps of syncope en de hypoglykemie in vrijwel altijd 100% mogelijk.
Daartoe is het nodig aan zekere basisvoorwaarden voldoen. Deze basis voor medisch
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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patiëntveiligheid in de tandartspraktijk berust op vier pijlers:
• een betrouwbare medische anamnese
• daaruit voortvloeiend een risico bepaling met de hieraan verbonden consequenties
• het vaststellen van “vitale tekenen “
• het in “veilige houding“ brengen van de patiënt

Een betrouwbare medische anamnese
De European Medical Risk Related History (EMRRH) heeft boven alle andere in
het Nederland en Vlaanderen gebruikte medische anamneselijsten meerwaarde
omdat deze internationaal is getoetst. Dat wil zeggen dat dit onderzoek ook opbrengt
wat van een anamnese mag worden verwacht. Iedere vraag is in 10 landen in
verschillende bewoordingen getoetst op een optimale opbrengst. Dat wil zeggen
dat het aantal vals negatieve antwoorden, het gevaar van een niet getoetste vraag,
tot een minimum is terug gebracht. 10 Als meest geaccepteerde standaard werd ter
vergelijking een mondelinge afgenomen medische anamnese door een arts voor
“pre-assessment “gebruikt.

Risicobepaling met consequenties
De kracht van het EMRRH-systeem ligt in de trias: anamnese, risicoscore en preventie.
Aan iedere risicoscore van de anamneselijst zijn preventieve maatregelen gekoppeld.
Het gebruikte risicoclassificatiesysteem berust op een indeling uit 1942 van de
American Society of Anesthesiologists, ASA risicoscore genoemd en ontworpen
voor patiënten onder algemene anesthesie. (11). Eind van de zeventiger jaren heeft de
Faculteit Tandheelkunde te Los Angeles onderleiding van Prof. McCarthy de ASA
risicoscore vertaald voor de tandheelkunde voornamelijk met betrekking tot ingrepen
onder inhalatie sedatie en intraveneuze sedatie 12 Voor tandheelkundig gebruik met
behandelingen onder lokale anesthesie is deze in Nederland gemodificeerd zodat
nu gesproken wordt van mASA. (Tabel 3),13 De vragen met risico indeling en
Tabel 3 - Volgens het ASA risico systeem worden patiënten in vijf hoofdgroepen ingedeeld:
- klasse I betekent een gezonde patiënt, die iedere behandeling kan ondergaan,
- klasse II is een patiënt met een lichte systemische afwijking zonder beperking
van activiteit: er gelden enige beperkingen en/of profylactische maatregelen
voor tandheelkundige behandeling,
- klasse III betekent een systemische afwijking met beperking van activiteit: er
is slechts een beperkte behandeling mogelijk, er gelden strikte voorwaarden
en overleg met de behandelend arts is soms gewenst,
- klasse IV is een patiënt met een ernstige, levensbedreigende systemische
afwijking. Deze patiënt mag geen electieve behandeling ondergaan zonder
voorbereiding door de behandelend arts.
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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preventie hebben door onderzoek bewezen acute medische problemen te kunnen
voorkomen, mits men ook de aanbevolen preventie uitvoert. Consequenties die in
het tandheelkundig curriculum onvoldoende aandacht krijgen.9
• Vitale tekenen
Hoewel het woord ‘levensteken’ redelijk weergeeft waarover wordt gesproken,
wordt deze term nauwelijks gebruikt. ‘Vital signs’ (of vitale parameters, vitale
tekenen) is de gebruikelijke term voor bij inspectie en onderzoek objectief vast
te stellen parameters van het lichamelijk functioneren. Dit in tegenstelling tot de
subjectieve gegevens die de patiënt in acute situaties zelf aandraagt (Tabel 4). Alleen
als tijdens een acuut medisch voorval de vitale parameters worden geregistreerd,
is met meer zekerheid de oorzaak te achterhalen. Preventie is dan ook voor de
toekomst mogelijk. Bij onderzoek in Nederland is gebleken dat tandartsen tot het
registreren van deze tekenen niet in staat zijn.
Opvallend was dat ook vragen betreffende
Tabel 4 - De vitale parameters
de inspectie van de patiënt slecht werden
beantwoord. Zo kon men niet berichten of
1 bewustzijn;
de patiënt bleek, rood of cyanotisch was.
2 huid, slijmvliezen en motoriek;
Ook op de vraag transpireerde patiënt,
3 circulatie;
kon geen antwoord worden gegeven. Deze
4 ademhaling;
reactie werd toegeschreven aan het feit
5 lichaamstemperatuur;
dat men een accident niet verwachtte en
6 gewicht en lengte.
daardoor niet meer geordend kon denken.
(Tabel 5) De tandarts leert namelijk in zijn studieperiode beter “kijken en observeren
“ dan menig andere beroepsgroep.
Tabel 5 - Vital Signs geregistreerd door tandartsen tijdens medische
complicaties (n 208)
Vital signs				
Bewusteloosheid			
Polsfrequentie (langzaam of snel)
Ademhalings frequentie (langzaam of snel)
Type ademhaling (stridor, hoesten et cetera)
Bloeddrukbepaling			

geregistreerd in aantallen
208
84
37
78
3

Het vaststellen van het bewustzijn is van groot belang omdat een bewusteloze patiënt
in een verkeerde houding in direct levensgevaar kan komen door verstikking. De
kleur van de huid en vooral de motoriek als deze niet symmetrisch of op een van
een andere manier afwijkend is, geven een directe aanwijzing in de richting van
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de diagnose.
Van de tandarts wordt met betrekking tot de circulatie niet anders verwacht dan het
vaststellen of de pols langzaam, snel of onregelmatig is. De hoogte van de bloeddruk
kan van grote betekenis zijn. Een bleke, transpireerde, duizelige, angstige patiënt
eventueel met hoofdpijn kan in shock zijn, maar evengoed een hypertensieve
crise hebben. Een hypertensieve crisis is een sterke verhoging van de bloeddruk
(meestal >120-130 mmHg diastolisch en >200-220 mmHg systolisch), die wordt
of kan worden gecompliceerd door acute schade aan hersenen, hart, nieren, grote
bloedvaten of ogen.
De bloeddrukmeting stuit bij de tandheelkundige populatie in West-Europa nog
steeds op groot verzet. Ook blijken huisartsen moeite te hebben met het feit dat
een andere beroepsgroep zich deze vaardigheid eigengemaakt. Een vreemde
situatie nu patiënten vaak zelf hun bloeddruk meten. In Angelsaksische landen
is de bloeddrukmeting volledig ingeburgerd mede door de mogelijkheid van een
automatische meting.
De ademhaling is sinds de nieuwe reanimatierichtlijnen essentieel geworden. Bij
het ontbreken of afwijkend zijn van de ademhaling dient men direct te starten met
reanimeren. Ook de trage, snelle ademhaling geeft een indicatie. Iedere ademhaling
waarbij geluid wordt geproduceerd is, duidt op een obstructie ergens in de luchtweg.
Een hoog obstructie geeft een inspiratoire stridor, een lage vernauwing (bijvoorbeeld
astma) geeft een piepen bij de uitademing.
De lichaamstemperatuur is voor tandheelkunde niet van belang omdat een patiënt
met 40° zeker zijn afspraak bij de tandarts zal annuleren. Voor het gewicht geldt iets
vergelijkbaars. Een adipeuze patiënt is voor de anesthesist bij algemene anesthesie
een hoog risico, omdat alle narcosemiddelen zich eerst in vetweefsel ophopen en
daarna pas in het brein. Dat betekent dat meer anesthesie nodig is, met een lange
uitslaapperiode en meer kans op complicaties. Een tandarts werkend met lokale
anesthesie is hoogstens de overbelasting van de stoel een probleem.
• “Een veilige houding“
Een “veilige houding “ of “safe position “kan secundaire complicaties bij een
accident voorkomen. (Tabel 6) Voor de tandheelkundige professie is belangrijk
deze houdingen geoefend te hebben, zodat in acute situaties deze reflectoir kunnen worden uitgevoerd. Als men namelijk door een acuut probleem overvallen
wordt en men hierbij zonder na te denken handelingen kan uitvoeren die het
in belang zijn van de patiënt, is deze tijd beschikbaar om de gedachten weer te
ordenen. 14
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Tabel 6 - “veilige houdingen”
Toestand
Bewusteloos

Bewusteloos met
gestoorde ademhaling
Bewusteloosheid
met intacte ademhaling
Intact bewustzijn

Houding
plat neerleggen
knellende kleding
losmaken
rugligging op de grond

stabiele zijligging

voorkeurshouding van
de patiënt

Bijzonderheden
kan in de stoel of op de grond

de stoel is in het algemeen te
zacht. Toepassen handgreep van
Rautek (Afbeelding 1)
mond dient laagste punt te zijn
(Afbeelding 2)
een kortademige patiënt zal gaan
zitten. Een patiënt dalende bloeddruk geeft de voorkeur aan liggen

Conclusie
Zoals bij vele beroepsgroepen bestaat er ook een lacune tussen het curriculum
tandheelkunde en de eisen die de praktijk heden ten dage stelt. Onvoldoende wordt
gefocust op de toenemende medische problematiek bij de ouder wordende patiënt
en de mogelijkheid tot het optreden van accidenten tijdens behandeling. Dit gemis
wordt op dit ogenblik ingevuld door het postacademisch onderwijs. Om dit optimaal
inhoud te kunnen geven is van belang de vraagstelling vanuit het veld helder te
krijgen. De inventarisatie met de genoemde formulieren is één vorm, een ander is
de mogelijkheid van tandartsen om medische vragen te stellen met betrekking tot
hun patiënten. Daaruit blijkt waar de onzekerheid van de tandarts ligt. Deze twee
stromen samen maken het mogelijk om het postacademisch onderwijs te laten
voldoen aan de behoefte. De VVT biedt dit platform.
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Pensioen van zelfstandigen
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit definitief
goed over de berekening van het pensioen van zelfstandigen.
Voortaan worden de laatste kwartalen van het jaar waarin het pensioen
ingaat, meegeteld in de berekening van het pensioen van de zelfstandige. Nu stopt de pensioenberekening automatisch op 31 december
van het jaar dat voorafgaat aan de pensionering.
Tot nu werd geen rekening gehouden met deze extra gepresteerde
kwartalen in de pensioenberekening. Alleen het zelfstandigenpensioen
werd zo berekend. Daar komt nu verandering in.
Bron: Persbericht van de ministerraad van 16/01/2 015.
Ingezonden door collega J.-M. Herremans
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Het Nederlandse tandartsengeslacht Dentz
(deel 2)

Tweedelige bijdrage door collega Marc Gyselinck
Een tweede tandartsenfamilie die ik op het spoor kwam tijdens mijn stamboomonderzoek was deze van de familie Dentz. Hier leidde mijn zoektocht naar familieleden
me via België en Denemarken naar de Verenigde Staten. Een ver familielid in de
Verenigde Staten bleek getrouwd te zijn met een dochter van Louis Nathan Dentz
(°1828 *1879). Deze Louis Nathan Dentz, een Nederlander van geboorte, was in
1848 naar Amerika geëmigreerd. Zijn vader bleek Simon Nathans Dentz (°1792
*1868) te zijn, een zeer gekend “tandmeester” uit Amsterdam.
De familie Dentz was een Joodse familie waarvan de oudst gekende stamvader in
Nederland, Simon Nathans (°1755 *1811) als tandmeester al actief was in Amsterdam.
Simon Nathans werd op-genomen in het gezin van de toen indertijd beroemde
tandmeester Joseph Lehman en hij werd er later door de weduwe van Joseph
Lehman opgeleid als tandmeester. In een eerste huwelijk trouwde Simon Nathans
met Roosje Nathan Lehman (°1763 *1789), een dochter van het gezin Lehman.

Advertentie uit 1786
(bron: Vaderlandsche
Courant 20/09/1786)

(Met dank aan
Drs. Reina de
Raat, Conservator medische en
tandheelkundige
collectie Universiteitsmuseum
Utrecht.)
Ta n d m e e s t e r s
werkten in die
tijd niet alleen op
één plaats maar ze
trokken rond en
boden hun dienLehman Joseph, 1772
sten aan in verschillende steden zoals blijkt uit onderstaande advertentie waar Simon Nathans zijn spreekuren
voor 9, 10 en 11 februari 1795 in Utrecht kenbaar maakt.
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Advertentie van Simon Nathans, 1795
(Met dank aan Drs. Reina de Raat, Conservator medische en tandheelkundige collectie
Universiteitsmuseum Utrecht.)

Uit het tweede huwelijk van Simon Nathans met Esther Abrahams zijn er nog
6 kinderen geboren, waarvan de drie zonen eveneens tandmeester zijn geworden, namelijk Simon Nathans Dentz (is de vader van Louis Nathan Dentz uit
Amerika), Andries Simon Nathans Dentz (°1794 *1845) en Salomon Dentz
(°1799 *1844). We zien hier ook voor de eerste keer de achternaam Dentz verschijnen en dat komt doordat men in 1811 in Nederland een vaste achternaam moest
kiezen. Het is misschien eigen aan het zakelijk instinct van de Joden maar een zoon
van Simon Nathans (°1755 *1811), namelijk Simon Nathans (zelfde naam als zijn
vader), koos een beroepsgerichte achternaam. Als tandmeester legde hij een link
met het Latijns woordje “dens”, “tand” dus, zo werd uiteindelijk Dentz gekozen
als achternaam. De andere familieleden namen deze achternaam eveneens aan.

Naamsaanneming in
1811 van
achternaam
“Dentz” door
Simon Nathans
(°1792
*1868), te
Amsterdam
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Samen met zijn broer, A(ndries) S(imon) Nathans Dentz werd ook Simon Nathans
Dentz door Prins Willem van Oranje in 1820 benoemd tot hoftandmeester :
Wij Willem Prins van Oranje
Benoemen bij deze de
gebroeders A.S. Nathans
Dentz en Simon Nathans
Dentz woonende te
Amsterdam als tandmeesters van onze Persoon
en van ons Hof; hun
permiteerende daar van
den titel te voeren.
’s Gravenhage den 1ste
Februari 1820
Willem Pr. Van Oranje

(Met dank aan Drs. Reina
de Raat, Conservator
medische en tandheelkundige collectie Universiteitsmuseum Utrecht.)
Twee kinderen van Simon Nathans Dentz (°1792 *1868) werden eveneens tandmeester namelijk Simon Nathan Dentz jr. (° 1817 *1872) en George Nathans
Dentz (°1822 *1865). Een derde zoon, Louis Nathans Dentz emigreerde naar de
Verenigde Staten zoals ik al eerder hierboven aanhaalde, hij werd geen tandmeester
maar behaalde in Amerika een diploma als “meat cutter”…..….

bron : Transactions of the American Institute of the city of New-York, 1857

Simon Nathans Dentz’s zoon Simon Nathans Dentz jr. heeft trouwens een van de
oudste narcosemaskers ter wereld laten maken, één exemplaar ervan bevindt zich
in het Boerhaave museum te Leiden (Nl.)
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Narcosemasker wat Simon
Nathans Dentz jr. heeft laten
maken rond 1848 (het masker
bedekt de neus en de mond).
Bron : http://www.museumboerhaave.nl/collectie/zoeken/?search=Dentz )
Het gebruik van dit narcosemasker wordt mooi gedemonstreerd in een video op
volgende site :
http://www.schoolquest.nl/mediatheek/videos/het-narcosemasker/
Een zoon van Simon Nathans Dentz jr. was Theodore Dentz (°1840 *1933) die de
allereerste lector tandheelkunde werd in Nederland, namelijk van het Tandheelkundig Instituut te Utrecht. Ter ere van Theodore Dentz kreeg het ledentijdschrift
van de Nederlandse tandartsenvereniging ANT de naam “Dentz“.

Tijdschrift “Dentz”, vakblad van ANT
(uitgave 2009) met een afbeelding van
Theodore Dentz op de voorpagina.
© Gyselinck Marc (Genk)
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WACHTDIENST VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer 0903/39.969
Lijst wachtdienst maart 2015
zondag, 1 Maart 2015 : 9 tot 18 uur
Willems D.
Vanschoenbeek R.
Cuyvers A.
Lodewijks A.
Maurissen M.
Delveau A.
Gevers K.

Oudstrijdersstraat 24
Populierenlaan 59
St.Martnusplein 1
Weg naar Opoeteren 60/1
Meershoven 4
Hasseltsesteenweg 418
Markt 14

3971 Heppen-Leopoldsburg
3620 Rekem-Lanaken
3500 Hasselt
3660 Opglabbeek
3740 Bilzen
3800 St.Truiden
3540 Herk-de-Stad

011/345891
089/713034
011/726050
089/857025
089/503501
011/596985
013/305450

3930 Achel
3670 Meeuwen-Gruitrode
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3798 Voeren
3806 Velm-St.Truiden
3540 Herk-de-Stad

011/643675
089/811141
011/321383
089/358173
04/3810251
011/680238
013/553430

3920 Lommel
3960 Bree
3512 Stevoort-Hasselt
3600 Genk
3740 Beverst-Bilzen
3840 Borgloon
3550 Heusden-Zolder

011/645945
089/464561
011/314830
089/303008
089/413815
012/210178
011/538139

3930 Achel
3630 Leut-Maasmechelen
3510 Kermt-Hasselt
3660 Opglabbeek
3770 Vroenhoven-Riemst
3800 Brustem-St.Truiden
3582 Koersel-Beringen

011/644992
089/757475
011/250783
089/857025
012/452667
011/681571
011/453606

Zaterdag, 7 Maart 2015 : 9 tot 18 uur
Linsen J.
Thijssen P.
Kruijen C.
Schepers J.
Brouwers K.
Ouwerx A.
Habex P.

Thomas Watsonlaan 31
Weg naar Opoeteren 9
Marktplein 38
Rootenstr. 17 b17
Dr Goffinstraat 9
Bornstraat 35
Veearts Strauwenlaan 16/1

Zondag, 8 Maart 2015 : 9 tot 18 uur
Gommers P.
Verheyen E.
Macken V.
Kia H.
Timmermans L.
Gorbatenko N.
Haenen E.

Luikersteenweg 419
Rode Kruislaan 51
Hasseltsedreef 10
Vennestraat 156b1
St.Gertrudisplein 2a
Papenstraat 12
Sluisbampt 13

Zaterdag, 14 Maart 2015 : 9 tot 18 uur
Vermeulen J.
Mortel 22
Brabants M.J.
St.Pietersstraat 85
Jans B.
Diestersteenweg 230
Fisscher D.
Weg nr Opoeteren 60b1
Smits H.
Maastrichtersteenweg 103
Somers M.
Geelstraat 53
Van den Bossche C. Koerseldorp 35

Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 - Paro : 070 / 222125
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Zondag, 15 Maart 2015 : 9 tot 18 uur
Emmers P.
Vaes H.
Beirens D.
Aerts G.
Kellens D.
Bollen K.
Martens P.

Lutlommel 22
Stationsstraat 155/1
Genkersteenweg 290
Kastanjestraat 26
Biesenweg 44
Reigerlaan 5
Guido Gezellelaan 22

3920 Lommel
3620 Lanaken
3500 Hasselt
3530 Houthalen
3740 Bilzen
3570 Alken
3550 Heusden

011/544639
089/718404
011/225779
089/383369
089/491411
0898/762815
011/431311

3910 Neerpelt
3640 Kinrooi
3500 Hasselt
3520 Zonhoven
3700 Tongeren
3891 Millen b.Aalst St.T.
3540 Schulen-Herk-de-Stad

011/640181
089/702571
011/274536
011/816327
012/393262
011/484531
013/553448

3941 Eksel
3620 Lanaken
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Munsterbilzen-Bilzen
3870 Heers
3980 Tessenderlo

011/731909
089/716434
011/726050
089/362332
089/491152
011/484029
013/666547

3920 Lommel
3650 Dilsen
3500 Hasselt
3690 Zutendaal
3700 Tongeren
3806 Velm-St.Truiden
3550 Zolder

011/551472
089/754067
011/229980
089/621280
012/393262
011/685524
011/538139

3940 Hechtel
3670 Maasmechelen
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3581 Beverlo-Beringen

011/734926
089/762812
011/272248
089/303848
012/231047
011/686802
011/401922

Zaterdag, 21 Maart 2015 : 9 tot 18 uur
Gilis D.
Lemmens J.
Timmermans J.
Baeten J.
Carnotensis L.
Gemis P.
Jeuris P.

Boseind 38
Breeersteenweg 233
Hassaluth dreef 10a B1
Heuvenstraat 31
Maastrichterstraat 112
Borgwormsesteenweg 5
Kiezelweg 64

Zondag, 22 Maart 2015 : 9 tot 18 uur
Linmans L.
Delnoy A.M.
Berten E.
Smeets L.
Smeers B.
Vanhollebeke E.
Deferme B.

Geerstraat 2a
Molenweideplein 1
Sint-Martinusplein 1
Reinpadstraat 160
Langblookstraat 19
Bosveldstraat 1
Hulsterweg 130

Zaterdag, 28 Maart 2015 : 9 tot 18 uur
Vanhoorebeeck B.
Stassen E.
Vandebeek R.
Colebunders V.
Scholts K.
Vandormael Y.
Goyvaerts L.

Stationsstraat 106
Hoogbaan 209
De Schiervellaan 21
Noordlaan 24
Maastrichterstraat 112
Velmerlaan 57
Sluisbamd 13

Zondag, 29 Maart 2015 : 9 tot 18 uur
Henckens W.
Blaszczuk T.
Micholt F.
Leroux A.
Vandewinkel M.
Vannitsen M.
Hillen M.

Don Boscostraat 79a
Herderstraat 78
Kliniekstraat 9
Koerweg 90
St.Catharinastraat 3
Tongersesteenweg 10
Beverlo-Dorp 19
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WACHTDIENST ORTHODONTIE
maart 2015
				070 / 222088
Weekend 28 feb - 1 mrt 2015
Alewaters Marielle
Weekend 7-8 maart 2015		
Vandevenne Rika
Weekend 14-15 maart 2015
Vandyck Marc		
Weekend 21-22 maart 2015
Vangeel Dymphna
Weekend 28 -29 maart 2015
Van Laere Dirk		

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE

011740242
0495528108
089481258
012263555
0478278961

maart 2015

				070 / 222125
Weekend 28 feb. + 1 mrt., 9 tot 18 uur
Weekend 07 + 08 mrt., 9 tot 18 uur		
Weekend 14 + 15 mrt., 9 tot 18 uur		
Weekend 21 + 22 mrt., 9 tot 18 uur		
Weekend 28 + 29 mrt., 9 tot 18 uur		

Soers Catherine
Thevissen Eric
Van den Eynde Els
Van Enis Francis
Wijgaerts Ingrid

Wachtdienst 2015 :
Zolang er geen standaardformulier voor de wachtdienstverslagen is, vraag
ik de collegae het wachtdienstverslag Limburg 2015 A en B te gebruiken.
U vindt deze op onze webpagina van studieclub Limburg (www.vvt.be) onder
“wachtdienst”.
Uw wachtdienstcoördinator Jos Hoffbauer
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Activiteit VVT studieclub Limburg
Donderdag 26 maart 2015

om 20u30

Pijn, de psyche op de
tandartsstoel

Dr. Frederik Feys

sponsoring:
DENTAID
sponsoring:
Dentaid -- G.S.K.
- Nobel Biocare
- Pfizer - Offitel
sponsoring:
HANGAR
58 KLTV
sponsoring:
Accreditering aangevraagd DG 1
sponsoring:Proscan
KLTV enDentaid
MDL
Bokrijk

		

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
bij Serge Wils vóór 19 maart 2015
(Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)

* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be

			* via telefoon: 0494/751719
				(enkel antwoordapparaat of sms)
			* via website: www.vvt.be
			(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)
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Donderdag 26 maart 2015
STCL - Frederik Feys
Pijn, de psyche op de tandartsstoel
HANGAR 58, Bokrijk

Op het schutblad met uw naam en adres
Studieclub 26/3 Ja/Neen
		
= U bent wel of (nog) niet ingeschreven
		
voor de studieclub van maart
Donderdag 26 maart 2015 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 Nobel Biocare,
GSK en Macobe
Voorblad van 't Spyxke: Zicht vanop het hoogste punt van
Diepenbeek richting Noord
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)
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Beste collegae,
Als ik zo terugkijk naar het grote aantal afmeldingen wegens ziekte voor de laatste twee studieclubs, denk ik dat het griepvirus lelijk heeft
huisgehouden onder de collegae. Terwijl ik dit
tekstje schrijf ben ik ook nog in gevecht met het
griepvirus. Hopelijk is iedereen inmiddels tegen
de volgende activiteiten terug hersteld en hebben
we weer een full house.
Wat betreft de studieclubs zou ik nog eens willen
verzoeken om tijdig in te schrijven. Laattijdige inschrijvingen brengen telkens
extra administratief werk met zich mee. Behoudens uitzonderingen gaan alle
studieclubs door op de 4de donderdag van de maand, dit wil dan ook zeggen dat
de uiterste inschrijvingsdatum de 3de woensdag van de maand is. We moeten deze
regeling toepassen omdat het VVT secretariaat 5 werkdagen nodig heeft om de
evaluatieformulieren te drukken en via post naar ons toe te sturen.
In dit Spyxke vind je ook de inschrijvingsmodaliteiten voor de peer reviews in april
en mei. Gelieve deze grondig te lezen vooraleer je inschrijft en schrijf alsjeblieft
niet rechtstreeks in bij de organisator daar deze niet over de up-to-date informatie
beschikt over het aantal vrije plaatsen in zijn of haar sessies.
Deze morgen (1 maart) zag ik tijdens een wandeling op De Groene Boulevard in
Hasselt een mooie, grote vlinder op de grond zitten. Enig onderzoek leerde mij
dat het om een “Vanessa atalanta” van de familie Aurelia’s ging. Daar het om
een trekvlinder gaat, vermoed ik dat deze ofwel te vroeg vertrokken is in Zuid
Europa ofwel in de herfst is vergeten mee terug te vliegen omdat hij het leven in
Hasselt zo goed vond. Of zou het een voorbode van een vroege lente zijn?
Ik wens jullie dan ook een prachtige lente en tot op een van onze volgende
activiteiten.
Collegiale groeten,
Serge

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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GEBOORTE:
		
° 04/02/2015

MATHIS

Zoontje van Ellen Boulet en COLLEGA LODE OUDEBROUCKX
Kleinzoontje van COLLEGA GUST OUDEBROUCKX

ACCREDITERING 2014:
Uw individueel aanwezigheidsblad 2014 kan u opsturen naar het
RIZIV. Deadline om de accrediteringspremie niet te missen is
31 maart 2015
De verzending dient verplicht aangetekend te gebeuren.
Optioneel met “bericht van ontvangst” (voor alle zekerheid).

TE KOOP:
Polijstmotor Baldor met toebehoren (beschermkap, borstels, flanellen
schijven) 3000/1500 RPM
guy.beerten@telenet.be

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

-4-

't Spyxke: maart 2015
Activiteit VVT studieclub Limburg
Studieclub donderdag 26 maart 2015 om 20h30

Pijn, de psyche op de tandartsstoel
HANGAR 58
Bokrijk

Accreditering aangevraagd DG 1

Spreker: Dr. Frederik Feys
Korte inhoud
Pijn is de voornaamste klacht bij de tandarts. Vaak verwachten patiënten dat de
tand-behandeling pijn zal doen. Door hun angst voor de tandarts voelen ze meer pijn
en stellen afspraken uit. Dat is jammer want dat maakt het herstellen van de tand
moeilijker. Hoe kan het anders ? Wat vertelt placebo-onderzoek over pijn en onze
psyche ? Hoe kan je pijn verminderen ? Wat kan de tandarts doen ? En wat kan de
patiënt doen ?
•
•
•
•
•
•

Wat is belangrijk voor gezonde tanden ? Over meer dan poetsen
Eerst zien en dan geloven ? Over verwachtingen, suikerpillen en diagnoses
Kwakzalverij bij pijn: Over ultrageluid & laserbehandeling
Het zit tussen 2 oren: Over het lichaam en de psyche: zijn ze toch één ?
Als woorden pijn doen: Over pijnlijke communicatie
Als woorden pijn verlichten: Over stoom afblazen, belang van open vragen,
voorlichting en ontspanningsoefeningen met autosuggestie.

Bondig curriculum spreker
Frederik Feys is tandarts (KULeuven 1997). Hij studeerde enkele jaren geneeskunde en behaalde een master in de familiale en seksuologische wetenschappen
(KULeuven 2002).
Als doctoraat, onderzoekt hij het placebo effect aan de Vrije Universiteit Brussel.

ADRESWIJZIGINGEN,
IN- en UITSCHRIJVEN voor ACTIVITEITEN KLTV
Centralisatie via de VVT-website of het nieuwe e-mailadres:
studieclublimburg@tandarts.be
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Reminder – Reminder - Reminder
MDL-Euregio: 3de Lunch and Learn op vrijdag 17/04/2015

Het bepalen van de juiste beethoogte.
Wanneer heeft u de juiste beethoogte en hoe bepaalt u die?
In deze 3de Lunch and Learn gaan we hier dieper op in en tonen u een manier
om de juiste beethoogte te bepalen. We maken gebruik van de informatie die
de plaats van de ogen, de mondhoeken, de vorm van boven/onderlip, en een
aantal andere parameters ons geven. Er wordt ook dieper ingegaan op het
gebruik van de juiste tools om de correcte beethoogte te bepalen.
Gratis aangeboden door MDL - Euregio

Zaterdag 25/04/2015 van 10:00 tot 17:00. Door Piet Troost

De volledige prothese live!
Behandelen van edentate patiënten van A tot Z.
Locatie: HOTEL TER ELSTKattenbroek 1 te 2650 Edegem
(5 min. van E19 en Antwerpse ring - gratis parking)
Inschrijven via MDL-Euregio levert u 100 € korting op.
Accreditering is aangevraagd.
Voor meer info kunt u ons steeds bereiken op onderstaande coördinaten.
Tel.: 089/71.70.98
e-mail: mdl@mdl-euregio.be
de Limburgse tandartsen www.mdl-euregio.be
Fax: 089/72.29.76Maandblad van en voor
www.affix-ts.com
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PEER REVIEW 2015
Studieclub Limburg organiseert zoals elk jaar weer peer review
sessies voor de collegae. Ook dit jaar zullen de twee verplichte sessies achter elkaar plaatsvinden zodat er steeds voldoende tijd is om
uitgebreide discussies te hebben.
Enkele jaren geleden organiseerden we reeds peer reviews in samenwerking met de limburgse orthodontisten. Dit jaar zijn er verschillende
parodontologen uit onze provincie die ons gaan bijstaan voor het
modereren van de PR’s.
Inhoudelijk zullen de parodontologen ons informeren en laten discussiëren over alle aspecten van de parodontologie om op die manier elk
van ons wat wijzer te maken over de mogelijkheden (of onmogelijkheden) van de parodontologische therapie. “Wanneer doorverwijzen”,
“hoe patiënten opvolgen”, “op welke manier doorverwijzen” zijn
maar enkele punten die zullen worden aangehaald
Indien er vragen zijn die jullie pertinent willen beantwoord zien,
schrijf ze nu reeds op en breng ze mee de avond zelf, zodat ze een
bijdrage kunnen zijn voor de discussie!
		

Christophe Jacobs, coördinator peer review Limburg

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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INSCHRIJVINGEN PEER REVIEW 2015
De peer reviews worden dit jaar gehouden in het voorjaar (april
en mei).
Om praktische redenen en om iedereen gelijke kansen te geven,
worden er geen groepsinschrijvingen meer aanvaard.
Gelieve ook niet rechtstreeks bij de organisator in te schrijven daar
hij geen zicht heeft op het aantal inschrijvingen.
Zij die als eerste inschrijven zullen als eerste een plaatsje te pakken
hebben.
Gelieve dan ook zo snel mogelijk individueel in te schrijven
voor 15 april. Inschrijven kan enkel en alleen via mail naar
volgend mailadres: peerreview.limburg@skynet.be.
Inschrijven via andere kanalen worden geweigerd.

PRAKTISCH
- Vouchers bestellen bij VVT
- Vouchers opsturen naar organisator minimal 1 week op voorhand
- mee te nemen naar PR avond:
individueel aanwezigheidsblad en 2 VVT stickers
Vergeet niet dat de organisatoren vrijwillig en onbezoldigd voor u
deze service bieden dus : WEES TIJDIG AANWEZIG OP DE
LOKATIE, op die manier kan alles vlot verlopen en dienen er geen
onaangename discussies te ontstaan.
Christophe Jacobs
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Peer Review sessies mei-juni 2015
OPGELET VOOR LOKATIE EN AANVANGSUUR
ST-TRUIDEN
Organisator:
		
		
Moderator:
Lokaal:

Donderdag 7 mei

		om 19.00 u
Marc Lefevre + Catherine Soers
Langstraat 1, 3890 Gingelom Schepen Dejonghstraat 30, 3800 St.-Truiden
Catherine Soers / Roel Vogels
"Aulnenhof", Walshoutemstraat 74, 3401 Walshoutem

MAASLAND Donderdag 7 mei 			om 18.00
Organisator: Jos Henckens			
		Pastorijstraat 12, 3620 Lanaken
Moderator:
Frieda Gijbels
Lokaal:
"De Mangerie", Koninginnelaan 42,
		3630 Eisden-Maasmechelen
DIESTTESSENDERLO Donderdag 21 mei		
om 19.00
Organisator : Chris Vandenbossche + Bart Denteneer
		Albert I laan 49, 3582 Koersel 		
Engsbergseweg 94, 3980 Tessenderlo
Moderator:
Els Van den Eynde
Lokaal:
"Katsenberg", Stalstraat 42, 3294 Molenstede
LOMMEL
Organisator:
		
Moderator:
Lokaal:		

u

u

Donderdag 7 mei 			

om 19.00 u
Marc Kums
Onderwijslaan 15, 3910 Neerpelt
Ingrid Wijgaerts
"De Brugwachter", Luikersteenweg 283, 3920 Lommel

DIEPENBEEK Donderdagen 7 mei en 30 april
om 18.00
Organisator: Ronny Martens
		Kempenstraat 102, 3590 Diepenbeek
Moderator:
Geert Boschmans
Lokaal:
"Brasserie XO", Marktplein 13, 3590 Diepenbeek

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Dinsdagen 5 mei en 28 april

om 18.00
Patrick Ordies
Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken
Eric Thevissen
"M Hotel", Albert Remansstraat 1, 3600 Genk

u

TONGEREN Donderdagen 21 mei en 30 april om 18.00
Organisator: Serge Wils		
		Muggenstraat 49 bus 3, 3500 Hasselt
Moderator:
Francis Van Enis / David Lefever
Lokaal:
"Alden Biezen", Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

u

GENK		
Organisator:
Moderator:
Lokaal:

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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De vereniging
van Limburgse
Medici en Paramedici,
nodigt u en uw partner met genoegen uit op haar jaarlijkse
op zaterdag 21 maart 2015.

lentereceptie

Bekendmaking van het sociale project 2015 en overhandigen
van de cheque in aanwezigheid van de provinciegouverneur
Herman Reynders.

Zaterdag 21 maart van 14:30 tot 17.00 uur
Orangerie ’t Krekelhof te Kuringen-Hasselt

“Inspinazie” zorgt voor vrolijke randanimatie
ING

BEKENDMAK

JECT
SOCIAAL PRO
•
•
•

Prijs per persoon bedraagt 30 euro
Voor steunende (vip)leden is de deelname aan de receptie voor 2 personen
inbegrepen in het lidgeld.
U kan nog altijd lid worden, uw lidgeld voor een goed doel!
Wordt hier lid en ontvang een fiscaal attest!

2015

Steeds je inschrijving bevestigen aub
Schrijf u hier in vóór 14 maart.
www.limepar.be
Met dank aan onze sponsors en partners

Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Tongeren • Sint-Truiden • Tienen

vormgeving: www.creasonus.be

Aan steunende (vip) leden: gelieve steeds uw inschrijving te bevestigen.
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GEZOCHT:
SYNTRA Limburg campus Hasselt biedt de opleiding tot tandartsassistent (m/v)
aan. In deze praktijkgerichte opleiding leert de cursist alles wat nodig is om patiëntgericht, hygiënisch en verantwoord het beroep van tandartsassistent (m/v) uit
te oefenen. Een cruciaal onderdeel in deze opleiding is de stage. Mocht u op
zoek zijn naar een stagiair of iemand in dienstverband, aarzel dan niet contact
op te nemen met onze stagebegeleider Lucia Vermeulen (demooielach@gmail.
com) of opleidingsverantwoordelijke Ruth Wysmans (ruth.wysmans@syntra-limburg.
be of 011/30 32 25)
Tandarts gevraagd aan de Maaskant ! (vlak bij Maastricht!)
Einde loopbaan of pas afgestudeerd? maakt niet uit! Geen administratieve rompslomp meer! Vervoeg onze groepspraktijk te Rekem-Lanaken.
Dagen en uren door U zelf te bepalen. DOEN !
Geïnteresseerd ? LTH.EVC@gmail.com of GSM 0477 138 676
Tandarts-medewerker gezocht voor 2 dagen per week vanaf april 2015; stoel- en
balie-assistente aanwezig, alsook mondhygiëniste.
Vlak over de grens bij Maasmechelen. Contact via mail: elkedelissen@hotmail.com
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
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

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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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

TANDARTSPRAKTIJK OVER TE NEMEN
Tandartspraktijk (ev. met woonhuis) met 3 volledig uitgeruste kabinetten,
volledig gedigitaliseerd met zeer grote parkeerplaats over te nemen / te
huur / te koop. De praktijk is heel gemakkelijk te bereiken, vlak binnen de
grote ring van Hasselt. ALLES is bespreekbaar.
Contact: Martine Journee Tel. 011-28 46 04 of
e-mail: journeemartine@gmail.com

Een kennis heeft zijn hart verloren in Afrika. Hij zoekt afgedankt/ongebruikt materiaal om naar Congo te brengen. Ter plaatse worden mensen
getraind om deze materialen te gebruiken. Aangezien heel wat tandartsen
de pensioenleeftijd bereiken en toch geen koper vinden voor al hun materiaal is dit een mooie gelegenheid om deze apparatuur en instrumenten een
tweede leven te geven. Geneesmiddelen worden ook met dank aanvaard.
Ik kom indien gewenst het materiaal zelf afhalen.
Contact: lodevandereycken@telenet.be
Neerstraat 96, 3980 Tessenderlo
Tel. 013-66.34.58

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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mynobelprocera.be
nobelprocera® spaaractie online
Elk NobelProcera-product wordt gekenmerkt
door een uniek filenummer dat recht geeft op
een bepaald aantal punten. Registreer die filenummers online en ontdek hoe Nobel Biocare u
ondersteunt in uw praktijk om de communicatie
naar de patiënt toe te verbeteren.

1 punt

ro

= 1 eu

werken met nobelprocera® levert u korting op

NobelProcera® is vaak simpelweg de beste keuze

omzetten in een korting en eventueel gebruiken voor

voor uw patiënten. Dit is de reden waarom Nobel Bio-

praktische en educatieve producten om uw praktijk te

care zich zo sterk voor dit productgamma engageert.

moderniseren en/of de communicatie naar de patiënt

Maar er is meer! U verdient bij elke NobelProcera®-

toe te verbeteren.

bestelling punten. Deze punten kan u na verloop van tijd

NobelProcera, more than just quality.

spaar nu op mynobelprocera.be
of vraag meer info op 02/467 41 90.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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KLTV APOLLONIA-RECEPTIE
Donderdag 5 februari 2015
Krekelhof

5 jaar diploma, v.l.n.r. Lien Stinkens, Laura Timmers,
Daniëlle Paepen, Knoors Nathalie, Kristine Carlier en
Uten Ruth.

25 jaar diploma, v.l.n.r. Hooghe Marian en
Vanhees Sabine.

45 jaar diploma, Heirman Roland.

15 jaar diploma, v.l.n.r. Soers Catherine, Goijens Kris,
Vaninbroukx Benjamin, Gorbatenko Natalja en Linmans
Silvie.

Alle gediplomeerden kregen een fles
Limburgse wijn.
60 jaar diploma, Willy Ruiters.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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35 jaar diploma, te veel om op te noemen.

Winnaar boek “Gin around the world” voor
Benjamin Vaninbroukx.

Winnaar antistresskado: “kleurboek voor
volwassenen” voor Fons Lodewijks.

Winnaar geschenkbon van wijnbar Dito
(Hasselt) voor Denis Butenaers.

15 jaar redacteur ’t Spyxke Andre Timmerman
en Henia Gladys.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Zaal en de
genodigden.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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De wetenschap
van gevoelige
tanden
Er is nu een belangrijk product om u
te helpen de strijd aan te gaan met
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

Specialist bij gevoelige tanden

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a. • Site Apollo, Avenue Pascal 2-4-6, 1300 Wavre • www.gskdental.be

BB13042

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.
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La Butte aux Bois
Paalsteenlaan 90
3620 Lanaken
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Save the Date
Orthodontie en chirurgie: een update
21 mei 2015

13.30 – 14.00: Inschrijving en ontvangst
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

14.00 – 14.15: Verwelkoming
14.15 – 14.45.: Lip-incompetentie: Let`s seal the deal (Dr. Heijsters, ZOL Genk)
14.45. – 15.15: Chirurgische controle van de transversale kaakdimensie: procedures in
bovenkaak én onderkaak (Dr. Schepers, ZOL Genk)
15.15 – 15.45: Pauze
15.45 - 16.15: Mentoplate Hybrid hyrax (Dr. Meyns, ZOL Genk)
16.15 – 17.45: Discussie over de behandeling van een open beet gesloten?
(Dr. Hoppenreijs, Arnhem)
18.00 -

: Walking diner

Accreditering aangevraagd
Officiële uitnodiging volgt
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Dr. T. Hoppenreijs
Dr. T. Hoppenreijs
(M.D., D.M.D.,
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KLTV activiteiten
27 juni		

Dag van het Spyxke

24 oktober

Apollonia Banket				Krekelhof

Activiteiten VVT 2015 studieclub Limburg
26 maart
STCL Pijn, de psyche op de tandartsstoel
		
Frederik Feys
HANGAR 58
23 april
STCL De patiënt en zijn medicatielijst:
		
hoe interpreteren en wat is belangrijk?
		
Dr. Thomas Claeys
HANGAR 58
april en mei		

Peer Reviews

28 mei
STCL Hoe lees ik een wtenschappelijk artikel
		
Frederik Feys
HANGAR 58
11 juni
STCL Financiële planning
		Pareto

Hangar 58

24 september
STCL Biocompatibel restaureren met glas
		
Raimond Van Duinen
Tiendschuur Herkenrode
22 oktober
STCL Endoscopisch geassisteerde osteotomieën van
		
boven- en onderkaak
		
Dr.Thomas Claeys
HANGAR 58

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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NIVVT cursussen LIMBURG 2015
VOORJAAR					
Dond 26 maart
Update van de parodontologie :
Goffin/Lefever Stiemerheide Genk		

30 AE 9-16h

VOLZET

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
Dond 4 juni namiddag
Behandelplannen commentariëren en maken met elkaar:
N.Postema
Stiemerheide Genk		
20 AE 14-17h
Vrijd 19 juni
Personeelsbeleid : motivatie en betrokkenheid :
L.Daneels
Stiemerheide Genk		

40 AE 9-17h

NAJAAR
Dond 10 september
Kansen en valkuilen van social media :
S. Lammertyn Stiemerheide Genk		

20 AE 14-17h

Zat 19 september
NAJAARSVERGADERING VVT over radiologie : CC Hasselt

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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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 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 30 AE

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Tandheelkundig weetje
Het bekendste Amerikaanse slagschip USS Missouri ligt sinds 1998 als
museumschip in de haven van Pearl Harbor in Hawaï. Gebouwd in 1944,
was het schip betrokken bij de landing op Iwo Jima en de slag om
Okinawa, maar staat
in het collectief geheugen als de plaats
waar de overgave van
het Japanse keizerlijk
leger werd getekend
op 2 september 1945,
waarmee officieel
een einde kwam aan
de Tweede Wereldoorlog. De Missouri
werd nog ingezet in
de Koreaanse Oorlog
en de eerste Golfoorlog (1991). Er was
een heel tandheelkundig team aan boord
(10 pers) en drie kabinetten om de troepen
te verzorgen.
Ingezonden door Jos
Hoffbauer

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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WACHTDIENST VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer 0903/39.969
Lijst wachtdienst april 2015
Zaterdag, 4 April 2015 : 9 tot 18 uur
Cornelissen R.
Van Beveren K.
Nols E.
Vanderschoot B.
Jorissen I.
Velkeneers N.
Achten F.

Stad 15 b1
Populierenlaan 59
St.Lambrechtsherkstr.102
André Dumontlaan 31
Pliniuswal 24
Kasteelstraat 23b
Koolmijnlaan 409

3930 Hamont
3621 Rekem-Lanaken
3500 St.Lam.Herk-Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3840 Hoepertingen-Borgloon
3550 Zolder

011/621533
089/732680
011/312585
089/848340
012/230794
012/741776
011/573903

3990 Peer
3680 Opoeteren-Maaseik
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3740 Bilzen
3570 Alken
3550 Zolder

011/621966
089/865454
011/757815
089/356725
089/868693
011/591109
011/538491

3900 Overpelt
3620 Smeermaas-Lanaken
3510 Kermt- Hasselt
3530 Houthalen
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3550 Heusden

011/648788
089/717716
011/262678
011/605646
012/231122
011/682533
011/572306

3990 Peer
3640 Kessenich-Kinrooi
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3730 Hoeselt
3803 Wilderen-St.Truiden
3540 Herk-de-Stad

011/632628
089/567580
011/910803
089/383832
089/492773
011/767378
013/555586

Zondag, 5 April 2015 : 9 tot 18 uur
Vernyns V.
Vandebeek A.
Kuznetsova E.
Van Dijck A.
Bertrand P.
Wauters J.
Meuwis P.

A.Preud'hommepl. 2b1
Gruitroderlaan 13
Volksstraat 71
Weg naar As 36
Brugstraat 41b2
Steenweg 345a
Ubbelstraat 9

Paasmaandag, 6 April 2015 : 9 tot 18 uur
Overweg M.
Ordies P.
Knoors N.
Vandeput B.
Vranken V.
Mignon L.
Minten D.

Bemvaartstraat 47
Brugstraat 3bus1
Diestersteenweg 226
Stationstraat 21
Maastrichtersteenweg 218
Schepen de Jonghstr.29
Koolmijnlaan 165

Zaterdag, 11 April 2015 : 9 tot 18 uur
Meynen P.
Linssen P.
Vanheusden S.
Pulinx G.
Pollentier N.
Arnauts M.
Morren J.

Molenstraat 16
Veldstraat 57
Marktplein 28
Zaveldriesstraat 11
Dorpstraat 41b2
Wilderenlaan 15
Hasseltsestraat 10

Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 - Paro : 070 / 222125
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Zondag, 12 April 2015 : 9 tot 18 uur
Oben K.
Roosen A.
Peters J.M.
Vanpol M.
Vranken E.
Beckers M.
Schaeken K.

Koning Albertplein 14
Bocholterkiezel 50
Hogebergstraat 53
Kazernelaan 45
Rode Kruislaan 127
Gazometerstraat 14
Hasseltsesteenweg 120

3970 Leopoldsburg
3960 Bree
3500 Hasselt
3530 Helchteren
3740 Spouwen-Bilzen
3800 St.Truiden
3580 Beringen

011/343431
0477/37883
011/311758
011/521066
089/416371
011/683627
011/429507

3950 Bocholt
3960 Bree
3500 Hasselt
3660 Opglabbeek
3700 Tongeren
3800 Zepperen-St.Truiden
3580 Beringen

089/472806
089/472281
011/274710
089/812081
012/230900
011/726235
011/431204

3930 Achel
3680 Maaseik
3500 Hasselt
3520 Zonhoven
3700 Tongeren
3806 Velm-St.Truiden
3582 Koersel-Beringen

0476018364
089/567304
011/873239
011/813255
012/241794
011/685524
011/421969

3960 Hamont-Achel
3960 Opitter-Bree
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3700 Lauw-Tongeren
3800 St.Truiden
3550 Zolder

011/531710
089/866044
011/910803
089/848340
012/395099
011/683632
011/250415

3970 Leopoldsburg
3960 Opitter-Bree
3511 Hasselt-Kuringen
3600 Genk
3770 Riemst
3840 Borgloon
3980 Tessenderlo

011/402203
089/866044
011/255115
089/306035
012/452556
012/741217
013/667071

Zaterdag, 18 April 2015 : 9 tot 18 uur
Nijs K.
Neyens S.
Poelmans E.
Martens S.
Bierens M.
Bellens B.
Meesen K.

Kaulillerweg 1c
Toleikstraat 36
Hefveldstraat 105
Weg naar Zwartberg 152
Romeinse Kassei 51
Terwouwenstraat 22
Kolmen 48

Zondag, 19 April 2015 : 9 tot 18 uur
Lit E.
Ruttens L.
Piron N.
Jooken R.
Wolters R.
Lismont Y.
Tijskens L.

Pastoor Bungenerstr.34
Hepperstraat 25
Kuringersteenweg 170a
Donkweg 23
Tongersveldstraat 20
Velmerlaan 57
Schrikheidestraat 13

Zaterdag, 25 April 2015 : 9 tot 18 uur
Safaipour H.
Kerkhofs T.
Eerdekens L.
Boyen Els
Baillien L.
Nysten L.
Raemaekers C.

Kapelstraat 6
Opitterkiezel 221
Marktplein 28
A.Dumontlaan 31
Tapstraat 13
Wildebamp 14
St.Jobstraat 94

Zondag, 26 April 2015 : 9 tot 18 uur
Siodlak R.
Kerkhofs T.
Roebben W.
Vandeboel A.
Boosten E.
Berden L.
Dexters P.

Diestersteenweg 23
Opitterkiezel 221
Zoldersekiezel 159
Schaapsdries 15
Verbindingsweg 20
Stationsstraat 43
Kerkstraat 17

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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WACHTDIENST ORTHODONTIE
april 2015
				070 / 222088
Weekend 4-5 april 2015
Voicu Doina
Paasmaandag 5 april 2015
Aerts Johan
Weekend 11-12 april 2015
Vanderstraeten Olga
Weekend 18-19 april 2015
Aly Medhat
Weekend 25-26 april 2015
Kellens Annelies

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE

april 2015

				070 / 222125

Weekend 4-5 april 2015
Paasmaandag 5 april 2015
Weekend 11-12 april 2015
Weekend 18-19 april 2015
Weekend 25-26 april 2015

Bollen Curd
Devlieger Hilde
Vogels Roel
Cox Catherine
Boschmans Geert

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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30° jaargang, nummer 4: april 2015

Activiteit VVT studieclub Limburg
Donderdag 23 april 2015

om 20u30

De patiënt en zijn
medicatielijst
Dr. Thomas Claeys
sponsoring:
DENTAID
sponsoring:
Dentaid -- G.S.K.
- Nobel Biocare
- Pfizer - Offitel
sponsoring:
HANGAR
58 KLTV
sponsoring:
Accreditering aangevraagd DG 1
sponsoring:Proscan
KLTV enDentaid
MDL
Bokrijk

		

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
bij Serge Wils ten laatste 15 april 2015
(Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)

* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be

			* via telefoon: 0494/751719
				(enkel antwoordapparaat of sms)
			* via website: www.vvt.be
			(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Donderdag 23 april 2015
STCL - Dr. Thomas Claeys
De patiënt en zijn medicatielijst: hoe interpreteren en wat is belangrijk?
HANGAR 58, Bokrijk

Op het schutblad met uw naam en adres
Studieclub 23/4 Ja/Neen
		
= U bent wel of (nog) niet ingeschreven
		
voor de studieclub van april

Donderdag 23 april 2015 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.

Voorblad van 't Spyxke: Zicht vanop het hoogste punt van
Diepenbeek richting Noord
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)
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Beste collegae,
Inmiddels is het alweer lente en zijn we ons
aan het opmaken om de peerreviews in de
volgende maanden weer in goede banen te
leiden. Ik wil dan ook alle organisatoren
en de parodontologen danken voor hun
belangeloze inzet om jullie ook dit jaar
een dubbele peerreview aan te bieden.
Een 300-tal collegae onderbrengen in hun
favoriete zone is dan ook niet altijd even simpel en kan het gebeuren
dat sommigen naar een andere zone dienen uit te wijken.
Ik wil de collegae die op de studieclub van maart aanwezig waren ook
feliciteren. Voor de eerste keer in al die jaren heeft er eens niemand
strookje B van het evaluatieformulier afgescheurd, waarvoor dank.
Ik verzoek jullie nogmaals zeker op tijd in te schrijven en de uiterste
datum van inschrijving te respecteren om zo onnodige administratie te
vermijden.
In het kader van de riziv verkiezigen in juni gaan we op 11 juni een
extra studieclub organiseren waarop jullie de kans krijgen om jullie
stem elektronisch uit te brengen. Meer info hierover in ’t Spyxke van mei.
Tot slot wens ik jullie een prachtige lente en leerrijke peerreviews toe.
Collegiale groeten,
Serge

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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OVERLIJDEN:
° 07/11/1930 � 27/02/2015

Wilhelmina van Opijnen

Moeder van collega FRANCINE JEHAES
Schoonmoeder van collega RENE FABRY
° 03/10/1931 � 28/03/2015

Henriette HENDRIKS

Moeder van collega RIA MIERMANS
Grootmoeder van collega LIESBET DE MEULENAERE

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Activiteit VVT studieclub Limburg
Studieclub donderdag 23 april 2015 om 20h30

De patiënt en zijn medicatielijst
HANGAR 58
Bokrijk

Accreditering aangevraagd DG 1

Spreker: Dr. Thomas Claeys
Korte inhoud
Nadruk zal gelegd worden op bloedverdunners en bisfosfonaten wat de belangrijkste zijn met implicaties bij tandheelkundige procedures.
Maar onder medisch gecompromitteerde patiënten zijn er nog veel meer zaken:
chemotherapie, radiotherapie, transplantatiepatiënten onder immunosuppressiva. Hier zal heel kort iets over gezegd, maar zonder er dieper op in te
gaan, daar dit ons veel te ver zou leiden en niet meer relevant zal zijn voor de
dagdagelijkse praktijk.

Bondig curriculum spreker
-

26/6/2003 diploma arts
6/7/2006 diploma algemeen tandarts
8/9/2008 erkenning geneesheer-specialist in de stomatologie
16/4/2010 academiseringsexamen MKA
JULI 2010 erkenning geneesheer-specialist in MKA

ADRESWIJZIGINGEN,
IN- en UITSCHRIJVEN voor ACTIVITEITEN KLTV
Centralisatie via de VVT-website of het nieuwe e-mailadres:
studieclublimburg@tandarts.be

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

-5-

't Spyxke: april 2015

MDL-Euregio exploreert de 36 ste IDS te Keulen
Dit was de grootste dentale beurs ooit, met 138.500 bezoekers uit 151 landen
en 2.201 standhouders uit 56 landen samen op een oppervlakte van 156.000 m2.

Voor het eerst was de digitale workflow, binnen de tandheelkunde, te volgen
vanaf de diagnose tot en met het afgeleverde tandtechnische werkstuk .
Met talrijke nieuwigheden trachtten diverse bedrijven de aandacht te trekken,
daarbij sprongen enkele vernieuwende concepten in het oog. Wij begroeten
deze digitale vooruitgang maar blijven de bestaande technieken trouw.
De inzet van nieuwe producten, concepten en technologieën dient de kwaliteit
van onze tandtechnische werkstukken te optimaliseren. Hierbij blijven
tandarts en dentaaltechnicus, ieder met kun specifieke expertise, nodig om
een volwaardig eindproduct af te leveren.
Na het digitaliseren van de vaste prothese- en
implantaatafdeling is nu de losse protheseafdeling aan
de beurt. Wij houden u op de hoogte van de evolutie van
dit proces.
Voor meer info kunt u ons steeds bereiken op onderstaande coördinaten.
Tel.: 089/71.70.98
Fax: 089/72.29.76

www.affix-ts.com

e-mail: mdl@mdl-euregio.be
www.mdl-euregio.be

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Professionele aankondigingen
1. NIVVT cursussen Limburg 2015
- VOLZET zijn reeds: 23 april (L. Abraham-Inpijn), 7 mei (nomenclatuur
M. Seijnhaeve) en
1 oktober (L. Abraham-Inpijn),
- Er is nog wat plaats voor twee cursussen op één dag (dond 4 juni ) in
Genk. Collega Nittert Postema spreekt en bespreekt over afbouw van
dentitie en behandelingsplannen uit zijn rijke ervaring als practicus in
een eigen praktijk en op de universiteit van Amsterdam en Nijmegen.
Kan apart geboekt worden natuurlijk !!!
- De accrediteringscommissie heeft besloten om de dagcursus (25 september Genk) omtrent homeopathie met raakpunten naar de THK te herkwalificeren naar 10 AE. Geen paniek voor de mensen die al ingeschreven
hebben , er wordt op korte termijn naar een interne oplossing gezocht.
2. Gezamenlijke wetenschappelijk avond met de huisartsen, regio Genk
(+As/Opglabbeek/Zutendaal) voor donderdag 3 september is herbevestigd.
Er zal een uitnodiging komen, waarop men zich dan kan inschrijven; zowel
voor de huisartsen als de tandartsen zal accreditering aangevraagd worden.
De bedoeling gaat zijn dit in de toekomst ook in andere (huisartsen)wachtkringen te organiseren en op die manier de onderlinge band te versterken
en elkaar beter te leren kennen.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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PEER REVIEW 2015
Studieclub Limburg organiseert zoals elk jaar weer peer review
sessies voor de collegae. Ook dit jaar zullen de twee verplichte sessies achter elkaar plaatsvinden zodat er steeds voldoende tijd is om
uitgebreide discussies te hebben.
Enkele jaren geleden organiseerden we reeds peer reviews in samenwerking met de limburgse orthodontisten. Dit jaar zijn er verschillende
parodontologen uit onze provincie die ons gaan bijstaan voor het
modereren van de PR’s.
Inhoudelijk zullen de parodontologen ons informeren en laten discussiëren over alle aspecten van de parodontologie om op die manier elk
van ons wat wijzer te maken over de mogelijkheden (of onmogelijkheden) van de parodontologische therapie. “Wanneer doorverwijzen”,
“hoe patiënten opvolgen”, “op welke manier doorverwijzen” zijn
maar enkele punten die zullen worden aangehaald
Indien er vragen zijn die jullie pertinent willen beantwoord zien,
schrijf ze nu reeds op en breng ze mee de avond zelf, zodat ze een
bijdrage kunnen zijn voor de discussie!
		

Christophe Jacobs, coördinator peer review Limburg

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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INSCHRIJVINGEN PEER REVIEW 2015
De peer reviews worden dit jaar gehouden in het voorjaar (april
en mei).
Om praktische redenen en om iedereen gelijke kansen te geven,
worden er geen groepsinschrijvingen meer aanvaard.
Gelieve ook niet rechtstreeks bij de organisator in te schrijven daar
hij geen zicht heeft op het aantal inschrijvingen.
Zij die als eerste inschrijven zullen als eerste een plaatsje te pakken
hebben.
Gelieve dan ook zo snel mogelijk individueel in te schrijven
voor 15 april. Inschrijven kan enkel en alleen via mail naar
volgend mailadres: peerreview.limburg@skynet.be.
Inschrijven via andere kanalen worden geweigerd.

PRAKTISCH
- Vouchers bestellen bij VVT
- Vouchers opsturen naar organisator minimal 1 week op voorhand
- mee te nemen naar PR avond:
individueel aanwezigheidsblad en 2 VVT stickers
Vergeet niet dat de organisatoren vrijwillig en onbezoldigd voor u
deze service bieden dus : WEES TIJDIG AANWEZIG OP DE
LOKATIE, op die manier kan alles vlot verlopen en dienen er geen
onaangename discussies te ontstaan.
Christophe Jacobs
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Peer Review sessies mei-juni 2015
OPGELET VOOR LOKATIE EN AANVANGSUUR
om 18.00

u

DIEPENBEEK Donderdagen 30 april en 7 mei
om 18.00
Organisator: Ronny Martens
volzet
		Kempenstraat 102, 3590 Diepenbeek
Moderator:
Geert Boschmans
Lokaal:
"Brasserie XO", Marktplein 13, 3590 Diepenbeek

u

GENK		
Organisator:
Moderator:
Lokaal:

TONGEREN

		

Dinsdagen 28 april en 5 mei

Patrick Ordies
volzet
Brugstraat 3 b 1, 3620 Lanaken
Eric Thevissen
"M Hotel", Albert Remansstraat 1, 3600 Genk

Donderdagen 30 april 21 mei en 4 juni 			

om 18.00

Organisator: Serge Wils		
volzet
		Muggenstraat 49 bus 3, 3500 Hasselt
Moderator:
Francis Van Enis / David Lefever
Lokaal:
"Alden Biezen", Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

ST-TRUIDEN
Organisator:
		
		
Moderator:
Lokaal:

u

Donderdag 7 mei

		om 19.00 u
Marc Lefevre + Catherine Soers
volzet
Langstraat 1, 3890 Gingelom Schepen Dejonghstraat 30, 3800 St.-Truiden
Catherine Soers / Roel Vogels
"Aulnenhof", Walshoutemstraat 74, 3401 Walshoutem

MAASLAND Donderdag 7 mei 			om 18.00
Organisator: Jos Henckens			
volzet
		Pastorijstraat 12, 3620 Lanaken
Moderator:
Frieda Gijbels
Lokaal:
"De Mangerie", Koninginnelaan 42,
		3630 Eisden-Maasmechelen
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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LOMMEL
Organisator:
		
Moderator:
Lokaal:		

Donderdag 21 mei 			

om 19.00 u
Marc Kums
volzet
Onderwijslaan 15, 3910 Neerpelt
Ingrid Wijgaerts
"De Brugwachter", Luikersteenweg 283, 3920 Lommel

DIESTTESSENDERLO Donderdag 21 mei		
om 19.00
Organisator : Chris Vandenbossche + Bart Denteneer volzet
		Albert I laan 49, 3582 Koersel 		
Engsbergseweg 94, 3980 Tessenderlo
Moderator:
Els Van den Eynde
Lokaal:
"Katsenberg", Stalstraat 42, 3294 Molenstede

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Simply
straightforward

NobelParallel™ Conical Connection
Het NobelParallel CC implantaat is dankzij zijn design een zeer ‘straightforward’
implantaat, geschikt voor alle indicaties. Het biedt een uitzonderlijke flexibiliteit
wat u zeker zal bevallen zowel als ervaren clinicus als ook wanneer u wenst te
starten met implantologie. Het reeds beproefde implantaatlichaam garandeert
een hoge initiële stabiliteit en is ontworpen voor gebruik in alle botkwaliteiten
in variërende indicaties. De gekende interne “CC” conische connectie biedt
een waaier aan prothetische mogelijkheden zowel in de anterieure als de
posterieure regio.

Meer informatie:nobelbiocare.com/nobelparallel

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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GEZOCHT:
Orthodont gezocht in Riemst
In onze jonge, groeiende tandartspraktijk zoeken wij als eerste specialisatie
een orthodont.
Ben jij een starter of zit je al jaren in het vak? Man of vrouw? Gemotiveerd en
met een hart voor kinderen? Groei je graag met ons mee? Dan zetten wij je
voorlopig 1 dag per week zelfstandig aan het werk, je mag de dag zelf bepalen.
Neem gerust contact met ons op. Wij werken in een ontspannen en familiale
sfeer met fulltime (balie)assistente - in Riemst, tussen Tongeren en Maastricht.
Contact: tandarts Hein Lueg 012 21 61 33 of info@tandartslueg.be
SYNTRA Limburg campus Hasselt biedt de opleiding tot tandartsassistent (m/v)
aan. In deze praktijkgerichte opleiding leert de cursist alles wat nodig is om
patiëntgericht, hygiënisch en verantwoord het beroep van tandartsassistent
(m/v) uit te oefenen. Een cruciaal onderdeel in deze opleiding is de stage.
Mocht u op zoek zijn naar een stagiair of iemand in dienstverband, aarzel
dan niet contact op te nemen met onze stagebegeleider Lucia Vermeulen
(demooielach@gmail.com) of opleidingsverantwoordelijke Ruth Wysmans
(ruth.wysmans@syntra-limburg.be of 011/30 32 25)
Tandarts gevraagd aan de Maaskant ! (vlak bij Maastricht!)
Einde loopbaan of pas afgestudeerd? maakt niet uit! Geen administratieve
rompslomp meer! Vervoeg onze groepspraktijk te Rekem-Lanaken.
Dagen en uren door U zelf te bepalen. DOEN !
Geïnteresseerd ? LTH.EVC@gmail.com of GSM 0477 138 676
Tandarts-medewerker gezocht voor 2 dagen per week vanaf april 2015; stoel- en
balie-assistente aanwezig, alsook mondhygiëniste.
Vlak over de grens bij Maasmechelen.
Contact via mail: elkedelissen@hotmail.com
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

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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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

TANDARTSPRAKTIJK OVER TE NEMEN
Tandartspraktijk (ev. met woonhuis) met 3 volledig uitgeruste kabinetten,
volledig gedigitaliseerd met zeer grote parkeerplaats over te nemen / te
huur / te koop. De praktijk is heel gemakkelijk te bereiken, vlak binnen de
grote ring van Hasselt. ALLES is bespreekbaar.
Contact: Martine Journee Tel. 011-28 46 04 of
e-mail: journeemartine@gmail.com

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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De wetenschap
van gevoelige
tanden
Er is nu een belangrijk product om u
te helpen de strijd aan te gaan met
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

Specialist bij gevoelige tanden

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a. • Site Apollo, Avenue Pascal 2-4-6, 1300 Wavre • www.gskdental.be
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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.
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Save the Date
Orthodontie en chirurgie: een update
21 mei 2015

13.30 – 14.00: Inschrijving en ontvangst
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

14.00 – 14.15: Verwelkoming
14.15 – 14.45.: Lip-incompetentie: Let`s seal the deal (Dr. Heijsters, ZOL Genk)
14.45. – 15.15: Chirurgische controle van de transversale kaakdimensie: procedures in
bovenkaak én onderkaak (Dr. Schepers, ZOL Genk)
15.15 – 15.45: Pauze
15.45 - 16.15: Mentoplate Hybrid hyrax (Dr. Meyns, ZOL Genk)
16.15 – 17.45: Discussie over de behandeling van een open beet gesloten?
(Dr. Hoppenreijs, Arnhem)
18.00 -

	
  
	
  

: Walking diner
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Officiële uitnodiging volgt
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KLTV activiteiten
27 juni		

Dag van het Spyxke

24 oktober

Apollonia Banket				Krekelhof

Activiteiten VVT 2015 studieclub Limburg
23 april
STCL De patiënt en zijn medicatielijst:
		
hoe interpreteren en wat is belangrijk?
		
Dr. Thomas Claeys
HANGAR 58
april en mei		

Peer Reviews

28 mei
STCL Hoe lees ik een wtenschappelijk artikel
		
Frederik Feys
Tiendschuur Herkenrode
11 juni
STCL Financiële planning
		Pareto

Hangar 58

24 september
STCL Biocompatibel restaureren met glas
		
Raimond Van Duinen
Tiendschuur Herkenrode
22 oktober
STCL Endoscopisch geassisteerde osteotomieën van
		
boven- en onderkaak
		
Dr.Thomas Claeys
HANGAR 58

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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NIVVT cursussen LIMBURG 2015
VOORJAAR					
Dond 23 april
De Chronisch zieke, gezond ogende patiënt : klinisch beeld, preventie en behandelen :
L. Abraham-Inpijn Stiemerheide Genk		
20 AE 13-17h VOLZET
Dond 7 mei
Leren omgaan met nomenclatuur :
M. Seijnhaeve Stiemerheide Genk 		

40 AE 9-17h

Dond 4 juni voormiddag
Betand tegenover onbetand en afbouw dentitie :
N. Postema
Genk 				

20 AE 9-12h

VOLZET

Dond 4 juni namiddag
Behandelplannen commentariëren en maken met elkaar:
N.Postema
Stiemerheide Genk		
20 AE 14-17h
Vrijd 19 juni
Personeelsbeleid : motivatie en betrokkenheid :
L.Daneels
Stiemerheide Genk		

40 AE 9-17h

NAJAAR
Dond 10 september
Kansen en valkuilen van social media :
S. Lammertyn Stiemerheide 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		
10 AE 9-17h
Dond 1 oktober
Acute medische situaties in de tandartspraktijk :
L. Abraham-Inpijn Stiemerheide Genk		
20 AE 14-17h

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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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 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 30 AE

Lentereceptie LIMEPAR
Op de lentereceptie van LIMEPAR op 21 maart werd collega Jos Martens gevierd.
Precies op die dag werd hij 87 jaar. Een glaasje en een geschenkje waren aan de orde.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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NIVVT 7 februari

Extracties onder lokale anesthesie
S. Politis

Cursus 7/2 : Prof Politis
Prof. Politis bracht een zeer boeiende uiteenzetting rond alles wat met extracties
en verwikkelingen te maken kan hebben. Hij brak opnieuw een lans voor een goed
dossier en een correcte informed consent rond diverse mogelijkheden, maar ook
complicaties. Hoewel de tandarts geen schrik moet hebben van extracties, blijft een
degelijke anamnese steeds belangrijk. Naast verwikkelingen
tijdens de ingreep en de kennis van reanimatie, had Prof.
Politis veel aandacht over het vermijden en behandelen van
nabloedingen en het interpreteren van het INR-getal. Tenslotte kreeg men een actueel plan voor ingrepen bij patiënten
met bisfosfonaten.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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NIVVT 12 maart

Rubberdam (twee groepen)
G. Aesaert

Cursus G. Aesaert 12/3
Deze nieuwe cursus over het oordeelkundig gebruik van rubberdam bezorgden
de deelnemers inzichten over keuzes van klemmen en materiaal. Met 6 verschillende gipsmodellen werden situaties in de mond gesimuleerd om ook in
moeilijke omstandigheden een goede afsluiting te bekomen.
Hoewel vooral de voormiddag eerst wat chaotisch verliep,
zal de cursus volgend jaar herhaald worden met minder
deelnemers per sessie voor een betere interactie.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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NIVVT 19 maart

De restauratieve behandeling van ernstige slijtage
N. Postema

Nittert Postema heeft 40 jaar praktijkkennis op de teller staan, maar is voor
Vlaanderen een “nieuwe” spreker. Elders in dit Spyxke lezen jullie omtrent
zijn volgende voordrachten op 4 juni. Op de studiedag van 19 maart kwamen
de inzichten en behandeling van ernstige
slijtage naar voren. De verschillende
technieken en materialen werden gepresenteerd, samen met de juiste overdracht
bij de patiënt voor en na de behandeling.
Belangrijk was het verwachtingspatroon,
het opzoeken van de ideale occlusie,
maar ook het aanscherpen van de “eigen”
verantwoordelijkheid van de patiënt voor
zijn tanden. De tandarts is de “uitdeuker
en de vormgever”, de patiënt rijdt met een
Rolls Royce.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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WACHTDIENST VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer 0903/39.969
Lijst wachtdienst mei 2015
Feest van de Arbeid, 1 Mei 2015 : 9 tot 18 uur
Vandeput N.
Van Cauwelaert E.
Quaethoven M.
Timmerman A.
Daerden G.
Bongers F.
Tallon J.

Astridlaan 8
Populierenlaan 36
Anne Frankplein 11/2
Rozenkranslaan 65
Maastrichterstwg 16
Hasselse Steenweg 61a
Sportlaan 23

3900 Overpelt
3621 Rekem-Lanaken
3500 Hasselt
3600 Genk
3770 Riemst
3800 St.Truiden
3545 Halen

011/643572
089/732680
011/201120
089/612403
012/453620
011/685652
013/441074

3990 Peer-Wijchmaal
3631 Boorsem-Maasmechelen
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Eigenbilzen-Bilzen
3830 Wellen
3945 Ham

011/632963
089/765574
011/253908
089/363129
089/414804
012/742844
011/344413

3900 Overpelt
3640 Kinrooi-Molenbeersel
3500 Hasselt
3600 Genk
3770 Millen-Riemst
3570 Alken
3560 Meldert-Lummen

011/644041
089/701424
011/273714
089/363129
012/238519
011/311960
013/328832

3950 Kaulille-Bocholt
3630 Maasmechelen
3511 Hasselt-Kuringen
3660 Opglabbeek

011/447829
089/762815
011/873760
089/857025

Zaterdag, 2 Mei 2015 : 9 tot 18 uur
Snoeks R.
Sleypen D.
Degueldre V.
De Meulenaere L.
Boelen V.
Brillouet H.
Hendrickx M.C.

St.Trudostraat 32
Grotestraat 46
Lazarijstraat 144
Wiekstraat 146
Dorpsstraat 56
Appeystraat 7
Stationsstraat 22

Zondag, 3 Mei 2015 : 9 tot 18 uur
Knevels M.
Mendes Xavier Suzi P.
Van Campenhout G.
Van Sanden E.
Slaets J.
Uten R.
Stevens W.

Parkstraat 6
Smetstraat 1
Acaciastraat 82
Wiekstraat 146
Millerdries 27
Grootstraat 81
Gijzevennestraat 52

Zaterdag, 9 Mei 2015 : 9 tot 18 uur
Houben F.
Buysse J.
Vrancken T.
Donners E.

Winterdijkweg 31
Herderstraat 78
Jaarmarktstraat 1 b 0.03
Weg naar Opoeteren 60b1

Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 - Paro : 070 / 222125
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Cuypers A.
Claes M.C.
Smeets J.

Bilzersteenweg 10a
3730 Hoeselt
Ridderstraat 35
3800 St.Truiden
Beverlosesteenweg 50 3583 Beringen

089/416256
011/680724
011/422914

Zondag, 10 Mei 2015 : 9 tot 18 uur
Vaneylen M.
Nijsten E.
Willems M.
Vandijck M.
Beusen M.L.
Haesevoets G.
Vandekerckhove M.

Salvatorstraat 117
Bessemerstraat 336
Kapelstraat 55
Winterslagstraat 55b2
Maastrichtersteenweg 16
Dorpsstraat 2
Linkhoutstraat 221

3930 Hamont
3620 Lanaken
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3770 Riemst
3570 Alken
3560 Linkhout-Lummen

011/447109
089/716150
011/351075
047/739931
012/453620
011/315051
013/323248

3900 Overpelt
3640 Kinrooi
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3545 Halen

011/642902
089/701424
011/351075
089/303008
012/395426
011/596985
013/444115

3920 Lommel
3650 Lanklaar-Dilsen
3510 Kermt-Hasselt
3660 Opglabbeek
3770 Z.-Z.-Bolder-Riemst
3800 St.Truiden
3945 Ham

011/542358
089/757628
011/252755
089/812081
012/451890
011/692069
011/345819

Fabriekstraat 32
3910 Neerpelt
Thomasboslaan 20
3630 Maasmechelen
Kiewitstraat 134
3500 Hasselt
Boxbergstraat 6
3600 Genk
Romeinse Kassei 37
3700 Tongeren
Schepen Beckersstraat 11 3890 Gingelom
Pastorijstraat 3
3540 Donk - Herk-de-Stad

011/640059
089/761064
011/212196
089/357650
012/231298
011/884810
013/442622

Hemelvaartsdag, 14 Mei 2015 : 9 tot 18 uur
Van Moll L.
Spreuwers So.
Vanderlinden V.
Vandewoude C.
Appelen A.
Henderyckx L.
Vandermeeren S.

Nieuwe Markt 16
Smeetsstraat 1
Nieuwstraat 179
Vennestraat 156 b1
Hasseltsesteenweg 347
Hasseltse stwg 418
Loksbergenstraat 92 b3

2de brugdag 2015, 15 Mei 2015 : 9 tot 18 uur
Van Hout H.
Vermeulen J.
Proesmans S.
Venken A.
Fastré L.
Delsaer H.
Vangenechten J.

Lepelstraat 88
Koppelstraat 6
Nachtegalenlaan 33
Weg nr Zwartberg 152
Visésteenweg 201
Naamse vest 69
Heppensesteenweg 2

Zaterdag, 16 Mei 2015 : 9 tot 18 uur
Van Eldere J.
De Groote J.P.
Vandoren G.
Swinnen R.
Butenaers D.
Deprez G.
Verbeeck H.
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Zondag, 17 Mei 2015 : 9 tot 18 uur
Linmans S.
Curvers B.
Vaninbrouckx B.
Schreurs R.
Fransen R.
Willekens M.
Beutels M.

Salvatorstraat 117
3930 Hamont
Gruitrodelaan 13
3680 Opoeteren-Maaseik
Plantenstraat 57
3500 Hasselt
Weg naar Opoeteren 60bus1 3660 Opglabbeek
Momberstraat 11
3700 Tongeren
O.L.Vrouwstraat 119 3570 Alken
Genebosstraat 109
3560 Lummen

011/447109
089/865454
011/251174
089/857025
012/239085
011/316370
011/571338

Zaterdag, 23 Mei 2015 : 9 tot 18 uur
Van Ransbeeck E.
Teuwen L.
Peeters R.
Robijns G.
De Neve E.
Porreye A.
Geerdens N.

Kanaalstraat 65
Weertersteenweg 136
Diestersteenweg 360
Dieplaan 41
Maastrichterstwg 218
Cl.Cartuyvelstraat 33
Markt 14

3920 Lommel
3640 Kinrooi
3510 Kermt-Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3540 Herk-de-Stad

011/393781
089/702600
011/255090
089/363259
012/231122
011/686836
0474/867218

3910 Neerpelt
3680 Neeroeteren
3511 Hasselt-Kuringen
3600 Genk
3700 Diets-Heur Tongeren
3830 Wellen
3560 Lummen

011/645810
089/865300
011/873760
089/363516
012/241445
012/742183
011/571338

3920 Lommel
3680 Maaseik
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3570 Alken
3560 Lummen

011/545956
089/565369
011/227837
089/303008
012/236675
0898/762815
013/522504

3990 Kl.Brogel-Peer
3640 Kinrooi

011/610096
089/701424

Zondag, 24 Mei 2015 : 9 tot 18 uur
Kums M.
Arits M.
Van Cleynenbreugel B.
Awouters P.
Gomand E.
Oudebrouckx L.
Carlens N.

Onderwijslaan 15
Maaseikerlaan 24
Jaarmarktstraat 1 b 0.03
Reinpadstraat 18
Heurstraat 86
Tulpenlaan 2
Genebosstraat 109

Pinkstermaandag, 25 Mei 2015 : 9 tot 18 uur
Willems S.
Daelmans P.
Vanderleen M.
Van Eijgen J.
Govaerts M.
Bollen K.
Lenaerts A.

Karrestraat 81
Vergelsweg 10
Maastrichterstwg 166 b2
Vennestraat 156
Hazelereik 18
Reigerlaan 5
Dr.Van Hoeydonckstr.2

Zaterdag, 30 Mei 2015 : 9 tot 18 uur
Vervecken R.
Spreuwers St.

P.Breugellaan 25
Smeetsstraat 1

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Bosmans N.
Deferm C.
Lueg H.
Van Genechten L.
Volders F.

Plantenstraat 57
Boxbergstraat 62
Visésteenweg 57
Reigerlaan 5
Kerkstraat 9

3500 Hasselt
3600 Genk
3770 Riemst
3570 Alken
3580 Beverlo-Beringen

011/251174
089/351565
012/216133
011/723536
011/424082

3940 Hechtel
3670 Meeuwen-Gruitrode
3590 Diepenbeek
3665 As
3740 Munsterbilzen-Bilzen
3870 Vechmaal-Heers
3980 Tessenderlo

011/726577
089/811141
011/333777
089/658373
089/414461
012/746637
013/334193

Zondag, 31 Mei 2015 : 9 tot 18 uur
Jackers K.
Thijssen B.
Smets N.
Schreurs P.
Hertenweg L.
Geerts M.
Wilms H.

Hoefstraat 15
Weg naar Opeoteren 9
Keizerstraat 22
Hoogstraat 121
Munsterbilzenstraat 11
Vechmaallaan 58
Engsbergseweg 154

WACHTDIENST ORTHODONTIE
mei 2015
				070 / 222088
Feest vd Arbeid 1 mei 2015
Berben Cornelia
Weekend 2-3 mei 2015
Bertrand Julie
Weekend 9-10 mei 2015
Colson Luc
OLH Hemelvaart 14 mei 2015
Daems Julie
Weekend 16-17 mei mei 2015
Desmedt Bieke
Weekend 23-24 mei mei 2015
Aly Medhat
Pinkstermaandag 25 mei 2015
Hansen Marie-Christine
Weekend 30-31 mei mei 2015
Janssen Rina

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE

mei 2015

				070 / 222125
Feest vd Arbeid 1 mei 2015		
Weekend 2-3 mei 2015			
Weekend 9-10 mei 2015			
OLH Hemelvaart 14 mei 2015		
Weekend 16-17 mei mei 2015		
Weekend 23-24 mei mei 2015		
Pinkstermaandag 25 mei 2015		
Weekend 30-31 mei mei 2015		

Soers Catherine
Gijbels Frieda
Thevissen Eric
Van den Eynde Els
Van Enis Francis
Bollen Curd
Wijgaerts Ingrid
Devlieger Hilde
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0487292585
0474993039
089770570
0496512475
089564457
0486422050
0479209545
0493753838
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Maandblad van de K.L.T.V.
Verschijnt niet in juli en augustus
30° jaargang, nummer 5: mei 2015

Activiteit VVT studieclub Limburg
Donderdag 28 mei 2015

om 20u30

Hoe lees ik een
wetenschappelijk artikel ?
Dr. Frederik Feys
sponsoring:
DENTAID
sponsoring: KLTV
Dentaid -- G.S.K.
- Nobel Biocare
- Pfizer - Offitel
sponsoring:
Tiendschuur
sponsoring:
Geaccrediteerd
DG2 - 29460
sponsoring:Proscan
KLTV enDentaid
MDL
Herkenrode

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
bij Serge Wils ten laatste 20 mei 2015
(Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)

* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be

		
			
		
			

* via telefoon: 0494/751719
(enkel antwoordapparaat of sms)
* via website: www.vvt.be
(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Agenda

't Spyxke: mei 2015
Donderdag 28 mei 2015
STCL - Dr. Frederik Feys
Hoe lees ik een wetenschappelijk artikel ?
Tiendschuur Herkenrode
Donderdag 11 juni 2015
STCL - 2 lezingen (Pareto en Marc Seijnhaeve) en RIZIV verkiezingen
Financiële planning
Hangar 58 - Bokrijk

Op het schutblad met uw naam en adres
Studieclub 28/5 Ja/Neen
Studieclub 11/6 Ja/Neen
		
= U bent wel of (nog) niet ingeschreven
		
voor de studieclub van mei/juni
Donderdag 28 mei 2015 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.
Voorblad van 't Spyxke: Zicht vanop het hoogste punt van
Diepenbeek richting Noord
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)
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Woord van de Voorzitter
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Beste collegae,
Op 27 april overleed collega Guido Penxten
op 68-jarige leeftijd. Via deze weg bied ik de
familie in naam van het KLTV-bestuur en de
leden onze innige deelneming aan.
Tot mijn spijt heb ik vorige studieclub weer
moeten vaststellen dat er weer een 20-tal
collegae niet zijn komen opdagen ondanks
dat ze ingeschreven waren voor de studieclub.
Waarschijnlijk heeft het mooie weer hierin een
rol gespeeld en was een terrasje doen interessanter dan naar de studieclub
komen. Voor onze kas is dit weer een serieuze aderlating daar we weer voor
20 personen catering teveel hebben moeten bestellen en betalen. Ik zou dan
nogmaals met aandrang willen vragen om tijdig af te melden als je niet
kan komen of toch naderhand tenminste de beleefdheid te hebben om je te
verontschuldigen voor je afwezigheid.
Op 11 juni organiseren we ter gelegenheid van de RIZIV verkiezingen een
extra studieclub waarop je de mogelijkheid geboden wordt om je stem elektronisch uit te brengen. Collega Marc Seijnhaeve zal ons onderhouden over
nomenclatuur en de nieuwigheden vanaf 1 juli 2015. Voor deze studieclub is
dan ook accreditering aangevraagd. Ook zal er naar alle waarschijnlijkheid
ook nog een extraatje aangeboden worden. We willen jullie dan ook uitnodigen
om in grote getalen deel te nemen aan de verkiezingen en voor het VVT te
stemmen zodat wij in de toekomst jullie belangen binnen het RIZIV verder
kunnen verdedigen en onze stempel op het beleid kunnen blijven drukken.
In dit Spyxke is ook het programma te vinden van de 19 de Dag van ’t Spyxke.
Er werd weer een mooie fietstocht en wandelroute uitgestippeld. Ook het
avondprogramma mag er wezen. Inschrijven is dus de boodschap.
Collegiale groeten,
Serge
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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OVERLIJDEN:
° 15/11/1935 � 21/04/2015

Robert "Bob" POLLENTIER

Vader van Collega NINA POLLENTIER
° 20/10/1947 � 27/04/2015

Guido PENXTEN
Collega tandarts

KLTV meldt met droefheid
het overlijden van collega

Guido PENXTEN
° 20/10/1947 � 27/04/2015
Tandarts - KUL 1970

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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GEBOORTE:
		
° 11/04/2015

Fleur

Kleindochtertje van collega MONIQUE SOMERS

HUWELIJK:
Op 25/04/2015 gaven
collega VERONIQUE VERSTRAETEN en

Dhr. Timothy Breukers

elkaar het Ja-woord.

Op 15/05/2015 geven
collega KRISTINE CARLIER en Dhr. Sven Goris
elkaar het Ja-woord.
Kristine is de dochter van collegae ANITA LENAERTS en
PAUL CARLIER
De KLTV wenst de jonge bruidsparen
      proficiat en alle geluk in hun leven samen.

ADRESWIJZIGINGEN,
IN- en UITSCHRIJVEN voor ACTIVITEITEN KLTV
Centralisatie via de VVT-website of het nieuwe e-mailadres:
studieclublimburg@tandarts.be

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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MDL-Euregio nodigt u uit op haar 4de
Lunch and Learn:
vrijdag 19/06/2015
Hoe voorkomt u “SHIPPING” bij K &B-werk?
Wat zijn de hoofdoorzaken van “shipping”?

De beet?
De gekozen materialen?
Hoe kan het voorkomen
worden?
Garantie?
Welke patiënten lopen
risico op “shipping”?
Zijn er alternatieven?

Dit onderwerp is brandend actueel en zal voor de nodige adrenaline zorgen
tijdens de sessie. De tips die u tijdens de “hands-on- training” zullen
aangereikt worden, kunnen u in de toekomst zeker van pas komen en het
nodige vertrouwen geven om eventuele problemen op te lossen.
Gratis aangeboden door MDL - Euregio
Inschrijving: L&L – Hoe voorkom je “shipping” bij K&B-werk?
Vrijdag 19/06/2015 van 12:15u – 13:45u

Naam deelnemer:
--------------------------------------------------------------------Contactgegevens:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel.: 089/71.70.98
e-mail: mdl@mdl-euregio.be
voor de Limburgse tandartsen www.mdl-euregio.be
Fax: 089/72.29.76 Maandblad van en www.affix-ts.com
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Activiteit VVT studieclub Limburg
Studieclub donderdag 28 mei 2015 om 20h30

Hoe lees ik een wetenschappelijk artikel ?
Tiendschuur
Herkenrode

Geaccrediteerd DG2 - 29460

Spreker: Dr. Frederik Feys
Korte inhoud
PubMed, de Amerikaanse medische bibliotheek groeit jaarlijks aan met 1 miljoen
artikels. Voor een practicus is het onmogelijk deze stortvloed aan kennis bij
te benen. Nochtans kan wetenschappelijk onderzoek helpen om de dagelijkse
praktijk te verbeteren. Ook overheden leggen steeds meer nadruk op een evidence-based praktijk. Je kan patiënten beter informeren, diagnoses juister stellen, en
behandelingen optimaliseren. In de drukke praktijk is er weinig tijd en leest men
noodgedwongen hooguit de conclusies van de publicatie. Of vertrouwt men erop
dat bepaalde tijdschriften, organisaties, of medische vertegenwoordigers de juiste
informatie geven.
Hoe kan ik uit deze golf aan wetenschappelijke kennis de essentie halen? Hoe
lees ik kritisch een artikel? Hoe koppel ik er de juiste conclusies aan? Hoe kan
ik snel-lezen zodat ik weet of het de moeite is een artikel te lezen? Wat zijn de
belangrijke brokken informatie? Hoe vind ik bruikbare cijfers voor mijn praktijk?
Welke vragen kan ik stellen als een medisch vertegenwoordiger studieresultaten
presenteert? Wat zijn de goede ideeën in het artikel? Wat zijn toepassingen waar jij
aan denkt? Hoe interpreteer ik deze gegevens nu? En vertaal ik ze naar mijn patiënt?
Bondig curriculum spreker
• Frederik Feys is verbonden aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Vrije
Universiteit Brussel. Hij onderzoekt het placebo-effect in een evidence based
praktijk vanuit de methodologie van klinische dubbelblind studies.
• In de Antwerpse huisartsen-groepspraktijk De Markgraaf, coacht hij cliënten
met psychische en seksueel-relationele problemen.
Hij is tandarts (KULeuven 1997). Hij studeerde enkele jaren geneeskunde en behaalde
een master in de familiale en seksuologische wetenschappen (KULeuven 2002).

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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't Spyxke: mei 2015
e-health verkenningstocht SPOOR 1
Het voorbije jaar lieten we jullie al weten dat de Overheid (Nationaal en Vlaams)
verder de digitale weg willen opslaan en een goede samenwerking tussen ALLE
zorgverstrekkers wenst. Hiervoor werd het e-healthplatform ontwikkeld, die moet
toelaten dat in een veilige omgeving informatie van patiënten verspreid en opgevraagd kan worden. Normaal gingen we daar vanaf 1 juli 2015 mee geconfronteerd
worden, maar zoals jullie weten is de “eer” voor de huisartsen. Intussen zijn
apothekers en thuisverpleegkundigen er al een tijdje meer weg en zijn de meeste
van onze softwarehuizen ook “klaar” in hun programma’s.
De Overheid heeft middelen voorzien om de zorgverstrekkers te helpen het hele
e-healthgebeuren te ontdekken in kleine groepen (20 tot 30 pers), liefst multidisciplinair. Deze opleiding (2h) zou quasi gratis zijn en men zou in Brussel er ook
accreditering bij willen voorzien.
Voor onze Limburgse collegae willen we in het najaar (op een donderdagavond) ook
enkele sessies (spoor 1) voorzien, indien er voldoende interesse is !!! Nadien volgt
“spoor 2” met specifieke “hands-on” afhankelijk van het gebruikte softwarepakket
in de praktijk.
Spoor 1 : e-health verkenningstocht: lokale multidisciplinaire workshop met
casussen, hoe vandaag gegevens gedeeld worden en hoe dat digitaal beter kan.
De opleiding moet meer inzichten geven hoe de nieuwe technologieën werken en
beveiligd worden. Waarvoor gaan we ze nodig hebben en wie heeft er baat bij?
Welk aanbod is er en wat wordt van ons zorgverstrekkers ZEKER verwacht. Voor
Spoor 1 is geen voorkennis vereist.
Spoor 2 : werken met je eigen softwarepakket (in later stadium, momenteel organiseren wij alleen spoor 1)
Onderwerpen bij spoor 2 zullen zijn: hiervoor zullen verschillende sessies nodig
zijn en we gaan dit programmeren, zodra iedereen van Spoor 1 gepasseerd is !!!
- My Carenet en de verzekerbaarheid van de patiënt nakijken
- Hoe een elektronisch voorschrift (Recipe-e ) ter beschikking stellen van de
apotheker, die je patiënt raadpleegt
- Hoe lees je een “beperkt” dossier van een huisarts (SUMEHR) en medicatieschema’s ?
- Hoe communiceer ik met andere zorgverleners via mijn persoonlijke eHealthBox ?
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

-9-

't Spyxke: mei 2015
- Hoe worden verslagen en RX-foto’s veilig verzonden via het internet ?
- Hoe communiceer ik veilig met de Overheidsdiensten ?
- Wat doet Vitalink ?
50 collegae hebben reeds hun interesse aangegeven op de laatste studieclub. Wie
bij “Spoor 1” wil betrokken worden stuurt deze mededeling naar ons e-mailadres
(studieclublimburg@tandarts.be) met jullie gegevens, zodat we tijdig iedereen
de definitieve data kunnen bezorgen, waarna de inschrijving via de website van
www.eenlijn.be moet gebeuren. Op deze website vinden jullie ook bovenstaande
informatie en het opzet van dit geheel.
J. Hoffbauer

Nieuwe VVT-website en persoonlijke website
(alleen voor VVT leden)
De voorbije maand werd de VVT-website grondig vernieuwd, maar ook de
mogelijkheden van jullie (gratis) persoonlijke website via “mijntandarts.be” zijn
grondig uitgebreid.
Naast een eigen foto slideshow en logo zijn er talrijke individuele mogelijkheden
geschapen. Je gaat hiervoor eerst naar de website VVT.be naar “Mijn VVT”, dan
“Mijn Praktijksite” en dan “beheer”, daar kan je via de verschillende “Edit-knoppen”
aanpassingen doen zoals :
- Foto’s en logo toevoegen
- Gegevens toevoegen zoals enkele voorbeeldteksten rond welkomsttekst/
statement/doel/waarden/afspraken/diensten en contact
- Je kan aangeven of je praktijk toegankelijk is voor gehandicapten, betaalautomaat aanwezig is en hoever je praktijk van een bus of treinhalte ligt.
- Verder je praktijkuren of alleen op afspraak en of je emailadres “zichtbaar”
mag zijn en of je ook online-afspraken toelaat.
Zeker eens bekijken, want patiënten zoeken niet meer in het telefoonboek !!!
J. Hoffbauer

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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VIERJAARLIJKSE RIZIV-VERKIEZINGEN 2015

VERGEET VOORAL NIET (goed)
TE STEMMEN
Tijdens de federale verkiezingen vorig jaar mochten we al slogantaal horen
vanwege de twee grote ziekenfondsen, die een “injectie“ van zeker 200 miljoen
euro in onze sector als absoluut noodzakelijk vonden (NB ons jaarbudget ligt
rond 880 miljoen !!). Nu één jaar later weten we hoe het met die beloften zit
(35 miljoen extra budget van Laurette Onkelinckx en de index moest Maggie
ook al van ons hebben). Het spreekt vanzelf dat je met 200 miljoen extra veel
betere terugbetalingen kan bekomen en vooral die storende cumulverboden kan
schrappen. Het nieuwe akkoord opent wel wat perspectieven naar o.a. meer
zelfverantwoordelijkheid voor de patiënt, realistische honoraria voor bewerkingen aan prothese en binnenkort een vergoeding voor een dringend uitgevoerde
expulp en een bijkomend honorarium voor de moeilijk behandelbare patiënten.
Ook deze en volgende maand zullen jullie weer overstelpt worden met “andere”
beloften, die misschien wel mooi ogen, maar intussen al beproefd werden en door
Overheid en Ziekenfondsen als “momenteel” onuitvoerbaar werden bestempeld.
Vergeet dus op korte termijn “tabula rasa“ van onze gebrekkige nomenclatuur,
maar pestregeltjes en overdreven administratie (zonder kostprijs) moeten er
ook uit.
Samen met Marc Seijnhaeve en Christophe Jacobs hebben we de voorbije
jaren als Limburgers in de RIZIV-structuren kunnen meedraaien. We hebben
ondervonden, wie naar de (werk)vergaderingen ging en de hete kastanjes voor
het beroep uit het vuur haalt, ook al moeten we de laatste tijd soms machteloos
toezien dat het geld in de gezondheidssector echt op is en ook de 6de staatshervorming daar niks aan doet.
Zonder ons hiermee zomaar te verzoenen, moeten we wel nog belangrijk
vinden dat de Overheid in België nog substantieel terugbetaling voorziet voor
BASISTANDHEELKUNDE met toegang voor de GANSE bevolking. Maar
even belangrijk is dat het systeem ook toelaat dat een groot deel van de beroepsuitoefenaars (partieel en niet-geconventioneerden) nog VRIJE tarieven kan
toepassen en niet met opgelegde tarieven geconfronteerd wordt (zie ontwikkeling in Nederland !!!). Boven de 50% zonder conventie riskeert het systeem
in moeilijkheden te komen (zie Antwerpen), maar jullie weten ook dat in onze
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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provincie maar 10% van de “actieve” collegae zich volledig geconventioneerd
hebben !!! Deze vrijheid om partieel te conventioneren is ook in deze moeilijke
tijd nog steeds een strijdpunt geweest van UW BEROEPSVERENIGING bij
de onderhandelingen van een akkoord zodat de patiënt tijdens normale uren
tariefzekerheid heeft, maar buiten deze uren de tandarts de mogelijkheid heeft
om een hoger honorarium te vragen.
Toch wil ik hier nog enkele recente VVT- verworvenheden voor jullie aanstippe,
zonder dat anderen het peterschap “gratuit” zouden willen opeisen :
-

-

-

-

Dringend aangevraagde en uitgevoerde expulp binnenkort tijdens de week.
Beter honorarium voor bewerkingen op prothese na informed consent.
Succesvolle actie tegen overdreven transparantie door de ziekenfondsen
(techniekersfactuur !!) en het verplicht stellen van de derde betaler
(momenteel alleen voor huisartsen vanaf 1 juli 2015).
Succesvolle verdediging van collegae die “te veel” herhaalvullingen
noteerden.
Bestaande goede wachtdienststructuur werd via actie langs de PGC voor
IEDEREEN verplicht en deel van de accrediteringsvoorwaarde. Vanaf
dit jaar draait iedereen “collegiaal” mee en ontsnapt niet meer op een
“sluwe” manier !!
Herhaalde aanvallen van de ziekenfondsen om “regelneef” te worden in de
arts-patiëntrelatie, werden door uw vereniging gecounterd. Natuurlijk is
een informed consent nodig, ook voor prestaties buiten de nomenclatuur.
Wil je bewust GOED stemmen, steun zeker uw beroepsvereniging en
VERGEET VOORAL niet te stemmen en laat jullie NIET vangen door
simpele slogantaal ii

Kom naar onze actie-avond op donderdag 11 juni in Hangar 58, gewapend met
de JUISTE pincode van de eID kan je daar ook stemmen.
Jos Hoffbauer

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Mis ons launch event niet!
26 mei 2015
Kinepolis Imagibraine
Registreer nu!
nobelbiocare.com/courses

Cement belongs
to yesterday
A complete posterior solution
Deze slagzin toont aan dat Nobel Biocare erin geslaagd is om
alweer de grenzen van de tandheelkundige behandelingen te
verleggen.
Durf een restauratieve uitdaging aan te gaan in de posterieure
zone en combineer de samenwerking tussen alle behandelende
partners met de innovaties die Nobel Biocare aanbiedt:
•
een ideale toegankelijkheid in de posterieure zone
•
een efficiënte cementvrije behandeling
•
een duurzaam en esthetisch resultaat voor de patiënt
Kies voor de nieuwe 5,5 mm brede implantaten, ook ontworpen
voor Immediate Functie, voeg hieraan een monolitisch implantaatgedragen kroon toe, met een geanguleerde schroefopening
en bekom een sterk, 100% cementvrij eindresultaat!
Start vandaag nog, met meer patiënten nog beter te behandelen.

Discover the complete posterior solution:
Koninklijke
Limburgse TandartsenVereniging
nobelbiocare.com/bringinginnovationback
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GEZOCHT:
Praktijk in Tessenderlo is op zoek naar een algemeen tandarts m/v voor langdurige samenwerking op voltijdse of deeltijdse basis.
Dagen en uren zelf te bepalen. Omzet gegarandeerd. Contact: 0475.846972
l.meulemans@telenet.be
Algemeen tandarts (met eventueel affiniteit endo) gevraagd voor onze groepspraktijk in Genk Centrum.
Minimum 2 dagen. www.tandendokters.be
Orthodont gezocht in Riemst
In onze jonge, groeiende tandartspraktijk zoeken wij als eerste specialisatie
een orthodont.
Ben jij een starter of zit je al jaren in het vak? Man of vrouw? Gemotiveerd en
met een hart voor kinderen? Groei je graag met ons mee? Dan zetten wij je
voorlopig 1 dag per week zelfstandig aan het werk, je mag de dag zelf bepalen.
Neem gerust contact met ons op. Wij werken in een ontspannen en familiale
sfeer met fulltime (balie)assistente - in Riemst, tussen Tongeren en Maastricht.
Contact: tandarts Hein Lueg 012 21 61 33 of info@tandartslueg.be
Tandarts gevraagd aan de Maaskant ! (vlak bij Maastricht!)
Einde loopbaan of pas afgestudeerd? maakt niet uit! Geen administratieve
rompslomp meer! Vervoeg onze groepspraktijk te Rekem-Lanaken.
Dagen en uren door U zelf te bepalen. DOEN !
Geïnteresseerd ? LTH.EVC@gmail.com of GSM 0477 138 676
Tandartsenpraktijk 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
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

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Tandartsengroep Beutels Lummen zoekt een tandarts man/vrouw met
bewezen ervaring. Iemand die de brede waaier van tandheelkunde
beheerst. Werken in een vernieuwde praktijk met de nieuwste apparatuur,
met assistentie en receptioniste. Wij bieden u een aangename verloning.
Een praktijk voor algemene tandheelkunde, pedodontie, endo, implantologie,
en reconstructieve tandheelkunde, en prothese.
Meer info : zie onze website: www.beutels.be
Wenst U samen te werken met ons huidig team, in een familiale en ontspannen
sfeer, aarzel niet en neem dan gerust contact op met ons tel. 011/57.13.38
of via E-mail : tandartsen@beutels.be
Collega tandarts voor langdurige samenwerking.
Dagen en uren overeen te komen.
Liefst 2 dagen per week. Mogelijkheid tot volledig zelfstandig werken.
Contact: Mulders Rita, Gruitrode. Tel.:089/85.67.65 of 0494/44.14.90
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

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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KLTV activiteiten
27 juni		

Dag van het Spyxke

24 oktober

Apollonia Banket				Krekelhof

Activiteiten VVT 2015 studieclub Limburg
28 mei
STCL Hoe lees ik een wetenschappelijk artikel
		
Frederik Feys
Tiendschuur Herkenrode
11 juni
STCL Financiële planning
		Pareto

Hangar 58

24 september
STCL Biocompatibel restaureren met glas
		
Raimond Van Duinen
Tiendschuur Herkenrode
22 oktober
STCL Endoscopisch geassisteerde osteotomieën van
		
boven- en onderkaak
		
Dr.Thomas Claeys
HANGAR 58

NIVVT cursussen LIMBURG 2015
VOORJAAR					
Dond 4 juni voormiddag
Betand tegenover onbetand en afbouw dentitie :
N. Postema
Genk 				

20 AE 9-12h

Dond 4 juni namiddag
Behandelplannen commentariëren en maken met elkaar:
N.Postema
Stiemerheide Genk		
20 AE 14-17h

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Vrijd 19 juni
Personeelsbeleid : motivatie en betrokkenheid :
L.Daneels
Stiemerheide Genk		

40 AE 9-17h

NAJAAR
Dond 10 september
Kansen en valkuilen van social media :
S. Lammertyn Stiemerheide 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		
10 AE 9-17h
Dond 1 oktober
Acute medische situaties in de tandartspraktijk :
L. Abraham-Inpijn Stiemerheide Genk		
20 AE 14-17h

VOLZET

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 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 30 AE

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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NIVVT cursus van 23 april

De chronisch zieke, gezond ogende patiënt
Door L. Abraham-Inpijn, Stiemerheide Genk.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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De wetenschap
van gevoelige
tanden
Er is nu een belangrijk product om u
te helpen de strijd aan te gaan met
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

Specialist bij gevoelige tanden

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a. • Site Apollo, Avenue Pascal 2-4-6, 1300 Wavre • www.gskdental.be
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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.
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Activiteit VVT studieclub Limburg
Donderdag 11 juni 2015
om 20u00

Belastingbesparing voor
tandartsen (Pareto)
Grasduinen in de
sponsoring:
DENTAID
sponsoring:
Dentaid -- G.S.K.
- Nobel Biocare
Pfizer - Offitel
sponsoring:
KLTV
(Marc- Seijnhaeve)
nomenclatuur
sponsoring:
sponsoring:Proscan
KLTV enDentaid
MDL
RIZIV verkiezingen
Hangar 58
Bokrijk

Accreditering aangevraagd

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
bij Serge Wils ten laatste 3 juni 2015
(Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)

* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be

		
			
		
			

* via telefoon: 0494/751719
(enkel antwoordapparaat of sms)
* via website: www.vvt.be
(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)

Donderdag 11 juni 2015 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 PARETO.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Activiteit VVT studieclub Limburg
Studieclub donderdag 11 juni 2015 om 20h00

Belastingbesparing voor tandartsen /
Grasduinen in de nomenclatuur /
Riziv verkiezingen
Hangar 58
Bokrijk

Accreditering aangevraagd

Eerste Lezing: Financiële planning
Sprekers: Dhr. Angelo Van Slycke en Dhr. Tim De Greef
Samenvatting lezing: Financiële planning
‘belastingbesparingen voor tandartsen’
Politiek modewoord van 2015 is de zogenaamde ‘tax shift’. Deze zou moeten
leiden tot een ‘eerlijkere’ verdeling van de belastingdruk in België. Daarbij zou
budgettaire ruimte voor een verlaging van de fiscale druk op arbeid worden
gecreëerd door de invoer van een vermogens- of vermogenswinstbelasting. Beide
vormen van belasting worden daarbij als nieuw afgedaan. Niettemin worden
vermogen an sich (bv. onroerende voorheffing) en vermogenswinst (bv. roerende
voorheffing en erfbelasting) reeds op verschillende wijze getaxeerd in België. In
het licht daarvan geven twee sprekers van de firma Pareto (financieel en fiscaal
consultantbureau) een lezing getiteld: ‘belastingbesparingen voor tandartsen’.
Doelstelling is om u een zo begrijpelijk en volledig mogelijk overzicht te bieden
van uw fiscale levensloop. Angelo Van Slycke zal u in een eerste deel onderhouden
over de inkomsten- en vennootschapsbelasting en de wisselwerking tussen beiden.
Hij vertrekt vanuit de opstart van de tandartsenactiviteit onder het statuut van een
eenmanszaak. Vervolgens licht hij toe hoe werken onder vennootschap kan leiden
tot belastingbesparingen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de opbouw van
een extralegaal pensioen op fiscaal vriendelijke wijze. Vanuit de praktijk stellen we
echter vast dat het opgebouwde (legaal en extralegaal) pensioen niet volstaat om de
levensstandaard van zelfstandigen na pensionering te handhaven. De spreker zal in
een tweede deel het belang van een pensioenplan aantonen en hoe u op doordachte
wijze een privévermogen kan opbouwen om de doelstelling van dat pensioenplan te
realiseren. Opnieuw krijgt de fiscaliteit, dit maal op het vlak van uw beleggingen,
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

-24-

't Spyxke: mei 2015
een centrale rol. In het derde en laatste deel maakt Tim De Greef u wegwijs in
het Belgisch erfrecht, de huwelijksvermogensstelsels en de Vlaamse erfbelasting.
Het opgebouwde netto (pensioen)kapitaal (na inkomstenbelasting en belasting
op het vermogensredendement) zal immers vererfd worden. Vaststelling is dat de
erfbelasting die verschuldigd is allesbehalve min is en dat bepaalde personen soms
onvoldoende beschermd worden door het Belgisch erfrecht. We bekijken vervolgens
hoe we daaraan kunnen remediëren a.d.h.v. het huwelijkscontract, een testament
en of een schenking. Hoe we het ‘gegeven is gegeven’-aspect van een schenking
kunnen temperen a.d.h.v. een aantal controletechnieken, met als doelstelling om
zichzelf voldoende te beschermen, vormt het sluitstuk van de lezing.

Tweede Lezing: Grasduinen in de nomenclatuur
Spreker: Marc Seijnhaeve
Korte inhoud:
In een tijdsbestek van +/- 90 minuten zal een overzicht gegeven worden van de
nomenclatuurwijzigingen. Andere praktische aspecten van regelgeving die binnenkort mogelijks hun weerslag zullen hebben op praktijkvoering worden toegelicht;
Ook zullen de meest frequente fouten inzake verkeerd of onterecht attesteren van
prestaties, welke door tandheelkundigen worden geattesteerd, behandeld worden.
Daarnaast zal getracht worden een antwoord te geven op de nomenclatuurvragen
die voorafgaandelijk werden doorgegeven. (op emailadres: marc.seijnhaeve@
telenet.be)

Bondig curriculum spreker
Seijnhaeve Marc
Algemeen tandarts te Alken
Diploma: VUB 1987
Voorzitter Technisch Tandheelkundige Raad RIZIV
Lid Comité Dienst Geneeskundige Controle en Evaluatie RIZIV
Lid Verzekeringscomité RIZIV
Etc……
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RIZIV VERKIEZINGEN
ALLEEN ELEKTRONISCH STEMMEN nog toegelaten bij de RIZIV verkiezingen
midden juni 2015
Elke vier jaar mogen tandartsen met een RIZIV nummer hun voorkeur uitspreken, welke
organisatie hun belangen het best verdedigt in de diverse RIZIV structuren (Tandtechnische Raad, Algemene Raad, Nationale Commissie Tandartsen Ziekenfondsen en de
Profielencommissie)
Voor de eerste keer kan men NIET meer schriftelijk stemmen. De stemming is niet
verplicht, maar omdat het Verbond vorige keer enkele stemmen tekort kwam voor een
5de zetel, die duidelijk meer respect geeft bij Overheid en Ziekenfondsen, vragen we op
de eerste plaats jullie steun, maar vooral om NIET vergeten te stemmen. Ten tweede
heb je de persoonlijke PIN-code (4 cijfers) nodig, omdat de stemming gebeurt via de
herkenning van je eID kaart.
Daarom deze tijdige oproep om, als je de persoonlijke PINcode niet meer kent, deze nog
snel de volgende dagen opnieuw aan te vragen op de dienst Bevolking van je gemeente
(men kan daar tot 3 weken “tijd” voor nemen !!!).
Een andere manier is via het internet op de website van de Alg. Directie Instellingen en
Bevolking van FOD Binnenlandse Zaken http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/pukcodes. Pols wel nog of je alsnog toch even naar de gemeente moet om
alles in dienst te stellen !!!!
Studieclub Limburg organiseert op donderdag 11 juni in Bokrijk (Hangar 58) een extra
(geaccrediteerde) studieclub om iedereen toe te laten te stemmen voor de goede zaak.
Ook wie wat moeite heeft met het elektronisch stemmen, geen eID-kaartlezer heeft of niet
de juiste software geïnstalleerd heeft op zijn computer, is van harte WELKOM. In alle
omstandigheden moet je naast je eID kaart, zeker je PINCODE meehebben.
De volgende weken zal het belang van deze verkiezingen verder onderstreept worden,
maar als VVT- lid is NIET stemmen zeker schadelijk voor je eigen en onze inbreng in de
RIZIV structuren, ondanks een ver van volmaakte nomenclatuur en Nationaal Akkoord.
Het is in deze Akkoordencommissie dat we nog zaken kunnen sturen en de Overheid
van nog meer” reglementitis” kunnen afhouden, voortdurend rekening houdend met het
beperkt budget basistandheelkunde voor alle Belgen.
Hoewel (bijna) iedereen weet dat de grenzen van betaalbaarheid voor de lagere middenklasse en nieuwe kwetsbare groepen bereikt zijn, de tariefzekerheid en een aanvaardbare
kwaliteit niet meer vanzelfsprekend mogen genoemd worden, is het DUBBEL gevaarlijk
om dezer dagen “gratuit” GOUDEN BERGEN te beloven, zonder de minste berekening
of aftoetsing bij de juiste beleidsmensen. We hopen toch op een eerbare campagne met
realistische voorstellen naar de sector (ook over de tandgrens heen). De toekomst van
ons beroep en de moderne aanpak voor onze patiënten verdienen dit.
Jos Hoffbauer
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Zaterdag 27 juni 2015

DAG VAN 't SPYXKE
Al voor de 19de keer zal de laatste zaterdag van
juni gereserveerd worden voor de familiedag van de
Limburgse tandartsen. Collega Ronny Martens heeft
weer een aantrekkelijk programma samengesteld. Weer
werd zoals vorig jaar het zuiden van onze provincie
gekozen als wandel- en fietsdecor. Hopelijk zijn de
weergoden ons dit jaar wel goedgezind. We bezoeken
de brouwerij in Wilderen ten zuiden van Sint-Truiden.
Wandelaars gaan dan op pad in de omgeving onder
leiding van collega René Thewissen. Fietsers gaan op en
af vanuit Alken naar Wilderen, ongeveer 35 km in totaal.
En ’s avonds verzamelen we in de Sint- Joris Hoeve
Hemelsveldstraat 72 in Alken voor het avondgebeuren.
Er is kinderanimatie voor zien zoals, springkasteel,
speeltuin, make-up, clown,… En dan gaan we aan
tafel voor een fatsoenlijke BBQ. Als aanloop naar een
welverdiende zomervakantie kan dat zeker tellen. Ik
zou zeggen, vooral jonge collega’s, spreek samen af
en kom eens met partner en kroost proeven van onze
familiedag, jullie zullen aangenaam verrast zijn!
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

-28-

't Spyxke: mei 2015
Massaal inschrijven dus, het kan nu al.
15,00 euro voor de volwassenen en
5,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).
Men hoeft niet noodzakelijk alles mee te doen:
alleen namiddag of alleen 's avonds kan dus ook.....
Gelieve bij inschrijving ook al aan te geven of je komt
fietsen of wandelen.

Programma:
12u45 samenkomst wandelaars in Wilderen voor de rondleiding in de
brouwerij met degustatie
14u15 wandeling in en om Wilderen o.l.v. collega René Thewissen
14u15 samenkomst fietsers in Alken aan de Sint-Jorishoeve, start fietstocht
naar Wilderen
16u00 Aankomst in Wilderen voor de rondleiding met degustatie in de
brouwerij
18u00 aankomst wandelaars en fietsers in Alken voor het begin van het
avondgebeuren.
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 22/06/2015.
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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WACHTDIENST VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer 0903/39.969
Lijst wachtdienst juni 2015
Zaterdag, 6 Juni 2015 : 9 tot 18 uur
Wuytens C.
Van Gansewinkel M.
Jordens A.
Stijven J.
Jans A.
Guttermann M.
Meulemans L.

Stationsstraat 106
Bocholterkiezel 62
Rechterstraat 116
Weg naar Zwartberg 161
Piepelpoel 17
Tiensesteenweg 61
Kerkstraat 17

3920 Lommel
3960 Bree
3511 Hasselt
3660 Opglabbeek
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3980 Tessenderlo

011/551472
089/461378
011/261080
089/819860
012/238068
011/688263
013/667071

3910 Neerpelt
3670 Gruitrode
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3570 Alken
3580 Beringen

011/664122
089/856204
0475/926794
089/363259
012/230900
011/314149
011/423767

3920 Lommel
3680 Maaseik
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Bilzen
3840 Borgloon
3583 Paal-Beringen

011/645138
089/565369
011/223032
089/357367
089/511726
012/671366
011/725362

3920 Lommel
3670 Meeuwen
3500 Hasselt
3600 Genk

011/545956
089/471761
011/274710
089/385237

Zondag, 7 Juni 2015 : 9 tot 18 uur
Bringmans B.
Verheyen P.
Renders H.
Ferrer Serena C.
Bierens M.
Renckens R.
Vandevoort F.

Fabriekstraat 54
Breekiezel 36
Koning Boudewijnlaan 2/4
Dieplaan 41
Romeinse Kassei 51
Ed.Dompasstraat 35
Koerselse steenweg 49

Zaterdag, 13 Juni 2015 : 9 tot 18 uur
Van Herck I.
Daelmans P.
Lenssen I.
Simon S.
Tan H.
Surinx I.
Ceyssens L.

Luikersteenweg 273
Vergelsweg 10
Kunstlaan 8
Weg naar As 107 bus2
Mooi Uitzichtlaan 35
Stationsplein 4c
Paalsesteenweg 325

Zondag, 14 Juni 2015 : 9 tot 18 uur
Papy K.
Coekaerts R.
Van Rijswijk A.
Daniels P.

Karrestraat 81
Wijshagerkiezel 75
Hefveldstraat 105
Torenlaan 20

Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 - Paro : 070 / 222125
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Kellens D.
Dewit T.
Hooghe M.

Biesenweg 44
Grootstraat 81
Oudestraat 19

3740 Bilzen
3570 Alken
3540 Herk-de-Stad

089/491411
011/311960
013/555413

3990 Kleine Brogel
3650 Dilsen-Stokkem
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Munsterbilzen
3840 Borgloon
3583 Paal-Beringen

011/824247
089/415364
011/284545
0472/595331
089/413505
012/741072
0498299073

3940 Hechtel
3650 Stokkem-Dilsen
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3850 Nieuwerkerken
3560 Lummen

011/732105
089/756564
011/377704
089/308840
012/232124
011/688308
013/522504

3900 Overpelt
3680 Maaseik
3500 Hasselt
3520 Zonhoven
3730 Hoeselt
3720 Kortessem
3945 Ham

011/661820
089/566292
011/311792
011/603008
089/492831
011/377162
013/666416

3920 Lommel
3960 Bree
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3700 Tongeren
3570 Alken
3583 Paal-Beringen

011/541841
089/464561
011/321801
089/355764
012/234718
011/311960
011/725362

Zaterdag, 20 Juni 2015 : 9 tot 18 uur
Winters C.
Coenen N.
Jans S.
Heylen K.
Poesen F.
Souverijns F.
Bekkers C.

Schansstraat 21
Rijksweg 729 b01
Luikersteenweg 232/5
Jaarbeurslaan 21b32
Koekoekstraat 2
Kroonstraat 6 bus c
Pater Carremansstr.22b2

Zondag, 21 Juni 2015 : 9 tot 18 uur
Burm M.
Colla T.
Borghgraef I.
Metalidis S.
Leva P.
Ilsbrouckx K.
Carlier P.

Rijkswachtstraat 4
Daalderdijk 1
Carnegielaan 10
Herenstraat 201
Albertwal 21
Kerkstraat 78
Dr.Van der Hoeydonckstr.2

Zaterdag, 27 Juni 2015 : 9 tot 18 uur
Peeters M.
Van Esser M.
Caulier H.
Hauglustaine K.
Kelleneers M.
Kreemers J.P.
Castelijns M.

Ringlaan 146
Van Eycklaan 47
Molenveldstraat 1a
Merelstraat 40
De Bormanlaan 22
Hasseltsesteenweg 38
Kanaalstraat 27

Zondag, 28 Juni 2015 : 9 tot 18 uur
Dewinter L.
Vanhoof K.
Cosemans L.
Nijs N.
Pellaers H.
Plugers E.
Cleeren J.

Heidestraat 8a
Rode Kruislaan 51
Ganzebroekstraat 10
De Heuvel 5
Wijngaardstraat 1
Grootstraat 81
Paalsesteenweg 325

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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WACHTDIENST ORTHODONTIE
juni 2015
				070 / 222088
Weekend 6-7 juni 2015
Jehaes Francine
Weekend 13-14 juni 2015
Bensch Linda
Weekend 20-21 juni 2015
Mesotten Katrien
Weekend 27-28 juni 2015
Mevesen Ann

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE

0495770609
0498827316
0476209241
0494447715

juni 2015

				070 / 222125

Weekend 6-7 juni 2015 		Vogels Roel
Weekend 13-14 juni 2015		
Cox Catherine
Weekend 20-21 juni 2015		
Boschmans Geert
Weekend 27-28 juni 2015		
Gijbels Frieda
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Verschijnt niet in juli en augustus
30° jaargang, nummer 6 : juni 2015

Zaterdag 27 juni 2015

DAG van 't SPYXKE
om
12u45

S A M E N K O M S T

Wandelaars 12u45:
Wilderen, Sint-Truiden

om
14u15

Fietsers 14u15:
Alken, Sint-Jorishoeve

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

Inschrijven: vóór 22 juni 2015
Bank J. van Breda & Co Swift/BIC: JVBABE22
IBAN: BE28-6451-1921-1520
15,00 euro per volwassene
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
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Zaterdag 27 juni 2015
Dag van 't Spyxke
Sint Jorishoeve, Alken

Betalingsbewijs lidgeld gevonden?
Gooi de wikkel van dit Spyxke niet dadelijk in de vuilbak,
er zit ook het betalingsbewijs van uw lidgeld 2015 bij.
Je dient hierop enkel je persoonlijke gegevens in te vullen.

ADRESWIJZIGINGEN,
IN- en UITSCHRIJVEN voor ACTIVITEITEN KLTV
Centralisatie via de VVT-website of het nieuwe e-mailadres:
studieclublimburg@tandarts.be

Voorblad van 't Spyxke: Zicht vanop het hoogste punt van
Diepenbeek richting Noord
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)
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Beste collegae,
De eerste helft van 2015 zit er weer bijna op.
We kunnen nu al terugblikken op een geslaagd
voorjaar, op een enkele uitzondering na.
De peerreviews waren weer op een mum van
tijd volzet waardoor enkele collegae, die
nog laattijdig wilden inschrijven, naast de
boot vielen. In totaal hebben er 417 collegae
deelgenomen aan de peerreviews in onze
provincie.
Ook de sociale verkiezingen voor het RIZIV zijn bij het verschijnen van dit
Spyxke nog volop aan de gang, hopelijk met een groot succes voor het VVT.
Op zaterdag 27 juni is er al voor de 19-de keer “De dag van ’t Spyxke”,
dit maal in de regio Alken – Sint Truiden. Collega René Thewissen heeft
een prachtige wandeltocht uitgestippeld en Ronny Martens een fietstocht
naar de brouwerij van Wilderen met niet al teveel bergop en -af. De niet
sportievelingen verwelkomen we ook graag op de BBQ aansluitend op de
fiets- en wandeltocht.
Het jaarlijks banket gaat dit jaar door op 24 oktober in Het Krekelhof te
Hasselt. Als alles goed zit hebben we die avond een optreden van iemand
die bekend is van TV. Meer info in ’t Spyxke van september, maar noteer toch
al maar die datum in je agenda.
Tot slot wil ik jullie er naar jaarlijkse gewoonte aan herinneren dat je tijdens
de verlofperiode bij langere afwezigheid voor continuïteit van de zorgen bij
je eigen patiënten dient in te staan. Spreek dus tijdig met een collega af om
de mogelijke urgenties op te vangen.
Ik wens jullie nog een mooie zomer en een verkwikkend verlof.
Collegiale groeten,
Serge
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GEBOORTE:
		
° 27/05/2015

Marie

Kleindochtertje van collega BERT VAN DE BOEL
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De “dentale patiënt” is de meest dankbare van
alle patiënten.
Zaterdag 25/04/15 vond een succesrijke studiedag met Piet Troost voor tandarts en
dentaaltechnicus als partners binnen het “Dentale Team” plaats.
We blikken tevreden terug op deze leerrijke dag en mogen stellen dat de locatie goed
gekozen was, de organisatie gesmeerd liep en de catering naar ieders tevredenheid was.
De 130 deelnemers willen allen een tandprothese maken die niet op een kunstgebit lijkt en
maakten de sessie hierdoor bijzonder.

Wat hebben we er geleerd?

* We hebben een “binnenen buiten ventiel” nodig
anders valt de prothese uit
en dit vanaf de plaatsing.
* Zoek de plaats voor de
tanden en kiezen met een
zelfgemaakte “licht
uithardende” wal.
* Werk met “Aluwax”.
* Er zijn zeven stappen
nodig zijn om tot een goede
occlusie te komen en zo in
articulator vast te zetten.

De belangrijkste stap is het inslijpen na plaatsing.

Wij kijken met zijn allen uit naar de praktische cursus waarin we meer specifieke
ervaring kunnen opdoen.
Bij vragen kunt u ons steeds contacteren op onderstaande coördinaten.
Tel.: 089/71.70.98
Fax: 089/72.29.76

e-mail: mdl@mdl-euregio.be
www.mdl-euregio.be

www.affix-ts.com
Koninklijke Limburgse
TandartsenVereniging
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Zaterdag 27 juni 2015

DAG VAN 't SPYXKE
Al voor de 19de keer zal de laatste zaterdag van
juni gereserveerd worden voor de familiedag van de
Limburgse tandartsen. Collega Ronny Martens heeft
weer een aantrekkelijk programma samengesteld. Weer
werd zoals vorig jaar het zuiden van onze provincie
gekozen als wandel- en fietsdecor. Hopelijk zijn de
weergoden ons dit jaar wel goedgezind. We bezoeken
de brouwerij in Wilderen ten zuiden van Sint-Truiden.
Wandelaars gaan dan op pad in de omgeving onder
leiding van collega René Thewissen. Fietsers gaan op en
af vanuit Alken naar Wilderen, ongeveer 35 km in totaal.
En ’s avonds verzamelen we in de Sint- Joris Hoeve
Hemelsveldstraat 72 in Alken voor het avondgebeuren.
Er is kinderanimatie voor zien zoals, springkasteel,
speeltuin, make-up, clown,… En dan gaan we aan
tafel voor een fatsoenlijke BBQ. Als aanloop naar een
welverdiende zomervakantie kan dat zeker tellen. Ik
zou zeggen, vooral jonge collega’s, spreek samen af
en kom eens met partner en kroost proeven van onze
familiedag, jullie zullen aangenaam verrast zijn!
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Massaal inschrijven dus, het kan nu al.
15,00 euro voor de volwassenen en
5,00 euro voor de kinderen (onder 18 jaar).
Men hoeft niet noodzakelijk alles mee te doen:
alleen namiddag of alleen 's avonds kan dus ook.....
Gelieve bij inschrijving ook al aan te geven of je komt
fietsen of wandelen.

Programma:
12u45 samenkomst wandelaars in Wilderen voor de rondleiding in de
brouwerij met degustatie
14u15 wandeling in en om Wilderen o.l.v. collega René Thewissen
14u15 samenkomst fietsers in Alken aan de Sint-Jorishoeve, start fietstocht
naar Wilderen
16u00 Aankomst in Wilderen voor de rondleiding met degustatie in de
brouwerij
18u00 aankomst wandelaars en fietsers in Alken voor het begin van het
avondgebeuren.
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 22/06/2015.
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

-7-

		

't Spyxke: juni 2015

Voor de wandelaars op de Dag van ‘t Spyxke

Wip over de grens

Met het bezoek aan de Brouwerij-stokerij in Wilderen zitten we dit jaar tegen
Limburgs westgrens. De wandelaars zetten nog een stapje verder. Vlakbij ligt
Zoutleeuw. Niet in het historische stadje maar in het natuurgebied Het Vinne maken
we een toer van een vijftal kilometer. Eerst een ommetje langs de motteheuvel,
ooit de residentie van de plaatselijke heer. Dan wandelen over water: honderden
meters enkele centimeters boven de waterspiegel, tussen riet en watervogels.
Heb je zelf geen zin in deze wandeling, zet je dan als (groot)ouder(s) met klein(e)
kinderen in het witte zand van de avontuurlijke speeltuin.
Ook bestaat de mogelijkheid om de vlakbij gelegen en recent gerestaureerde
kerktoren van Wilderen te beklimmen op zaterdag tussen 14 en 18 uur (gratis).
Routebeschrijving
Best de richtingaanwijzers ‘Wellington’ volgen. Dat is het tenniscentrum dat zijn autoparking deelt met Brouwerij-Stokerij Wilderen.
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Professionele aankondigingen
1. Er wordt aangeraden om zeker tijdig in te schrijven (door betaling in
CP juni) voor de VVT Najaarsvergadering van 19 september in Hasselt.
Vooral het onderwerp is interessant … want we moeten tijdens deze
accrediteringscyclus 20 AE halen in DG 3 !!!
2. Vanaf 15 augustus kan men weer tijdens enkele weken de “verlofdagen
voor 2016” aangeven voor de wachtdienst 2016. Wie denkt voor een
vrijstelling in aanmerking te komen, zal dat ook kunnen melden…maar
daar verwacht ik een begeleid schrijven van de wachtdienstorganisatie
VVT/VBT.
3. Vergeet niet voor 30 juni te stemmen voor LIJST 2 VVT. Zeker als je
onze inzet en informatie waardeert, is stemmen voor het Verbond, OOK
steun geven aan jullie Limburgse mandatarissen in het RIZIV : Marc
Seijnhaeve, Christophe Jacobs en Jos Hoffbauer
4. Moeilijkheden met stemmen : kijk TIJDIG naar de website van VVT en
onze studieclub of vraag hulp : de stemming kan alleen via computer met
je EIGEN eID-kaart en kaartlezer. Ken ook (tijdig) je eigen wachtwoord
van je eID kaart !!
Alvast dank voor jullie steun
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Simply
straightforward

NobelParallel™ Conical Connection
Het NobelParallel CC implantaat is dankzij zijn design een zeer ‘straightforward’
implantaat, geschikt voor alle indicaties. Het biedt een uitzonderlijke flexibiliteit
wat u zeker zal bevallen zowel als ervaren clinicus als ook wanneer u wenst te
starten met implantologie. Het reeds beproefde implantaatlichaam garandeert
een hoge initiële stabiliteit en is ontworpen voor gebruik in alle botkwaliteiten
in variërende indicaties. De gekende interne “CC” conische connectie biedt
een waaier aan prothetische mogelijkheden zowel in de anterieure als de
posterieure regio.

Meer informatie:nobelbiocare.com/nobelparallel
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Als de nood het hoogst is….
De aardbeving in Nepal heeft een zware tol
geëist: tot nu toe zijn er al 7800 doden en meer
dan 16.000 gewonden geteld. Deze cijfers stijgen nog elke dag.
Bovendien verloopt de hulpverlening zeer moeizaam. De Nepalese regering is erg laks, chaotisch en corrupt. De zwaarst getroffen gebieden
liggen in de bergen, ze zijn moeilijk bereikbaar.
In vele dorpen zijn bijna alle huizen vernield.
De mensen durven hun huizen niet meer binnengaan, ook omdat er nog steeds naschokken zijn.
Ze slapen buiten in zeer armzalige toestanden.
Tot overmaat van ramp is ook het regenseizoen
net begonnen. Er is een groot gebrek aan eten,
zuiver water, tenten, dekens en geneesmiddelen.
De lokale medewerkers van Medora in Nepal zijn gelukkig ongedeerd gebleven.
Ook het Health Center werd niet beschadigd. Het Medora team is – samen met nog
enkele andere lokale verenigingen (Community Help Center, Lions, United Elephant
Co-Operative,…) - onmiddellijk in gang geschoten om hulp te gaan bieden in Gorkha
en Dhading, dicht bij het epicentrum van de aardbeving. Met geld van Medora en
de andere lokale Nepalese verenigingen organiseerden ze de eerste dag na de aardbeving al een bloeddonatieprogramma. De volgende dagen trokken ze met tenten,
dekens, eten, water en geneesmiddelen naar de moeilijkst bereikbare dorpjes die tot
dan toe nog geen enkele hulp gezien hadden. Ze gaven deze mensen ook de eerste
hulpverlening. De eerste twee weken hebben ze
bijna dag en nacht doorgewerkt.
Het gaat nog heel lang duren eer Nepal zich van
deze aardbeving kan herstellen. Het menselijk
leed en de materiële schade zijn enorm. Het toerisme, een grote bron van inkomen voor Nepal,
heeft een zware klap gekregen.
Gelukkig geven de Nepalezen de moed nooit
op. Ze aanvaarden hun lot, hoe zwaar ook en
ze helpen elkaar onvoorwaardelijk. Maar ze
rekenen nu heel erg op buitenlandse hulp.
Het geld dat op de rekening van Medora gestort
wordt integraal gebruikt om hulp te bieden aan
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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de mensen in de meest afgelegen gebieden rond Gorkha en Dhading die anders
geen hulp zien. Met uw steun kan deze hulp nog worden uitgebreid.
Wij zijn al vijf opeenvolgende jaren met Medora naar Nepal geweest. Medora
heeft als doel de mondgezondheid en de algemene gezondheid van de Nepalese
schoolkinderen in Chitwan te bevorderen. Wij hebben telkens kunnen vatststellen
hoe hard ook de lokale medewerkers zich inzetten voor Medora. In het najaar gaan
we voor de zesde keer terug.
Wij durven daarom ook aan onze Limburgse collega’s vragen om financiële steun
te bieden in deze extra moeilijke tijden voor Nepal.
Medora Health Foundation
IBAN: NL 26 ABNA 0518 8496 00
BIC: ABNANL2A
Met vermelding “ Aardbeving Nepal”
Voor meer informatie zie ook onze website: www.medora.be en de Facbook pagina
van Medora Belgium.
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NIVVT cursus

Nomenclatuur

op 7 mei 2015, Stiemerheide Genk - spreker: Marc Seijnhaeve
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GEZOCHT:
Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in Opglabbeek
en Maasmechelen zoekt voor aanvulling van haar team :
- een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie.
Dagen en uren vrij te bepalen.
Alle moderne apparatuur en assistentie aanwezig.
Opgevulde agenda’s volgens je eigen werkritme gegarandeerd.
Zeer aangename werksfeer in een ultramodern kader.
Contacteer ons vrijblijvend op 089/857025 of info@esthedentalplus.be
Enthousiaste collega gezocht voor een zwangerschapsvervanging in de
periode half oktober t.e.m. half januari te Diepenbeek. Dagen en uren te
bespreken.
Meer info op: info@tandartsvanheusden.be
Praktijk in Tessenderlo is op zoek naar een algemeen tandarts m/v voor langdurige samenwerking op voltijdse of deeltijdse basis.
Dagen en uren zelf te bepalen. Omzet gegarandeerd. Contact: 0475.846972
l.meulemans@telenet.be
Algemeen tandarts (met eventueel affiniteit endo) gevraagd voor onze groepspraktijk in Genk Centrum.
Minimum 2 dagen. www.tandendokters.be
Orthodont gezocht in Riemst
In onze jonge, groeiende tandartspraktijk zoeken wij als eerste specialisatie
een orthodont.
Ben jij een starter of zit je al jaren in het vak? Man of vrouw? Gemotiveerd en
met een hart voor kinderen? Groei je graag met ons mee? Dan zetten wij je
voorlopig 1 dag per week zelfstandig aan het werk, je mag de dag zelf bepalen.
Neem gerust contact met ons op. Wij werken in een ontspannen en familiale
sfeer met fulltime (balie)assistente - in Riemst, tussen Tongeren en Maastricht.
Contact: tandarts Hein Lueg 012 21 61 33 of info@tandartslueg.be
Tandarts gevraagd aan de Maaskant ! (vlak bij Maastricht!)
Einde loopbaan of pas afgestudeerd? maakt niet uit! Geen administratieve
rompslomp meer! Vervoeg onze groepspraktijk te Rekem-Lanaken.
Dagen en uren door U zelf te bepalen. DOEN !
Geïnteresseerd ? LTH.EVC@gmail.com of GSM 0477 138 676
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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
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

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Lunch &Learn bij Kerudent+

Tijdens de afgelopen 3 maanden hebben we bij Kerudent+, in
samenwerking met NobelBiocare, 4 workshops
georganiseerd. Tijdens de lunchtijd (12u tot 14u) werden
onderstaande onderwerpen behandeld en besproken.
• Sessie1: De implantaatbehandeling ,welke implantaatconnectie kan u gebruiken
enz….
• Sessie2: Werken we verschroefd of gecementeerd
• Sessie3: Behandeling edentate kaak, vaste of uitneembare oplossing
• Sessie4: Doordachte digitale implantaatplanning met onze 2G scanner in het
labo

Het initiatief, dat de naam “Lunch & Learn” meekreeg, werd
door de 12 tot 15 deelnemers zeer positief onthaald en kreeg
een gemiddelde tevredenheidsscore van 4,5 op 5.
Gezien het succes van deze formule hebben we bij
Kerudent+ het plan opgevat om ook in de toekomst op
geregelde tijdstippen een Lunch & Learn te blijven
organiseren.
Wij zullen u tijdig informeren over de geplande datums en
onderwerpen. Mocht u suggesties hebben omtrent
onderwerpen die u graag besproken wil hebben, dan
vernemen we dit graag.
Wij hopen u op één van de volgende meetings te mogen
begroeten,
Het Kerudent+ team
Wij zijn te bereiken
via: info@kerudent.be
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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KLTV activiteiten
27 juni		

Dag van het Spyxke

24 oktober

Apollonia Banket				Krekelhof

Activiteiten VVT 2015 studieclub Limburg
24 september
STCL Biocompatibel restaureren met glas
		
Raimond Van Duinen
Tiendschuur Herkenrode
22 oktober
STCL Endoscopisch geassisteerde osteotomieën van
		
boven- en onderkaak
		
Dr.Thomas Claeys
HANGAR 58

NIVVT cursussen LIMBURG 2015
NAJAAR
Dond 10 september
Kansen en valkuilen van social media :
S. Lammertyn Stiemerheide Genk		

20 AE 14-17h

Zat 19 september
NAJAARSVERGADERING VVT over radiologie : CC Hasselt

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

-19-

't Spyxke: juni 2015
Vrijd 25 september
Inleiding tot de klassieke homeopathie en de raakpunten met de THK :
R.Willemse
Stiemerheide Genk		
10 AE 9-17h
Dond 1 oktober
Acute medische situaties in de tandartspraktijk :
L. Abraham-Inpijn Stiemerheide Genk		
20 AE 14-17h

VOLZET

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

VOLZET

Dond 19 november
Modern mechanisch prepareren en nieuwe obturatietechnieken :
G. Aesaert
Stiemerheide Genk		
40 AE van 9-17h

VOLZET

Zat 5 december
NIVVT-KLTV wintermeeting UHasselt Diepenbeek 30 AE
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De wetenschap
van gevoelige
tanden
Er is nu een belangrijk product om u
te helpen de strijd aan te gaan met
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

Specialist bij gevoelige tanden

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a. • Site Apollo, Avenue Pascal 2-4-6, 1300 Wavre • www.gskdental.be
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BB13042

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.
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Ingezonden door collega Dirk Minten

U ziet een aantal foto’s van karikaturen die hij genomen heeft in het museum
van Gross Rosen (PL), het concentratiekamp waar zijn grootvader verbleven
heeft als politiek gevangene in de "Nacht und Nebel"-operatie. Ze hebben
met een dertigtal familieleden de herdenkingsplechtigheid bijgewoond
voor de 70e verjaardag van de bevrijding van dit kamp en Nordhausen Dora
Mittelbau, de fabriek van de V1 & V2 in ondergrondse tunnels.
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WACHTDIENST VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer 0903/39.969
Lijst wachtdienst juli, augustus, september 2015
JULI
Zaterdag, 4 Juli 2015 : 9 tot 18 uur
Vanhoorebeeck B.
Vyerlye A.
Gelade M.
Stijven W.
Pellaers L.
De Droogh K.
Achten F.

Stationsstraat 106
Ophovenstraat 21b2
Elzenstraat 16
Weg naar Zwartberg 161
Venstraat 16
René Lambrechtsstraat 30
Koolmijnlaan 409

3920 Lommel
3680 Maaseik-Neeroeteren
3500 Hasselt
3660 Opglabbeek
3700 Vreren-Tongeren
3800 St.Truiden
3550 Zolder

011/551472
089/364736
011/270222
089/819860
012/236118
011/691150
011/573903

3930 Hamont
3620 Smeermaas-Lanaken
3500 Hasselt
3520 Zonhoven
3740 Waltwilder-Bilzen
3800 Gelmen-St.Truiden
3583 Paal-Beringen

011/621012
089/721559
011/223032
011/814267
089/491970
011/486732
011/420651

3920 Lommel
3680 Maaseik
3500 Hasselt
3600 Genk
3770 Z.-Z.-Bolder-Riemst
3800 St.Truiden
3545 Zelem-Halen

011/541637
089/567304
011/274710
089/503156
012/451890
011/694192
013/442718

3920 Lommel
3960 Bree
3510 Kermt-Hasselt
3600 Genk
3770 Vroenhoven-Riemst
3500 Hasselt
3540 Lummen

011/755515
089/461378
011/253263
089/384988
012/454318
011/242400
011/571338

Zondag, 5 Juli 2015 : 9 tot 18 uur
Geunis G.
Denis M.
Jacobs C.
Remans D.
Koopmans C.
Hex L.
Stinkens M.

Stationsplein 12
Maaseikersteenweg 16
Kunstlaan 8
Molenweg 86
Verbindingsstraat 8
Luikersteenweg 502
Tessenderlostwg 85

Zaterdag, 11 Juli 2015 : 9 tot 18 uur
Bleyen E.
Ruttens L.
Van Rijswijk A.
Vandermeeren K.
Fastré L.
Matterne N.
Leys C.

Hees 60
Hepperstraat 25
Hefveldstraat 105
Caetsbeek 85
Visésteenweg 201
René Lambrechtstraat 31
Schansstraat 3

Zondag, 12 Juli 2015 : 9 tot 18 uur
Bosmans N.
Geukens L.
Grooten A.
Nellissen F.
Vanhees S.
Jansen S.
Hendrix E.

Koning Leopoldstr. 38
Bocholterkiezel 62
Diestersteenweg 187b1
Hoevezavellaan 83
Burg.Marresbaan 13
Mombeekdreef 68
Genebosstraat 109

Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 - Paro : 070 / 222125
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Zaterdag, 18 Juli 2015 : 9 tot 18 uur
Kerkhofs K.
Verstraeten V.
Wils S.
Miermans R.
Menten F.
Lowel G.
Houben R.

Dorpsstraat 37
Vergelsweg 10
Muggenstraat 49 bus3
Wiekstraat 146
Dorpsstraat 56
Nieuwe Steenweg 31
Ringlaan 79

3900 Overpelt
3680 Maaseik
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Bilzen
3850 Nieuwerkerken
3550 Zolder

011/759526
089/565369
011/229070
089/363129
089/414804
011/680778
011/533504

3920 Lommel
3620 Lanaken
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3890 Montenaken-Gingelom
3560 Lummen

011/344382
089/716377
011/284545
089/848340
012/454999
011/882833
013/522504

3990 Peer
3680 Neeroeteren
3500 Hasselt
3665 As
3730 Hoeselt
3720 Kortessem
3550 Zolder

011/632628
089/865620
011/591010
089/658476
089/415759
011/376891
011/252035

3920 Lommel
3650 Dilsen-Stokkem
3500 Hasselt
3530 Houthalen
3798 Voeren
3800 St.Truiden
3560 Lummen

011/541637
089/504550
011/274536
011/525052
04/3810251
011/680830
011/571338

3950 Kaulille-Bocholt
3630 Maasmechelen
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Beverst-Bilzen
3800 St.Truiden
3545 Halen

011/447829
089/761981
011/223232
089/351565
089/413815
011/682533
013/442910

Zondag, 19 Juli 2015 : 9 tot 18 uur
Agten J.
Geelen J.
Vanderhoydonck J.
Boyen E.
Vrancken S.
Lefevre M.
Carlier K.

Zwarte Weg 17
Eikelenweg 78
Luikersteenweg 232/5
A. Dumontlaan 31
Bilzersteenweg 415
Langstraat 1
Dr.Vandehoeydonckstr. 2

3de brugdag 2015, 20 Juli 2015 : 9 tot 18 uur
Devriendt A.
Goyens P.
Haesendonck E.
Heens C.
Buysmans J.
Goffings L.
Nelissen M.

Molenstraat 16
Maaseikerlaan 68
Sint-Truiderstwg 477b1
Stationstraat 7
Dorpsstraat 44
Daeleindestraat 14
Hertenlaan 6

Nat. Feestdag, 21 Juli 2015 : 9 tot 18 uur
De Troyer K.
Aelbers A.
Hardy M.
Philippe M.
Brouwers K.
Hoeck M.
Bruyninx L.

Hees 60
Heirbaan 53
Hasaluthdreef 10a bus 1
Souwstraat 19
Dr Goffinstraat 9
Stationsstraat 26
Genenbosstraat 109

Zaterdag, 25 Juli 2015 : 9 tot 18 uur
Leunen A.
Ramaekers R.
Vroninks B.
Deferm C.
Timmermans L.
Mignon L.
Colsoul J.

Winterdijkweg 31
Zegestraat 1a
Koning Boudewijnlaan 2/4
Boxbergstraat 62
St.Gertrudisplein 2a
Schepen de Jonghstr.29
Gen. Dewittestraat 24

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

-26-

't Spyxke: juni 2015
Zondag, 26 Juli 2015 : 9 tot 18 uur
De Blauwe F.
Roosen A.
Jacobs J.
Pauwels M.
Smits H.
Neven I.
De Muynck C.

Schutterstraat 25
Bocholterkiezel 50
Luikersteenweg 785
Jaarbeurslaan 21/32
Maastrichtersteenweg 103
Kleindekkenstraat 8
Halstraat 101

3950 Bocholt
3960 Bree
3500 Wimmertingen-Hasselt
3600 Genk
3770 Vroenhoven-Riemst
3800 Zepperen-St.Truiden
3550 Heusden-Zolder

089/471296
0477/37883
011/376990
089/515050
012/452667
011/689965
011/574242

3920 Lommel
3620 Gellik-Lanaken
3500 Hasselt
3600 Genk
3730 Hoeselt
3800 St.Truiden
3582 Stal-Koersel-Beringe

011/541637
089/716570
011/222011
089/362414
089/416256
011/686247
011/420680

3940 Hechtel
0
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3700 Tongeren
3830 Wellen
3540 Herk-de-Stad

011/734926

3941 Eksel
3620 Veldwezelt-Lanaken
3500 Hasselt
3520 Zonhoven
3740 Bilzen
3800 St.Truiden
3580 Beringen

011/818408
089/716141
011/762868
011/814626
089/491411
011/685628
011/427991

3910 Neerpelt
3680 Maaseik
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3870 Heers
3980 Tessenderlo

011/647897
089/565369
011/254384
089/357907
012/231047
011/484029
013/664737

AUGUSTUS
Zaterdag, 1 Augustus 2015 : 9 tot 18 uur
Bleyen J.
Thewissen R.
Jamart J.
Aerts C.
Cuypers A.
Haven B.
De Clerck H.

Hees 60
Biesweg 24
Toekomststraat 1
Weg naar As 90
Bilzersteenweg 10a
Tongerse Steenweg 34
Heerbaan 136

Zondag, 2 Augustus 2015 : 9 tot 18 uur
Agten V.
Don Boscostraat 87
niet toegekend 		
Vanderlinden V.
Nieuwstraat 179
Deferm C.
Boxbergstraat 62
Scholts K.
Maastrichterstraat 112
Oudebrouckx G.
Tulpenlaan 2
Gevers K.
Markt 14

011/351075
089/351565
012/393262
012/742183
013/305450

Zaterdag, 8 Augustus 2015 : 9 tot 18 uur
Duijsters L.
Meesen L.
Jans K.
Caerlens G.
Kellens D.
Lambeets E.
Morren R.

Hoofdstraat 20/1
Lindestraat 191
Maastrichterstwg 198 b1
Kapelhof 2
Biesenweg 44
Terbiest 96
Koerselsestwg 75/2

Zondag, 9 Augustus 2015 : 9 tot 18 uur
Ector J.
Marra B.
Bielen V.
Gyselinck M.
Vandewinkel M.
Brughmans E.
Vermeulen L.

Zonhoekstraat 149
Vergelsweg 10
Lazerijstraat 54
Hoogstraat 117
St.Catharinastraat 3
Bosveldstraat 1
Diesterstraat 54
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Zaterdag, 15 Augustus 2015 : 9 tot 18 uur
Gorre A.
Blaszczuk T.
Deruyter A.
Bollen W.
Jorissen I.
Ouwerx A.
Danckaert M.

Lindedorp 6
Herderstraat 78
Luikersteenweg 232/5
Winterslagstraat 73
Pliniuswal 24
Bornstraat 35
Meulenven 26

3990 Peer
3670 Maasmechelen
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3806 Velm-St.Truiden
3945 Kwaadmechelen

011/793200
089/762812
011/284545
089/362052
012/230794
011/680238
013/290290

3920 Lommel
3630 Maasmechelen
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Bilzen
3840 Borgloon
3550 Heusden

011/544639
089/252926
011/228121
089/358173
089/868693
012/210178
011/423612

3910 Neerpelt
3630 Maasmechelen
3511 Kuringen-Hasselt
3520 Zonhoven
3740 Munsterbilzen-Bilzen
3800 St.Truiden
3583 Paal-Beringen

011/641182
089/772636
011/255164
011/814626
089/491152
011/596985
011/423400

3990 Peer
3650 Doilsen-Stokkem
3510 Kermt-Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3800 Brustem-St.Truiden
3550 Heusden

011/631966
089/234832
011/252705
089/363920
012/393262
011/681571
011/573616

3990 Peer
3650 Dilsen
3500 Hasselt
3530 Houthalen
3700 Tongeren
3570 Alken
3583 Paal-Beringen

011/631966
089/756740
011/274536
089/385151
012/231122
011/760761
011/420651

Zondag, 16 Augustus 2015 : 9 tot 18 uur
Emmers R.
Cramm M.
Hox A.
De Deyn E.
Bertrand P.
Gorbatenko N.
Fransen J.

Lutlommel 22
Sint Barbarastr. 20
Rodenbachstraat 27
Rootenstraat 17 b17
Brugstraat 41b2
Papenstraat 12
Geenrijt 2

Zaterdag, 22 Augustus 2015 : 9 tot 18 uur
Geebelen L.
Gaajetaan J.
Bex M.
Goddeeris F.
Smeers B.
Delveau A.
Dirickx P.

Stationsstraat 42
J.Smeetslaan 148
Grote Baan 105
Kapelhof 2
Langblookstraat 19
Hasseltsesteenweg 418
Gele Bergstraat 6

Zondag, 23 Augustus 2015 : 9 tot 18 uur
Hermans D.
Gregoor H.
Vandevoort D.
Germis T.
Scholts K.
Somers M.
Maesen R.

A.Preudhommeplein 3b1
Koppelstraat 3
Diestersteenweg 109
D'Ierdstraat 3
Maastrichterstraat 112
Geelstraat 53
Past.Paquaylaan 110

Zaterdag, 29 Augustus 2015 : 9 tot 18 uur
Hermans D.
Custers K.
Jorissen E.
Kelchtermans M.
De Neve E.
Vanderspikken T.
Verspreet M.

A.Preudhommeplein 3b1
Europalaan 62
Hasaluthdreef10a bus1
Nachtegalenstraat 14
Maastrichterstwg 218
Hoogdorpstraat 34b
Tessenderlose steenweg 85
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Zondag, 30 Augustus 2015 : 9 tot 18 uur
Elsen V.
Van Der Wilt B.
Merchiers A.
Vandecaetsbeek P.
Pollentier N.
Gemis P.
Denteneer B.

Molenstraat 116
St Barbarastr. 20
Kliniekstraat 9
Rootenstraat 17b17
Dorpstraat 41b2
Borgwormsesteenweg 5
Engsbergse steenweg 94

3910 Neerpelt
3630 Maasmechelen
3500 Hasselt
3600 Genk
3730 Hoeselt
3891 Millen b.Aalst St.T.
3980 Tessenderlo

011/644674
089/252926
011/273699
089/358173
089/492773
011/484531
013/313130

3940 Hechtel
3620 Lanaken
3510 Kerrmt-Hasselt
3520 Zonhoven
3700 Tongeren
3870 Heers
3583 Paal-Beringen

011/726577
089/714351
011/255115
011/605059
012/231298
011/484029
011/725362

3930 Hamont
3630 Maasmechelen
3500 Hasselt
3920 Zonhoven
3700 Tongeren
3806 Velm-St.Truiden
3560 Lummen

011/621012
089/762315
011/253908
011/605059
012/230794
011/685524
013/571338

3971 Heppen-Leopoldsburg
3960 Bree
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3560 Lummen

011/345891
089/468368
011/222497
089/363259
012/241794
011/686802
013/522186

3930 Achel
3650 Rotem-Dilsen
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3700 Lauw-Tongeren
3840 Hoepertingen-Borgloo
3560 Lummen

011/643675
089/754067
011/757815
089/354145
012/395099
012/741776
013/522186

SEPTEMBER
Zaterdag, 5 September 2015 : 9 tot 18 uur
Jackers K.
Vanherle B.
Becuwe K.
Timmerman K.
Butenaers D.
Vanhollebeke E.
Cleeren J.

Hoefstraat 15
Europaplein 11
Zolderse Kiezel 159
Heuvenstraat 14a
Romeinse Kassei 37
Bosveldstraat 1
Paalsesteenweg 325

Zondag, 6 September 2015 : 9 tot 18 uur
Martens P.
Fabry R.
Degueldre V.
Cloes A.
Berx P.
Vandormael Y.
Ibrahim I.

Stationsplein 12
Europaplein 21
Lazarijstraat 144
Heuvenstraat 14a
Pliniuswal 24
Velmerlaan 57
Genebosstraat 109

Zaterdag, 12 September 2015 : 9 tot 18 uur
Willems D.
Heyens R.
Lemmens R.
Ferrer Serena C.
Wolters R.
Vannitsen M.
Dermauw L.

Oudstrijdersstraat 24
Witte Torenwal 11
Toekomststraat 28a
Dieplaan 41
Tongersveldstraat 20
Tongersesteenweg 10
Dr.Vanderhoeydonckstr.68

Zondag, 13 September 2015 : 9 tot 18 uur
Linsen J.
Stassen K.
Kuznetsov K.
Gladys H.
Baillien L.
Velkeneers N.
Goijens K.

Thomas Watsonlaan 31
Hoogbaan 209
Volksstraat 71
Rozenkranslaan 65
Tapstraat 13
Kasteelstraat 23b
Dr.Vanderhoeydonckst.68

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

-29-

't Spyxke: juni 2015
Zaterdag, 19 September 2015 : 9 tot 18 uur
Gommers P.
Gielen G.
L'Hermignaux J.
Janssen M.
Boosten E.
Wauters J.
Gerits M.

Luikersteenweg 419
Breekiezel 36
Helbeekplein 6 bus 2
Weg naar As 90
Verbindingsweg 20
Steenweg 345a
Beverlose steenweg 365

3920 Lommel
3670 Gruitrode
3500 Hasselt
3600 Genk
3770 Riemst
3570 Alken
3580 Beringen

011/645945
089/856204
011/227749
089/362414
012/452556
011/591109
011/423710

Zondag, 20 September 2015 : 9 tot 18 uur
Vermeulen J.
Bude B.
Bartholomevis K.
Schepers J.
Daerden G.
De Droogh K.
Habex P.

Mortel 22
3930 Achel
Vergelsweg 10
3680 Wurfeld-Maaseik
Oppenstraat 6
3512 Stevoort-Hasselt
Stationstraat 7
3665 As
Maastrichterstwg 16
3770 Riemst
René Lambrechtsstraat 30 3800 St.Truiden
Veearts Strauwenlaan 16/1 3540 Herk-de-Stad

011/644992
089/565369
011/315523
089/658476
012/453620
011/691150
013/553430

Zaterdag, 26 September 2015 : 9 tot 18 uur
Emmers P.
Janssen N.
Besseleers A.
De Ceuster J.
Boelen V.
Arnauts M.
Haenen E.

Lutlommel 22
Itterplein 6 01
Maastrichterstwg198b1
Grote Baan 197
Dorpsstraat 56
Wilderenlaan 15
Sluisbampt 13

3920 Lommel
3960 Bree-Opitter
3500 Hasselt
3530 Houthalen
3740 Eigenbilzen-Bilzen
3803 Wilderen-St.Truiden
3550 Heusden-Zolder

011/544639
089/867737
011/762868
011/604410
089/414804
011/767378
011/538139

3920 Lommel
3640 Kinrooi 0
3512 Stevoort-Hasselt
3600 Genk
3770 Millen-Riemst
3800 St.Truiden
3582 Koersel-Beringen

011/551472
89/702600
011/314830
089/355472
012/238519
011/683627
011/453606

Zondag, 27 September 2015 : 9 tot 18 uur
Wuytens C.
Vanende K.
Cox L.
Vanberwaer K.
Slaets J.
Beckers M.
Van den Bossche C.

Stationsstraat 106
Weertersteenweg 136
Hasseltse Dreef 103
Noordlaan 2 b1
Millerdries 27
Gazometerstraat 14
Koerseldorp 35

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

juli, augustus, september 2015

						070 / 222088
Weekend 27-28 juni 2015
Weekend 4-5 juli 2015
Weekend 11-12 juli 2015
Weekend 18-19 juli 2015
Nat Feestdag 21 juli 2015
Weekend 25-26 juli 2015
Weekend 1-2 augustus 2015
Weekend 8-9 augustus 2015
Weekend 15-16 augustus 2015
Weekend 22-23 augustus 2015
Weekend 29-30 augustus 2015
Weekend 5-6 september 2015
Weekend 12-13 september 2015
Weekend 19-20 september 2015
Weekend 26-27 september 2015

Daems Julie
Proost Ann
Piret Jean-Luc
Nelles Anne-Marie
Scheurs Arnoud
Schrijnemakers Karel
Mevesen Ann
Van Hemelen Martine
Van Erum Ria
Stessens An
Vandeput Lucien
Vanderstraeten Olga
Vandevenne Rika
Berben Cornelia
Vangeel Dymphna

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE

0496512475
0496230430
0476259781
0476411830
089359703
0475724848
0494447715
0473650025
0474643495
0498110291
0498120589
0475586064
0495528108
0487292585
012263555

juli, augustus, september 2015

						070 / 222125
Soers Catherine
Thevissen Eric
Van den Eynde Els
Van Enis Francis
Wijgaerts Ingrid
Bollen Curd
Devlieger Hilde
Vogels Roel
Cox Catherine
Boschmans Geert
Gijbels Frieda
Soers Catherine
Thevissen Eric
Van den Eynde Els

Weekend 4-5 juli 2015
Weekend 11-12 juli 2015
Weekend 18-19 juli 2015
Nat Feestdag 21 juli 2015
Weekend 25-26 juli 2015
Weekend 1-2 augustus 2015
Weekend 8-9 augustus 2015
Weekend 15-16 augustus 2015
Weekend 22-23 augustus 2015
Weekend 29-30 augustus 2015
Weekend 5-6 september 2015
Weekend 12-13 september 2015
Weekend 19-20 september 2015
Weekend 26-27 september 2015
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Het KLTV- bestuur en de redactie wensen,
alle collegae en hun familie
een zonnige, deugddoende en
herbronnende vakantie
Tot op de Dag v.h. Spyxke
of tot in september!
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Activiteit VVT studieclub Limburg
Donderdag 24 september 2015

om 20u30

Biocompatibel restaureren
met glas
Raimond Van Duinen
sponsoring:
DENTAID
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Dentaid -- G.S.K.
- Nobel Biocare
- Pfizeraangevraagd
- Offitel
sponsoring:
Tiendschuur
sponsoring:
Accreditering
DG4
sponsoring:Proscan
KLTV enDentaid
MDL
Herkenrode

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
bij Serge Wils ten laatste 16 september 2015
(Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)

* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be

		
			
		
			

* via telefoon: 0494/751719
(enkel antwoordapparaat of sms)
* via website: www.vvt.be
(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)
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Agenda
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Donderdag 24 september 2015
STCL – Raimond Van Duinen
Biocompatibel restaureren met glas
Tiendschuur Herkenrode

Op het schutblad met uw naam en adres
Studieclub 24/9 Ja/Neen
		
= U bent wel of (nog) niet ingeschreven
		
voor de studieclub van september
Donderdag 24 september 2015 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 DENTAID, MACOBE en KBC

Voorblad van 't Spyxke: Zicht vanop het hoogste punt van
Diepenbeek richting Noord
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)
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Beste collegae,
Ik zal maar beginnen met een cliché, hij is weer
voorbij die mooie zomer, die begon met een klinkende overwinning van het VVT tijdens de recente
sociale verkiezingen van het RIZIV. Dit was enkel
mogelijk dankzij jullie stem, waarvoor dank.
De voorbije zomer moesten wij spijtig genoeg
afscheid nemen van Els, de echtgenote van oud
voorzitter Roger Oosterbosch en van Maurice
Cleeren, oom van collega Ronny Martens en
sinds jaar en dag vaste begeleider van de fietstocht tijdens de Dag van ’t Spyxke. Zij werden
beiden 77 jaar.
Ik vind het heel spijtig dat er nog altijd collegae, ondanks herhaaldelijke oproepen
van onzentwege, met verlof gaan en hun patiënten aan hun lot over laten als ze
plots met tandheelkundige problemen zitten. Vroeg of laat gaat dit gedrag van
enkelingen ons nog zuur opbreken en zitten we met een weekwachtdienst opgezadeld
of misschien zelfs met een nachtwachtdienst.
In naam van de KLTV heet ik de 14 jonge Limburgse collegae die dit jaar hun master
in de tandheelkunde behaalden, welkom in onze vereniging. Hopelijk zitten er hier
enkele tussen die in de toekomst binnen het VVT en onze vereniging bestuurstaken
of zelfs mandaten binnen het RIZIV willen opnemen.
Langs deze weg bedanken we ook de collegae die ons hun volmacht voor de extra
algemene vergadering van VVT lieten geworden. We zullen deze volmachten, indien
nodig, nuttig gebruiken.
De Dag van ’t Spyxke op 27 juni was dit jaar een schot in de roos met een prachtige fiets- en wandeltocht, een gesmaakt bezoek aan de brouwerij van Wilderen
en aansluitend een overheerlijke BBQ in de Sint Jorishoeve te Alken. Het goede
weer heeft hier zeker en vast een rol in gespeeld.
Voor het KLTV bestuur breekt nu een drukke periode aan daar we alles aan het
klaarstomen zijn voor een spetterende viering van 80 jaar KLTV in 2016. Ik kan
nu al verraden dat we op donderdag 4 februari 2016 de feestelijkheden starten met
een Apollonia happening in Hangar 58. Verdere info volgt in de komende maanden.
Collegiale groeten,
Serge
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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GEBOORTE:
		

BOB

° 5-08-2015
Zoontje van collega NATALIE SCHREURS en
Dhr. Robrecht Exelmans
Kleinzoontje van collega ARNAUD SCHREURS

EVIANA

° 17-08-2015
Kleindochtertje van collegae IRENA MIEVIS en
LUC VRIELINCK

OVERLIJDEN:

Helena HOUBEN

° 15-08-1923 � 29-06-2015

Moeder van collega KAREL STASSEN
Grootmoeder van collega ELKE STASSEN

Els PAULISSEN

° 08-09-1938 � 10-08-2015

Echtgenote van collega ROGER OOSTERBOSCH

Maurice CLEEREN

° 11-05-1938 � 04-08-2015

Oom van collega RONNY MARTENS
Maurice was al jaren een van de vaste begeleiders van de
fietstocht op de Dag van het Spyxke

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

-4-

't Spyxke: september 2015
Activiteit VVT studieclub Limburg
Studieclub donderdag 24 september 2015 om 20h30

“Biocompatibel restaureren met glas”
Tiendschuur
Herkenrode

Accreditering aangevraagd DG4

Spreker: Dr. Raimond Van Duinen
Korte inhoud
Tandbederf is een onbalans in het re- en de-mineralisatieproces leidend tot een verlies
van mineralen zoals calcium en fosfaten hetgeen cariës veroorzaakt. Om de caviteit te
restaureren zijn we af aan het stappen van metalen zoals amalgaam en goud en stappen
wij over naar composieten en porseleinen. Amalgaam wordt niet gezien als biocompatibel en in sommige gevallen zelfs als toxisch aangeduid. De laatste studies laten zien
dat composieten en hun afgeleiden nog toxischer zijn en zelfs potentieel carcinogene
bestanddelen bevatten. Dit kan leiden tot allerlei systemische reacties en een toenemende
mate van bederf en zenuwbehandelingen. Biomimetische tandheelkunde heeft als doel de
cariës te behandelen door de verloren minderalen terug te geven aan de dentitie. Hoewel
glas ionomeren kunnen worden gebruikt om de gewenste mineralen aan te bieden zijn
ze normaliter te zwak om de krachten in een dragende meervlaks posterieure restauratie
te weerstaan. Met behulp van warmteuitharding kunnen de eigenschappen verbeterd
worden om zodoende de hardheid te krijgen die kan worden vergeleken met de sterkte
van een natuurlijk element. Toevoeging van mineralen zoals fluor- en hydroxy-apatiet
leiden ook tot betere eigenschappen en prestaties.
Curriculum vitae spreker:
Dr. Raimond N.B. van Duinen volgde zijn opleiding aan het ACTA Amsterdam. Sinds
1987 heeft hij een praktijk in Den Haag waar hij zich voornamelijk bezig houdt met
biomimetische tandheelkunde. Gedurende zijn werk als onderzoeker bij ACTA heeft
Dr. Raimond N.B. van Duinen een speciale interesse ontwikkeld voor bioactieve
restauratiematerialen zoals glasionomeer. In 2005 publiceerde hij een studie over de
perspectieven van traditioneel glas ionomeer cement als een universeel direct restauratief materiaal. Veel van zijn studies zijn gepubliceerd in nationale- en internationale
tijdschriften. Sinds 2005 werkt hij als onderzoeker en spreker in samenwerking met
verschillende Europese universiteiten (zoals Queen Mary te Londen en de Universiteit
van Zagreb. In 2013 legde hij de basis voor een internationale biomimetische expertise
groep met Key Opinion Leaders van over de hele wereld. De website van de groep is
www.biodentistry.eu

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Digitale afdrukname biedt optimaal comfort voor
patiënten, tandarts en dentaaltechnicus.
Maak er gebruik van!

U kunt een hands-on training aanvragen bij MDL-Euregio
waarna u de iTero eigenhandig kunt bedienen.
Krachtige maar toch eenvoudige
technologie:
Geen spray nodig.
Geen speciale techniek nodig.
Vervangt de traditionele afdruk
volledig:
Solitaire kroon  volledige kaak
Inlay’s, onlay’s, facings en
Implantaten
Zeer accurate en sterke modellen:
PolyUrethaan en CNC gefreesd
voor de precisie
Open systeem dat tandarts en
dentaaltechnicus meer vrijheid
geeft.
Structuren via CADCAM techniek of
klassieke opwastechniek.

Voor meer info kunt u ons steeds
contacteren op onderstaande
coördinaten.
Tel.: 089/71.70.98
e-mail: mdl@mdl-euregio.be
Maandblad van en voor
de Limburgse tandartsen
Fax: 089/72.29.76
www.affix-ts.com
www.mdl-euregio.be
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Professionele aankondigingen
1. Voor de WACHTDIENSTregeling van 2016 kunnen jullie ALLEEN
op de persoonlijk website www.spoeddienstalgemeentandarts.be en
nog tot 28 september 2015 inloggen om de vakantiedagen 2016 in te
brengen. Probeer hier niet in te overdrijven, want sommigen leken in
het verleden bijna nooit aan het werk !!!
2. Onze jaarlijkse wintermeeting op zaterdag 5 december gaat dit jaar door
in onze studieclublocatie “Hangar 58” in Bokrijk. ALLEEN inschrijving
met het betaalformulier in VVT Magazine blad van september !!!!
3. Op donderdagavond 15 oktober organiseren we in Stiemerheide-Genk
een geaccrediteerde (aanvraag onderweg!!) interactieve workshop
SPOOR 1 rond werken met nieuwe technologieën (e-Health,My
CareNet,Vitalink, Recip-e….), zodat in fase een vlotte samenwerking
met andere zorgverstrekkers kan bekomen worden en kan gewerkt
worden met specifieke software. Inschrijven kan echter niet meer, alle
sessies zijn VOLZET.

TE HUUR of OVER TE NEMEN
Praktijkruimte in het centrum van Houthalen.
Naar aanleiding van het overlijden van collega GUIDO PENXTEN.
U kan contact nemen met zijn dochter, Sofie Penxten op het nummer
0479/237195

TE KOOP:
Sirona M1+ en Röntgen SIEMENS Dentotime 60kV 7mA, prijs overeen
te komen
Gratis te verkrijgen: Dentotime 70kV 7mA op voet.
Tel. 011 275560 of 0472 494587 Paul Delwiche

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Proficiat Promovendi en welkom in de KLTV.
Eind juni behaalden 14 Limburgers hun diploma van tandarts. (gegevens KUL)
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.
Joris AERDEN (Genk)
Bernard CORNELISSEN (Hamont)
Senne DE WINTER (Diepenbeek)
Evelien DREESEN (Bocholt)
Cathérine ENGELEN (Sint-Truiden)
Wouter HABEX (Herk-de-Stad)
Maxime LAMBEETS (Sint-Truiden, Erwin Lambeets)
Lien MAAS (Bocholt)
Gunter MEEX (Beverlo)		
Brent RAEMAEKERS (Heusden-Zolder)
Daan SIODLAK (Leopoldsburg, Raymond Siodlak)
Serge SLEURS (Meeuwen-Gruitrode)
Liesbeth VAN DE WINKEL (Tongeren, Marc Van de Winkel)
Annelies WECKX (Paal, Greta Gerits)
De promovendi van 2014 hebben nu het stagejaar achter de rug hebben en behaalden dus het
postgraduaat Algemeen Tandarts 2015.
Stefanie ADRIAENSENS (Houthalen)
Inge BOULET (Borgloon)
Wim BRIEN (Vorsen)
Lore GIJBELS (Hechtel)
Lore GOVAERS (Opglabbeek)
Yves GOYENS (Neeroeteren)
Lieze HOBIN (Hasselt)
Daan MARTENS (Stevoort)
Christophe POLITIS (Genk, Stan Politis)
Joris VAN GENECHTEN (Ham, Jozef Van Genechten)
Tine WELTENS (Hamont-Achel)
Behaalden hun Master in de specialistische mondzorg:
Simon POELMANS (Lummen)
Eline JALON (Neerpelt)

Orthodontie met klinisch postgraduaat
Restauratieve tandheelkunde met klinisch
postgraduaat

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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MONOLITHISCHE KRONEN

MADE IN GERMANY

MonoZir®

€89,-

*

(€99,-**)

* Op basis van intraorale
scanbestanden, zonder model.
** Op basis van conventionele
afdruk, met model.

Lava™ Plus

IPS e-max

Meer indicaties, meer patiënten, meer behandelingen
CAD/CAM-vervaardigd
Digitale competentie binnen handbereik.
Met de productiestart van ons digitale Center of Excellence, vlak over de grens bij ‘s-Heerenberg, breken er
nieuwe tijden aan. Voor u en voor ons. Vanaf nu leveren wij digitaal vervaardigde tandtechnische oplossingen
‘Made in Germany’. Wij bieden u alle zekerheid met de gecertificeerde productie én de ruime keuze aan
hoogwaardige, esthetische materialen, afkomstig van gerenommeerde leveranciers als 3M ESPE, Ivoclar®
Vivadent, Kuraray Noritake en VITA. Door de schaalgrootte van de productie en ons uitstekende logistieke
netwerk garanderen wij een snelle levering, voor uiterst scherpe prijzen. Mét alle service en tandtechnische
ondersteuning die u van ons gewend bent. Goed voor u, goed voor uw patiënt.

Elysee Dental (BE) | Minderbroederstraat 12Q | B -3000 Leuven
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
T + 32 (0)16 270 040 | info@elysee-dental.be | www.elysee-dental.be
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GEZOCHT:
Algemeen tandarts voor drukke groepspraktijk mét assistentie in Genk.
Voorlopig enkel op maandag. (eventueel extra dagen zijn mogelijk!)
timmermandavid@hotmail.com
GSM: 0478/41.32.78
Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in Opglabbeek
en Maasmechelen zoekt voor aanvulling van haar team :
- een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie.
Dagen en uren vrij te bepalen.
Alle moderne apparatuur en assistentie aanwezig.
Opgevulde agenda’s volgens je eigen werkritme gegarandeerd.
Zeer aangename werksfeer in een ultramodern kader.
Contacteer ons vrijblijvend op 089/857025 of info@esthedentalplus.be
Enthousiaste collega gezocht voor een zwangerschapsvervanging in de
periode half oktober t.e.m. half januari te Diepenbeek. Dagen en uren te
bespreken.
Meer info op: info@tandartsvanheusden.be
Praktijk in Tessenderlo is op zoek naar een algemeen tandarts m/v voor langdurige samenwerking op voltijdse of deeltijdse basis.
Dagen en uren zelf te bepalen. Omzet gegarandeerd. Contact: 0475.846972
l.meulemans@telenet.be
Algemeen tandarts (met eventueel affiniteit endo) gevraagd voor onze groepspraktijk in Genk Centrum.
Minimum 2 dagen. www.tandendokters.be
Orthodont gezocht in Riemst
In onze jonge, groeiende tandartspraktijk zoeken wij als eerste specialisatie
een orthodont.
Ben jij een starter of zit je al jaren in het vak? Man of vrouw? Gemotiveerd en
met een hart voor kinderen? Groei je graag met ons mee? Dan zetten wij je
voorlopig 1 dag per week zelfstandig aan het werk, je mag de dag zelf bepalen.
Neem gerust contact met ons op. Wij werken in een ontspannen en familiale
sfeer met fulltime (balie)assistente - in Riemst, tussen Tongeren en Maastricht.
Contact: tandarts Hein Lueg 012 21 61 33 of info@tandartslueg.be

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Tandarts gevraagd aan de Maaskant ! (vlak bij Maastricht!)
Einde loopbaan of pas afgestudeerd? maakt niet uit! Geen administratieve
rompslomp meer! Vervoeg onze groepspraktijk te Rekem-Lanaken.
Dagen en uren door U zelf te bepalen. DOEN !
Geïnteresseerd ? LTH.EVC@gmail.com of GSM 0477 138 676
Tandartsenpraktijk 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
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

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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NIVVT cursus

Bestand tegenover onbetand en afbouw dentitie
op 4 juni 2015, Stiemerheide Genk - spreker: Nick Postema

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Werken met

NobelProcera®
levert u korting op

My NobelProcera® online spaaractie
Werken met de high-end producten van NobelProcera® levert u als tandarts
korting op! U verdient bij elke NobelProcera® bestelling punten (1 punt = 1 euro)
a.d.h.v. uw unieke NobelProcera® filenummers. Deze punten kan u na verloop
van tijd omzetten in een korting of eventueel gebruiken voor het aanschaffen van
praktische en educatieve producten om uw praktijk te moderniseren en/of de
communicatie naar de patiënt toe te verbeteren.

Spaar nu op mynobelprocera.be*
Voor meer info, contacteer uw Nobel Biocare regioverantwoordelijke
of onze marketing dienst op het nummer 02/467 41 90.
* In samenwerking met tandtechnische labo's uit België en Luxemburg.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

© Nobel Biocare Belgium, 2015. All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from the context in a certain case, trademarks of
Nobel Biocare. Disclaimer: Some products may not be regulatory cleared/released for sale in all markets. Please contact the local Nobel Biocare sales office for current product assortment and availability.
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Verkiezingsavond 11 juni, Hangar 58
Sixties Bokrijk, voordracht Pareto en extra STCL Nomenclatuur,
impressies van een zeer gevarieerde avond

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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nieuw

De wetenschap
van gevoelige
tanden
Er is nu een belangrijk product om u
te helpen de strijd aan te gaan met
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

Specialist bij gevoelige tanden

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a. • Site Apollo, Avenue Pascal 2-4-6, 1300 Wavre • www.gskdental.be
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BB13042

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.
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Apolloniabanket
		

ZATERDAG 24 OKTOBER 2015

’t Krekelhof

Rechterstraat 6 - B-3511 Kuringen
De voorzitter en de bestuursleden van de Koninklijke Limburgse
Tandartsen Vereniging nodigen alle leden met partner uit op hun
68ste banket. Na Fonteinhof vorig jaar gaat dit jaarlijkse evenement
deze keer door in het Krekelhof in Kuringen waar we in februari
ook voor de Apolloniareceptie te gast waren.
Zaterdag 24 oktober worden jullie verwacht rond 19h30 voor het
aperitief.
Na een uurtje gaan we dan aan tafel voor een fijn diner en een
spetterend dansfeest met DJ, ambiance verzekerd.
Tussendoor worden we met verstomming geslaan tijdens enkele
optredens waarover we nu nog niks zeggen, just come and see!
Echt de moeite waard.
Spreek daarom met jullie vrienden af en schrijf in voor één van
hoogtepunten van het jaar: het Apolloniabanket, de collegiale
KLTV traditie.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Menu Apolloniabanket
Verwelkomingsreceptie vanaf 19h30
Ontvangst met Champagne “Monthuys” en
sinaasappelsap met 3 smaakmakertjes
*****
Canadese kreeft - dry aged runds uit Alken gerookte ganzenlever - rode biet
*****
Gebakken St. Jacobsvruchten - zalf van schorseneer paddenstoel - truffel
*****
Duo van Texels lam - doperwt – aardappelgratin – rozemarijn
*****
Assortiment van nagerechten
*****
Koffie – zoetigheden
Betere aangepaste wijnen, waters op tafel

Receptie vanaf 19H30
Aan tafel om 20H30
Kostprijs :

85,00 EUR (per persoon, All-in)

IBAN: BE 28-6451-1921-1520

		

			Swift/BIC: JVBABE22
			

VOOR 18 OKTOBER

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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KLTV activiteiten
24 oktober

Apollonia Banket				Krekelhof

Activiteiten VVT 2015 studieclub Limburg
24 september
STCL Biocompatibel restaureren met glas
		
Raimond Van Duinen
Tiendschuur Herkenrode
22 oktober
STCL Endoscopisch geassisteerde osteotomieën van
		
boven- en onderkaak
		
Dr.Thomas Claeys
HANGAR 58

NIVVT cursussen LIMBURG 2015
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		
10 AE 9-17h
Dond 1 oktober
Acute medische situaties in de tandartspraktijk :
L. Abraham-Inpijn Stiemerheide Genk		
20 AE 14-17h

VOLZET

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

VOLZET

Dond 19 november
Modern mechanisch prepareren en nieuwe obturatietechnieken :
G. Aesaert
Stiemerheide Genk		
40 AE van 9-17h

VOLZET

Zat 5 december
NIVVT-KLTV wintermeeting UHasselt Diepenbeek 30 AE
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Zaterdag 27 juni 2015

DAG VAN 't SPYXKE
Eindelijk nog eens raak! Schitterend weer voor de DVHS. Wilderen, Zoutleeuw
en St Joris Alken, wandelaars en fietsers, behalve ’s avonds, apart. Eerste afspraak
was de parking van TC Wellington, of beter TC Wimbledon (;-)) naast de brouwerij van Wilderen. De ervaren gids leidde de groep wandelaars met enthousiasme
door de ultramoderne brouwerij, alles kraaknet en
steriel, ongelooflijk dat hier al gebrouwen werd.
Een viertal bieren en evenveel distillaten zien
hier het daglicht. De brouwerij was in spanning
in de wedstrijd van de smaak, in juli komt dan het
verlossende bericht dat ze de hoofdvogel hebben
afgeschoten: hun DOUBLE YOU GIN wint de
hoogste onderscheiding : 3 gouden sterren.
Na de moderne brouwerij duiken we het verleden in. De oude stokerij is nog de enige
in Vlaanderen die quasi volledig gespaard is gebleven van de vernielzucht tijdens
de 2 WO’s. Een uniek voorbeeld van industrieel erfgoed, zelfs op Europees gebied.
Spijtig dat onze groep te groot was voor een bezoek aan de oude kelder met de vaten
van de oude distillaten, diep onder de
brouwerij, indertijd
verborgen voor de
accijnzenambtenaars. De kleinere
groep fietsers had
meer geluk.
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Na deze tweede brouwerij hadden we toch dorst
gekregen en installeerden we ons in het zonnetje
op het terras van de verbruikszaal. Na goedkeurend genoten hebbend van de plaatselijke brouwsels, riep collega René Thewissen verzamelen
geblazen voor de wandeling in “Het Vinne”, het
Vlaams-Brabants provinciaal waterreservaat in
Zoutleeuw, 4 km verderop. Een prachtig natuurgebied, gelegen tussen en gewonnen op de twee
Getes. Een plas met een wandelroute errond en
werkelijk erop. Allemaal op één rij achter elkaar
over de houten loopplanken tussen het riet en
de waterlelies, in de verte gade geslaan door
honderden watervogels, wij de indringers in hun
paradijs. Kikkers en reigers vreedzaam bij elkaar?
Een prachtige wandeling die eindigde op het terras
annex speeltuin voor een tweede drankje en/of ijsje.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Rond 18h00 worden we verwacht in de St Joris Hoeve in Alken, dus weer de
auto in en op weg. Ondertussen hadden we vernomen dat de fietsers een uurtje
later zouden arriveren. Zij hadden hun slot in de rondleidingen van de brouwerij
gemist en moesten wachten tot de gids klaar was met de vorige groep. Dan maar
wat langer aperitieven op het terras van de hoeve, geen probleem. De collega’s
die alleen ’s avonds kwamen waren er ook al. De lekkere hapjes en vriendelijke
bediening maakten het wachten op de fietsers en de BBQ aangenaam vertoeven
in het zonnetje. De kleinsten amuseerden zich kostelijk in het speeltuintje en aan
de knutseltafels.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Toen de BBQ op kruissnelheid was gekomen
en de heerlijke geuren onze smaakpapillen en
speekselklieren al prikkelden, arriveerden de
fietsers en kon er aangeschoven worden aan het
groentenbuffet en de BBQ. Met een bord vol
vlees of vis namen we plaats in de eetzaal waar
de bediening de glazen rijkelijk vulde met witte
of rode wijn, bieren, frisdranken en waters.
Na de eerste gang nodigde voorzitter Serge een onschuldig handje uit om de lotjes
uit de tombola te trekken. Veel lekkers voor enkele gelukkigen, de pechvogel van
de dag en een dikke proficiat voor de organisator van de dag, Ronny Martens.
Wie wilde, kon nog een tweede of derde keer langs bij de BBQ, maar ondertussen
stond er een heus dessertenbuffet en een overvolle kaasschotel opgesteld. Te
veel zoet en lekkers, koffie, decaf of thee. Iedereen was het erover eens, een echt
geslaagde KLTV familiedag en meer dan ooit hadden de afwezigen ongelijk. Onthoud dat voor volgend jaar op de laatste zaterdag van juni, voor de 20ste editie en
in het jubileumjaar: 80 jaar KLTV! Tot dan.
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Winnaars van de tombola

Pechvogel van de dag :
Tony Kerkhofs
Wilderen Goud :
Anne Marie Grooten
Kaas van Wilderen :
Ria Miermans
4 flesjes Kriek:
Irena Mievis
Kanunnik 75cl :
Henia Gladys
Kanunnik 75cl :
Karel Van Ende
Kanunnik 4 flesjes :
Elke Lenssen

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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WACHTDIENST VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer 0903/39.969
Lijst wachtdienst oktober 2015
Zaterdag, 3 Oktober 2015 : 9 tot 18 uur
Linmans L.
Van De Boel B.
Lukasse E.
Lodewijks A.
Rosias S.
Bellens B.
Martens P.

Geerstraat 2a
Sint Pietersstraat 145
Volderslaan 17
Weg naar Opoeteren 60/1
Bilzensteenweg 10a
Terwouwenstraat 22
Guido Gezellelaan 22

3941 Eksel
3630 Maasmechelen
3500 Hasselt
3660 Opglabbeek
3730 Hoeselt
3800 Zepperen-St.Truiden
3550 Heusden

011/731909
089/792062
011/275818
089/857025
089/416256
011/726235
011/431311

3910 Neerpelt
3960 Bree
3500 Hasselt
3600 Genk
3770 Riemst
3806 Velm-St.Truiden
3540 Herk-de-Stad

011/640181
089/471202
011/275818
089/363129
012/453620
011/685524
013/553430

3940 Hechtel
3620 Rekem-Lanaken
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3980 Tessenderlo

011/734926
089/713034
011/321445
089/303008
012/395426
011/683632
013/666547

3930 Hamont
3670 Meeuwen-Gruitrode
3500 Hasselt
3660 Opglabbeek
3730 Hoeselt
3840 Borgloon
3550 Zolder

011/621533
089/811141
011/332303
089/857025
089/415759
012/741217
011/538139

Zondag, 4 Oktober 2015 : 9 tot 18 uur
Gilis D.
Hoedemaekers D.
Lukasse E.
De Meulenaere L.
Beusen M.L.
Lismont Y.
Habex P.

Boseind 38
Gerdingerpoort 41
Volderslaan 17
Wiekstraat 146
Maastrichtersteenweg 16
Velmerlaan 57
Veearts Strauwenlaan 16/1

Zaterdag, 10 Oktober 2015 : 9 tot 18 uur
Henckens W.
Vanschoenbeek R.
Market M.
Kia H.
Appelen A.
Nysten L.
Deferme B.

Don Boscostraat 79a
Populierenlaan 59
Royerheidestraat 83
Vennestraat 156b1
Hasseltsesteenweg 347
Wildebamp 14
Hulsterweg 130

Zondag, 11 Oktober 2015 : 9 tot 18 uur
Cornelissen R.
Thijssen B.
Michiels R.
Fisscher D.
Buysmans J.
Berden L.
Goyvaerts L.

Stad 15 b1
Weg naar Opeoteren 9
Kunstlaan 8 b2
Weg nr Opoeteren 60b1
Dorpsstraat 44
Stationsstraat 43
Sluisbamd 13

Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 - Paro : 070 / 222125
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Zaterdag, 17 Oktober 2015 : 9 tot 18 uur
Vernyns V.
Stassen E.
Martens R.
Aerts G.
Vranken E.
Bongers F.
Hillen M.

A.Preud'hommepl. 2b1
Hoogbaan 209
Kempenstraat 102
Kastanjestraat 26
Rode Kruislaan 127
Hasselse Steenweg 61a
Beverlo-Dorp 19

3990 Peer
3650 Dilsen
3590 Diepenbeek
3530 Houthalen
3740 Spouwen-Bilzen
3800 St.Truiden
3581 Beverlo-Beringen

011/621966
089/754067
011/351068
089/383369
089/416371
011/685652
011/401922

3900 Overpelt
3630 Leut-Maasmechelen
3500 Hasselt
3520 Zonhoven
3700 Tongeren
3830 Wellen
3550 Zolder

011/648788
089/757475
011/762868
011/816327
012/239085
012/742844
011/573903

3990 Peer
3620 Lanaken
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3570 Alken
3550 Zolder

011/632628
089/718404
011/726050
089/362332
012/231122
011/311960
011/538491

3970 Leopoldsburg
3640 Kinrooi
3512 Stevoort-Hasselt
3690 Zutendaal
3700 Diets-Heur Tongeren
3800 St.Truiden
3550 Zolder

011/343431
089/702571
011/314830
089/621280
012/241445
011/680724
011/538491

3950 Bocholt
3620 Lanaken
3510 Kermt-Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3570 Alken
3540 Herk-de-Stad

089/472806
089/716434
011/252755
089/303848
012/236675
011/315051
013/555586

Zondag, 18 Oktober 2015 : 9 tot 18 uur
Overweg M.
Brabants M.J.
Jans K.
Baeten J.
Fransen R.
Brillouet H.
Achten F.

Bemvaartstraat 47
St.Pietersstraat 85
Maastrichterstwg 198 b1
Heuvenstraat 31
Momberstraat 11
Appeystraat 7
Koolmijnlaan 409

Zaterdag, 24 Oktober 2015 : 9 tot 18 uur
Meynen P.
Vaes H.
Berten E.
Smeets L.
Vranken V.
Uten R.
Meuwis P.

Molenstraat 16
Stationsstraat 155/1
Sint-Martinusplein 1
Reinpadstraat 160
Maastrichtersteenweg 218
Grootstraat 81
Ubbelstraat 9

Zondag, 25 Oktober 2015 : 9 tot 18 uur
Oben K.
Lemmens J.
Macken V.
Colebunders V.
Gomand E.
Claes M.C.
Meuwis P.

Koning Albertplein 14
Breeersteenweg 233
Hasseltsedreef 10
Noordlaan 24
Heurstraat 86
Ridderstraat 35
Ubbelstraat 9

Zaterdag, 31 Oktober 2015 : 9 tot 18 uur
Nijs K.
Delnoy A.M.
Proesmans S.
Leroux A.
Govaerts M.
Haesevoets G.
Morren J.

Kaulillerweg 1c
Molenweideplein 1
Nachtegalenlaan 33
Koerweg 90
Hazelereik 18
Dorpsstraat 2
Hasseltsestraat 10

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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WACHTDIENST ORTHODONTIE

		

oktober 2015

						070 / 222088

Weekend 3-4 oktober 2015
Weekend 10-11 oktober 2015
Weekend 17-18 oktober 2015
Weekend 24-25 oktober 2015
Weekend 31 okt-1 nov 2015

Van Laere Dirk
Voicu Doina
Alewaters Marielle
Aerts Johan
Dreesen Karoline

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE

oktober 2015

0478278961
0477725230
011740242
0475782831
0484425270

						070 / 222125
Francis Van Enis
Ingrid Wijgaerts
Curd Bollen
Hilde Devlieger
Roel Vogels

Weekend 3-4 oktober 2015
Weekend 10-11 oktober 2015
Weekend 17-18 oktober 2015
Weekend 24-25 oktober 2015
Weekend 31 okt-1 nov 2015

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Activiteit VVT studieclub Limburg
Donderdag 22 oktober 2015

om 20u30

Endoscopisch geassisteerde
osteotomieën van boven- en
onderkaak

Dr. Thomas Claeys

sponsoring:
DENTAID
sponsoring:
Dentaid -- G.S.K.
- Nobel Biocare
- Pfizer - Offitel
sponsoring:
HANGAR
58 KLTV
sponsoring:
Geaccrediteerd
DG6 29168
sponsoring:Proscan
KLTV enDentaid
MDL

U dient vooraf in te schrijven voor de studieclub
bij Serge Wils ten laatste 14 oktober 2015
(Ingeschrevenen die belet zijn: afmelden!)

* via e-mail: studieclublimburg@tandarts.be

		
			
		
			

* via telefoon: 0494/751719
(enkel antwoordapparaat of sms)
* via website: www.vvt.be
(voor tandartsen/studieclubs/Limburg)

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Donderdag 22 oktober 2015
STCL – Dr. Thomas Claeys
Endoscopisch geassisteerde osteotomieën van boven- en onderkaak
HANGAR 58
Zaterdag 24 oktober 2015
Apollonia Banket - Krekelhof

Op het schutblad met uw naam en adres
Studieclub 22/10 Ja/Neen
		
= U bent wel of (nog) niet ingeschreven
		
voor de studieclub van oktober
Donderdag 22 oktober 2015 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 GSK, Nobel Biocare en Macobe

Voorblad van 't Spyxke: Zicht vanop het hoogste punt van
Diepenbeek richting Noord
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)
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Beste collegae,
Zo zijn we inmiddels weeral toe aan de
laatste studieclub van 2015. Tot onze spijt
hebben we weeral moeten vaststellen dat
een 20-tal collegae het de voorbije maand
niet nodig vonden af te melden voor de
studieclub. We zijn dan als bestuur ook van
plan in het volgende jaar een “no show fee
“ toe te passen voor de collegae die het niet
nodig vinden om af te melden als ze niet
naar de studieclub komen daar dit telkens
een zware aanslag op onze kas betekent.
Indien de post haar werk goed gedaan heeft, valt dit Spyxke nog net tijdig
in de bus om nog in te schrijven voor ons jaarlijks Apollonia banket,
naast een zinsbegoochelend optreden, hebben we ook gezorgd voor jong
muzikaal geweld om het geheel op te luisteren. Ik wil je deze avond dan
ook warm aanbevelen.
Ook wil ik nogmaals een oproep doen naar de collegae die een zoon of
dochter hebben in de laatste master tandheelkunde, dit aan ons te melden,
zodat we volgend jaar in september een volledig overzicht van de afgestudeerden in ’t Spyxke kunnen opnemen.
Verder wens ik jullie een leerrijke avond op onze studieclub van 22 oktober
die ditmaal terug doorgaat in Hangar 58.
Collegiale groeten,
Serge

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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GEBOORTE:
		

XAVIER

° 25-09-2015
Zoontje van collega ALINE CUYVERS en
Dhr. Janick Roekaerts

TE HUUR of OVER TE NEMEN
Praktijkruimte in het centrum van Houthalen.
Naar aanleiding van het overlijden van collega GUIDO PENXTEN.
U kan contact nemen met zijn dochter, Sofie Penxten op het nummer
0479/237195

TE KOOP:
Sirona M1+ en Röntgen SIEMENS Dentotime 60kV 7mA, prijs overeen
te komen
Gratis te verkrijgen: Dentotime 70kV 7mA op voet.
Tel. 011 275560 of 0472 494587 Paul Delwiche

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Activiteit VVT studieclub Limburg
Studieclub donderdag 22 oktober 2015 om 20h30

Endoscopisch geassisteerde osteotomieën
van boven- en onderkaak
HANGAR 58

Geaccrediteerd DG6 29168

Spreker: Dr. Thomas Claeys
Korte inhoud
In deze voordracht zal het gebruik van een endoscoop in het maxillo-faciaal
gebied nader toegelicht worden. Vooral het endoscopisch geassisteerd uitvoeren
van een transpalatinale distractie van de bovenkaak en een bilaterale sagittale
splijtingsosteotomie van de onderkaak zullen uitvoerig besproken worden. Wat zijn
de grootste voordelen van deze minimaal invasieve benadering, en zijn er nadelen
aan dergelijke technieken.

Bondig Curriculum spreker
- 26/6/2003 diploma arts
- 6/7/2006 diploma algemeen tandarts
- 8/9/2008 erkenning geneesheer-specialist in de stomatologie
- 16/4/2010academiseringsexamen MKA
- JULI 2010 erkenning geneesheer-specialist in MKA

Jonge Promovendi 2015
Bij de aankondiging van de Promovendi in het vorig Spyxke kunnen
we nog een aanvulling melden:
Bernard Cornelissen is de zoon van collega Rudi Cornelissen
Wouter Habex is de zoon van collega Paul Habex.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Nieuwe Lunch and Learn op vrijdag 20/11/2015!
Een gepast alternatief bij overkappingsprothesen met locatorfunctie:

cara YantaLoc®

Cara Yantaloc® van Heraeus-Kulzer is een innovatief, veilig, flexibel en eenvoudig systeem
om prothesen op implantaten te bevestigen.
Dit innovatieve product dat op de meest voorkomende implantaten gebruikt kan
worden bestaat uit drie perfect op mekaar afgestemde componenten, nl het implantaat,
de cara Yantaloc- een verschroefbare titaniumbasis waarvan het gehoekte Zirkonium
attachement een locatorfunctie heeft en een matrix voor in de prothese.

Enkele voordelen op een rijtje:
Flexibel door een hoek tot 20°, rotatie tov de implantaatpositie mogelijk van + 60°,0,-60°.
Door het gebruik van Zirkonium is een goede hygiëne makkelijker, natuurlijke tandkleuren
zorgen dan weer voor mooie esthetische oplossingen, enz……….
U kunt tijdens de “hands-on” training, het verschil met uw huidige systeem ervaren.

Gratis aangeboden door MDL - Euregio
Inschrijving:
Lunch & Learn: cara YantaLoc®
Vrijdag 20/11/2015 van 12:15u – 13:45u
Spreker: Frank Tromp

Naam deelnemer:
--------------------------------------------------------------------Contactgegevens:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel.: 089/71.70.98
e-mail: mdl@mdl-euregio.be
Maandblad van enwww.affix-ts.com
voor de Limburgse tandartsen www.mdl-euregio.be
Fax: 089/72.29.76
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Professionele aankondigingen
WINTERMEETING 5 december HANGAR 58: “Evidence Based Dentistry”
Bij de sprekers hebben we naast Minister Jo Vandeurzen, ook RIZIV-baas Dr. Ri
De Ridder en twee Nederlandse sprekers over het onderwerp. Verder wil CEBAM
directeur Prof. Dr. Patrik Vankrunkelsven ook de patiënt betrekken in de betrouwbare
wetenschappelijke informatie (zie www.gezondheidenwetenschap.be), samen met
Dr. Marleen Finoulst, bekend van de dokter tijdens de Zevende Dag, hoofdredactie
tijdschrift Knack-Bodytalk en de wekelijkse column “Check Gezondheid” op dinsdag
in het Belang van Limburg.
Inschrijven door betalen van 149 euro via het inschrijvingsformulier in VVT-magazine september.  
In tegenstelling tot de voorbije jaren gaat de wintermeeting dit jaar NIET door
aan UHasselt, maar in Bokrijk - HANGAR 58
We houden jullie op de hoogte mocht de dag vroegtijdig volzet zijn !!!!

WACHTDIENST 2016
De nieuwe lijsten voor 2016 zijn normaliter vanaf midden oktober beschikbaar.
Vermeld de data dadelijk in uw afspraakboek 2016.
De lijst wordt sinds 2013 door de computer gemaakt, die rekening houdt met hoe
lang het geleden is dat je nog wachtdienst gedaan hebt. Er zijn geen (volledig)
weekendwachtdiensten meer en de lijst loopt van 9 januari 2016 tot en met 1
januari 2017.
Op dit ogenblik zijn nog enkele medische vrijstellingen in beraad bij de Provinciale
Geneeskundige Commissie

COLLEGIALITEIT en HYGIENE
Er lopen via verschillende kanalen klachten van patiënten binnen omtrent
COLLEGALITEIT zoals ongegrond afkeuren van het werk van de collega en over
HYGIENE rondom het werkvlak. We hebben wel geen ORDE van TANDARTSEN,
maar let op ….de patiënten hebben naast tanden ook oren en ogen !!!

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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MONOLITHISCHE KRONEN

MADE IN GERMANY

MonoZir®

€89,-

*

(€99,-**)

* Op basis van intraorale
scanbestanden, zonder model.
** Op basis van conventionele
afdruk, met model.

Lava™ Plus

IPS e-max

Meer indicaties, meer patiënten, meer behandelingen
CAD/CAM-vervaardigd
Digitale competentie binnen handbereik.
Met de productiestart van ons digitale Center of Excellence, vlak over de grens bij ‘s-Heerenberg, breken er
nieuwe tijden aan. Voor u en voor ons. Vanaf nu leveren wij digitaal vervaardigde tandtechnische oplossingen
‘Made in Germany’. Wij bieden u alle zekerheid met de gecertificeerde productie én de ruime keuze aan
hoogwaardige, esthetische materialen, afkomstig van gerenommeerde leveranciers als 3M ESPE, Ivoclar®
Vivadent, Kuraray Noritake en VITA. Door de schaalgrootte van de productie en ons uitstekende logistieke
netwerk garanderen wij een snelle levering, voor uiterst scherpe prijzen. Mét alle service en tandtechnische
ondersteuning die u van ons gewend bent. Goed voor u, goed voor uw patiënt.

Dental (BE) tandartsen
| Minderbroederstraat 12Q | B -3000 Leuven
Maandblad van en voor deElysee
Limburgse

T + 32 (0)16 270 040 | info@elysee-dental.be | www.elysee-dental.be
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GEZOCHT:
Jonge en recente groepspraktijk zoekt, vanaf 2016, 3de alg. tandarts voor
langdurige samenwerking.
Uren en startdatum o.t.k. Regio N-Limburg.
Mail: info@tandartspraktijkkies.be
Tel: 011/759526
“Dental Group Stijven” zoekt full-time of part-time tandarts(e) voor aanvulling
van hun team.
Moderne groepspraktijk met verschillende disciplines te Opglabbeek.
Dagen/uren worden in overleg bepaald.
Meer info op www.dgs.be. Contacteer ons op info@dgs.be of 089/81.98.60
Algemeen tandarts voor drukke groepspraktijk mét assistentie in Genk.
Voorlopig enkel op maandag. (eventueel extra dagen zijn mogelijk!)
timmermandavid@hotmail.com - GSM: 0478/41.32.78
Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in Opglabbeek
en Maasmechelen zoekt voor aanvulling van haar team :
- een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie.
Dagen en uren vrij te bepalen.
Alle moderne apparatuur en assistentie aanwezig.
Opgevulde agenda’s volgens je eigen werkritme gegarandeerd.
Zeer aangename werksfeer in een ultramodern kader.
Contacteer ons vrijblijvend op 089/857025 of info@esthedentalplus.be
Enthousiaste collega gezocht voor een zwangerschapsvervanging in de
periode half oktober t.e.m. half januari te Diepenbeek. Dagen en uren te
bespreken.
Meer info op: info@tandartsvanheusden.be
Praktijk in Tessenderlo is op zoek naar een algemeen tandarts m/v voor langdurige samenwerking op voltijdse of deeltijdse basis.
Dagen en uren zelf te bepalen. Omzet gegarandeerd. Contact: 0475.846972
l.meulemans@telenet.be
Algemeen tandarts (met eventueel affiniteit endo) gevraagd voor onze groepspraktijk in Genk Centrum.
Minimum 2 dagen. www.tandendokters.be

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Tandarts gevraagd aan de Maaskant ! (vlak bij Maastricht!)
Einde loopbaan of pas afgestudeerd? maakt niet uit! Geen administratieve
rompslomp meer! Vervoeg onze groepspraktijk te Rekem-Lanaken.
Dagen en uren door U zelf te bepalen. DOEN !
Geïnteresseerd ? LTH.EVC@gmail.com of GSM 0477 138 676
Tandartsenpraktijk 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
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

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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KLTV activiteiten
24 oktober

Apollonia Banket				Krekelhof

Activiteiten VVT 2015 studieclub Limburg
22 oktober
STCL Endoscopisch geassisteerde osteotomieën van
		
boven- en onderkaak
		
Dr.Thomas Claeys
HANGAR 58

NIVVT cursussen LIMBURG 2015
Dond 19 november
Modern mechanisch prepareren en nieuwe obturatietechnieken :
G. Aesaert
Stiemerheide Genk
40 AE van 9-17h
Zat 5 december
NIVVT-KLTV wintermeeting: "Evidence based destistry"
HANGAR 58 Bokrijk		
30 AE

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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NIVVT cursus

“Kansen en valkuilen van sociale media”

op 10 september 2015, Stiemerheide Genk - spreker: S. Lammertyn

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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All-on-4® treatment concept
Het All-on-4 treatment concept kan als één van de betere vaste oplossingen beschouwd
The All-on-4 treatment concept is the best in its class of solutions. But only when Nobel Biocare
worden
indien originele Nobel Biocare producten gecombineerd worden. Velen hebben
products are combined. Many have tried to mirror this groundbreaking concept, but only we
geprobeerd
dit innovatief
concept
na toteback
bootsen,
maar
enkel
Nobel concept
Biocareprovides
beschikt over
have the scientifically
documented
success
it up. The
All-on-4
treatment
wetenschappelijk
ondersteunend
De All-on-4
behandeling
zowel
de edentate
edentulous and soon-to-be
edentulous bewijs.
patients with
a fixed full-arch
prosthesisbiedt
on four
implants
patiënt
alsofde
toekomstige
edentate
patiëntbetter.
een volledig vaste constructie op vier implanon the day
surgery.
Start treating
more patients
taten, desgewenst op de dag van de chirurgische ingreep. Begin vandaag meer patiënten
Visit te
nobelbiocare.com/all-on-4
beter
behandelen.

Bezoek nobelbiocare.com/all-on-4

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen

© Nobel Biocare Services AG, 2015. All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from the context in a certain case, trademarks
of Nobel Biocare. Disclaimer: Some products may not be regulatory cleared/released for sale in all markets. Please contact the local Nobel Biocare sales office for current product assortment and availability.
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Noodzaak tot ontwikkeling van EvidenceBased
tandheelkunde: ook voor de tandheelkunde
anno 2015 de toekomst ?
In de geneeskunde is reeds lange tijd behoefte om het klinisch handelen in de zorg
te toetsen aan het beste bewijsmateriaal met betrouwbare informatiebronnen, zodat
naar de samenleving professionele verantwoording kan afgelegd worden. Het proces
werd mede gestuurd doordat men vaak onverklaarbare variaties in het handelen van
artsen zag met ook kwaliteitsverschillen tussen artsen. Op maatschappelijk vlak
eisen de Overheid en ook de patiënten intussen meer transparantie in de zorg. De
Overheid en de ziekenfondsen willen de collectieve middelen zo optimaal besteden,
de patiënt wil de informatie, die ruimer en vaak ook verwarrend via alle media-kanalen toekomen correct inschatten en samen wordt de roep steeds luider naar JUISTE
informatie naar de geleverde kwaliteit en de uitkomsten van zorg m.a.w. geef ons
een publieksvriendelijke versie van “the state of the art” !!!
De toekomst moet aangeven in welke mate deze opstelling, die in de regeerprogramma’s van onze gezondheidsministers staat, ook voor de tandheelkunde moeten
vertaald worden. De studiedag van 5 december 2016 in Domein Bokrijk wil de vraag
EERST binnen de eigen beroepsgroep onderzoeken en de ontwikkelingen rondom ons
(Nederland !) belichten, zodat het warm water niet opnieuw moet uitgevonden worden.
Intussen hebben de huisartsen kwaliteitsstandaarden, organisatie van de zorg en klinische praktijkrichtlijnen ontwikkeld voor preventie en behandeling + genezing van
verschillende ziektebeelden, waarbij men onvoldoende, overbodige of ongewenste
zorg beter hanteerbaar wil maken. Deze oefening voor de mondzorg is niet zo evident,
zeker als uit al die kennis nog geen algemeen aanvaardbare klinische praktijkrichtlijnen
beschikbaar zijn in ons land. In Nederland staat men hieromtrent iets verder, maar
zijn intussen ook mogelijke negatieve gevolgen van sommige richtlijnen boven water
aan het komen. Toch moeten we anno 2015 verder rekening houden dat Overheid en
patiënten(organisaties) ook in ons land verder zullen focussen op kwaliteitscriteria voor
optimale zorg. In dit verband blijven de 6 kwaliteitscriteria van het Amerikaans Institute
of Medicine (2001) nog steeds overeind of komen juist in conflict met de prijs, die
hiervoor kan/mag gevraagd worden en de verantwoordelijkheid die opgeëist wordt nl.:
- Effectiviteit van de zorg : dragen de inspanningen en uitgaven van een behandeling
of preventief handelen daadwerkelijk bij aan het beoogde doel ?
- Efficiënte doelmatige zorg : optimale verhouding kosten/resultaat m.a.w. is er
gezondheidswinst ?
- Tijdigheid : laattijdige diagnose vermijden evenals continuïteit van zorgen
- Patiëntgerichtheid : meer communicatie, aandacht voor wensen en klachten
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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- Patiëntveiligheid : het beperken van vermijdbare (iatrogene) schade/ minimaal
invasief ingrijpen.
- Toegankelijkheid : hoe omgaan met wachttijden en risicogroepen ?
Hierbij moet men steeds het DOEL van de mondzorg voor ogen houden als integraal
onderdeel van de algemene gezondheid en het individueel welbevinden, waarbij
men 4 fasen erkent: het voorkomen van mondziekten (fase 1), het genezen van
mondziekten (fase 2), het herstel van optimale functie (fase 3) en het streven naar
maximaal comfort en esthetiek binnen de technische mogelijkheden (fase 4). Hieruit
moet voor de mondzorg een cyclisch proces ontstaan vanuit onderzoek + screening
naar diagnose + prognose tot evidence-based handelen om te komen tot evaluatie +
effectiviteit van de zorg.
De studiedag moet ook voor ons beroep en ons land helpen de juiste richting te
bepalen :
- Zijn er praktijkgerichte richtlijnen nodig in de THK en over welke zaken is er
een consensus wenselijk en mogelijk ? Hoort dit proces bij het streven naar
transparantie ?
- In welke mate wordt de professionele autonomie teniet gedaan ?
- Wat is de (negatieve) invloed van beslissingen van de Overheid en verzekeraars,
- Wat zijn de juridische implicaties als de richtlijn niet (kan) gebruikt wordt ?
- Is afwijken van de richtlijnen nog mogelijk en wat met angstige en onwillige
patiënten of gebrek aan zelfzorg ?
- Vertraagt evidence-based denken niet de vooruitgang in ons vakgebied door
gebrek aan onderzoeksresultaten ?
- Hoe moet de beroepsorganisatie zich opstellen tussen Overheid / Universiteiten /
patiëntenorganisaties ? Wat met opgelegde kwaliteitscriteria ? In welke mate moet
de beroepsorganisatie meewerken in opstellen van richtlijnen en een algemeen
geldende standaard van behandelen ?
- Duidelijke richtlijnen zouden een hulpmiddel en de leidraad kunnen zijn, want
we kunnen niet alle kennis omvatten en in welke mate moeten deze ook best
internationaal getoetst kunnen worden ?
- Kan men een tandarts beschuldigen van jarenlange parodontale verwaarlozing
als men de richtlijn NIET gevolgd heeft ? Of kan men zich als tandarts steeds
(ethisch) verschuilen achter de richtlijn, ook al is dit tegen het belang of financiële
toestand van de patiënt? In welke mate kunnen er conflicten ontstaan met het
zelfbeschikkingsrecht van de patiënten ?
Daarom werd voor deze studiedag zowel Overheid, Instanties (CEBAM), wetenschappers uitgenodigd om deze materie uit de doeken te doen. Tevens zal de situatie in
Nederland aangebracht worden en de situatie van hun beroepsorganisatie anno 2015.
Inschrijven via overschrijving in VVT magazine september !!!
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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De wetenschap
van gevoelige
tanden
Er is nu een belangrijk product om u
te helpen de strijd aan te gaan met
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

Specialist bij gevoelige tanden

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a. • Site Apollo, Avenue Pascal 2-4-6, 1300 Wavre • www.gskdental.be
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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.
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Apolloniabanket
		

ZATERDAG 24 OKTOBER 2015

’t Krekelhof

Rechterstraat 6 - B-3511 Kuringen
De voorzitter en de bestuursleden van de Koninklijke Limburgse
Tandartsen Vereniging nodigen alle leden met partner uit op hun
68ste banket. Na Fonteinhof vorig jaar gaat dit jaarlijkse evenement
deze keer door in het Krekelhof in Kuringen waar we in februari
ook voor de Apolloniareceptie te gast waren.
Zaterdag 24 oktober worden jullie verwacht rond 19h30 voor het
aperitief.
Na een uurtje gaan we dan aan tafel voor een fijn diner en een
spetterend dansfeest met DJ, ambiance verzekerd.
Tussendoor worden we met verstomming geslaan tijdens enkele
optredens waarover we nu nog niks zeggen, just come and see!
Echt de moeite waard.
Spreek daarom met jullie vrienden af en schrijf in voor één van
hoogtepunten van het jaar: het Apolloniabanket, de collegiale
KLTV traditie.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Menu Apolloniabanket
Verwelkomingsreceptie vanaf 19h30
Ontvangst met Champagne “Monthuys” en
sinaasappelsap met 3 smaakmakertjes
*****
Canadese kreeft - dry aged runds uit Alken gerookte ganzenlever - rode biet
*****
Gebakken St. Jacobsvruchten - zalf van schorseneer paddenstoel - truffel
*****
Duo van Texels lam - doperwt – aardappelgratin – rozemarijn
*****
Assortiment van nagerechten
*****
Koffie – zoetigheden
Betere aangepaste wijnen, waters op tafel

Receptie vanaf 19H30
Aan tafel om 20H30
Kostprijs :

85,00 EUR (per persoon, All-in)

IBAN: BE 28-6451-1921-1520

		

			Swift/BIC: JVBABE22
			

VOOR 18 OKTOBER

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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RXcongres

“Radiologie, een stralend beeld”
op 19 september 2015, CC Hasselt

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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MULTIDISCIPLINAIRE AVOND GAOZ
3 sept 2015 Stiemerheide Genk

Gezamenlijke geaccrediteerde avond voor huisartsen en tandartsen uit de regio
Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal, rond het medisch aspect bij mondzorg en
mondproblemen.
Sprekers: Dr. Verhaert, Lth E. Thevissen en Dr. L. Vrielinck
Doel :
Wat horen tandartsen anno 2015 te weten van de medische voorgeschiedenis en wat
horen huisartsen te weten van symptomen in de mond met systemische achtergrond
of gevolgen.
Hoe kunnen we verbinden en gestructureerd samenwerken ?
Wat brengt de toekomst naar gegevensoverdracht en onderlinge communicatie ?
Onderlinge kennismaking en netwerkmoment
Voorgeschiedenis :
De Overheid ziet het belang van samenwerkingsverbanden binnen de eerste lijn en
dit komt uiteindelijk de patiënt ten goede.
Doordat er meer “ouderen” en “medisch gecompromitteerde patiënten AMBULANT
en met nog “EIGEN DENTITIE” bij de tandarts terecht komen, speelt het medisch
gegeven een steeds belangrijkere rol bij de anamnese voordat een tandheelkundige
handeling kan opgestart worden.
Stoornissen in de mond kunnen de algemene gezondheid blijvend ondermijnen en
kunnen mede-oorzaak zijn van ziektebeelden zoals diabetes type 2, ontstaan van
vroeggeboorte, reumatische artritis, cardio-vasculaire accidenten….
De huisarts is naast de specialist het eerst op de hoogte van een opstartende kankerbehandeling(bestraling hoofd-hals/chemotherapie / intra-veneus gebruik van bisfosfanaten). Patiënten zijn in dat stadium gebaad met een preventief tandartsbezoek.
Uit enquêtes blijkt nog te weinig communicatie rond medicatieschema’s en INRwaarde.
De huisarts is laagdrempelig voor grote delen van de bevolking, zeker voor minder mobiele mensen in het thuismilieu en in instellingen. Samen met de andere
zorgverstrekkers rond deze groep patiënten, moeten signalen naar mondproblemen
doorgestuurd worden voordat alles verloren gaat.
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Spyxke:
oktober
2015en Paramedici,
De vereniging't van
Limburgse
Medici
nodigt u en uw partner met genoegen uit op haar
herfstdiner met dansgelegenheid op
zaterdag 14 november 2015.
Een ideale gelegenheid om een gezellige avond door te brengen
met uw collega’s, vrienden en kennissen.

Zaterdag 14 november 2015 om 19:30
‘t Driessent’ - Kapelstraat 70 - 3590 Diepenbeek
Zin in een herfstdiner
onder een bomendak?
Schrijf u snel in!

Muzikale omlijsting door DJ Jos Lecok

De all-in formule omvat:
Aperitief met smaakmakertjes
Een uitgelezen 4-gangendiner inclusief begeleidende wijnen en waters
Aansluitend koffie met zoetigheden
Gevolgd door bieren, wijnen en minder geestrijke dranken tot in de vroege uurtjes

Steunende leden en hun partner betalen 50 euro per persoon
Niet-leden: 60 euro per persoon
Steunende vip-leden komen gratis met 2 personen
en dit mede dankzij onze sponsors.

Schrijf u snel in vóór 1 november.
Inschrijven kan online via www.limepar.be of d.m.v. het inschrijvingsformulier op keerzijde.

www.limepar.be
Met dank aan onze sponsors en partners

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond
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Limepar Herfstdiner
Zaterdag 14 november om 19u30

Gelegenheidsadres:
locatie: ‘t Driessent’ - Kapelstraat 70 - 3590 Diepenbeek
( website: http://www.driessent.be )

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Ja, ik zal aanwezig zijn op de Limepar Dinner Dance (14 november 2015)

Naam & Voornaam: .......................................................................................................................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
e-mail: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
schrijft in voor volgende deelnemers:
Steunend lid en partner

…………(aantal) x 50 euro pp. = ………...euro

Niet-leden:

…………(aantal) x 60 euro pp. = ………...euro

Steunend Vip-lid:

…………(aantal) gratis voor 2 personen
Totaal:……………….euro

Gelieve het gewenste bedrag over te schrijven op ons NIEUW rekeningnummer:
BE71 0689 0094 9969 met als mededeling: “dinner dance: aantal leden en aantal niet-leden.”
Op naam van: Limepar vzw, Kerkstraat 8 bus 3 te 3941 Hechtel-Eksel
Ik wens aan tafel te zitten, indien mogelijk, met:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gelieve dit formulier ingevuld terug te sturen naar:
Limepar vzw, p/a Zandstraat 153, 3550 Heusden-Zolder
U kan ook digitaal inschrijven via onze website www.limepar.be

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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WACHTDIENST VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer 0903/39.969
Lijst wachtdienst november 2015
allerheiligen, 1 November 2015 : 9 tot 18 uur
Lit E.
Verheyen E.
Beirens D.
Vandijck M.
Hertenweg L.
Henderyckx L.
Schaeken K.

Pastoor Bungenerstr.34
Rode Kruislaan 51
Genkersteenweg 290
Winterslagstraat 55b2
Munsterbilzenstraat 11
Hasseltse stwg 418
Hasseltsesteenweg 120

3930 Achel
3960 Bree
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Munsterbilzen-Bilzen
3800 St.Truiden
3580 Beringen

0476018364
089/464561
011/225779
047/739931
089/414461
011/596985
011/429507

3960 Hamont-Achel
3621 Rekem-Lanaken
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3580 Beringen

011/531710
089/732680
011/274536
089/356725
012/238068
011/692069
011/431204

3970 Leopoldsburg
3680 Opoeteren-Maaseik
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Bilzen
3570 Alken
3582 Koersel-Beringen

011/402203
089/865454
011/726050
089/383832
089/511726
011/316370
011/421969

Zaterdag, 7 November 2015 : 9 tot 18 uur
Safaipour H.
Van Beveren K.
Timmermans Jan
Van Dijck A.
Jans A.
Delsaer H.
Meesen K.

Kapelstraat 6
Populierenlaan 59
Hassaluth dreef 10a B1
Weg naar As 36
Piepelpoel 17
Naamse vest 69
Kolmen 48

Zondag, 8 November 2015 : 9 tot 18 uur
Siodlak R.
Vandebeek A.
Berten E.
Pulinx G.
Tan H.
Willekens M.
Tijskens L.

Diestersteenweg 23
Gruitroderlaan 13
Sint-Martinusplein 1
Zaveldriesstraat 11
Mooi Uitzichtlaan 35
O.L.Vrouwstraat 119
Schrikheidestraat 13

wapenstilstand, 11 November 2015 : 9 tot 18 uur
Vandeput N.
Ordies P.
Vandebeek R.
Vandeput B.
Berx P.
Porreye A.
Raemaekers C.

Astridlaan 8
Brugstraat 3bus1
De Schiervellaan 21
Stationstraat 21
Pliniuswal 24
Cl.Cartuyvelstraat 33
St.Jobstraat 94

3900 Overpelt
3620 Smeermaas-Lanaken
3500 Hasselt
3530 Houthalen
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3550 Zolder

011/643572
089/717716
011/229980
011/605646
012/230794
011/686836
011/250415

Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 - Paro : 070 / 222125
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Zaterdag, 14 November 2015 : 9 tot 18 uur
Snoeks R.
Linssen P.
Micholt F.
Vanpol M.
Lueg H.
Oudebrouckx L.
Dexters P.

St.Trudostraat 32
Veldstraat 57
Kliniekstraat 9
Kazernelaan 45
Visésteenweg 57
Tulpenlaan 2
Kerkstraat 17

3990 Peer-Wijchmaal
3640 Kessenich-Kinrooi
3500 Hasselt
3530 Helchteren
3770 Riemst
3830 Wellen
3980 Tessenderlo

011/632963
089/567580
011/272248
011/521066
012/216133
012/742183
013/667071

3910 Neerpelt
3960 Bree
3500 St.Lam.Herk-Hasselt
3660 Opglabbeek
3740 Bilzen
3570 Alken
3545 Halen

011/640059
089/704410
011/312585
089/812081
089/491411
011/760761
013/444115

3950 Kaulille-Bocholt
3960 Bree
3590 Diepenbeek
3520 Zonhoven
3740 Waltwilder-Bilzen
3890 Gingelom
3945 Ham

011/447829
089/472281
011/757815
011/813255
089/491970
011/884810
011/344413

3900 Overpelt
3680 Maaseik
3510 Kermt- Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3570 Alken
3560 Meldert-Lummen

011/644041
089/567304
011/262678
089/848340
012/232124
011/723536
013/328832

3900 Overpelt
3960 Bree
3510 Kermt-Hasselt
3600 Genk
3730 Hoeselt
3870 Vechmaal-Heers
3560 Linkhout-Lummen

011/642902
089/461575
011/255090
089/306035
089/492831
012/746637
013/323248

Zondag, 15 November 2015 : 9 tot 18 uur
Van Eldere J.
Reekmans K.
Nols E.
Venken A.
Kellens D.
Vanderspikken T.
Vandermeeren S.

Fabriekstraat 32
Bocholterkiezel 50
St.Lambrechtsherkstr.102
Weg nr Zwartberg 152
Biesenweg 44
Hoogdorpstraat 34b
Loksbergenstraat 92 b3

Zaterdag, 21 November 2015 : 9 tot 18 uur
Houben F.
Neyens S.
Kuznetsova E.
Jooken R.
Koopmans C.
Deprez G.
Hendrickx M.C.

Winterdijkweg 31
Toleikstraat 36
Volksstraat 71
Donkweg 23
Verbindingsstraat 8
Schepen Beckersstraat 11
Stationsstraat 22

Zondag, 22 November 2015 : 9 tot 18 uur
Knevels M.
Timmermans J.
Knoors N.
Boyen Els
Leva P.
Van Genechten L.
Stevens W.

Parkstraat 6
Hepperstraat 25
Diestersteenweg 226
A.Dumontlaan 31
Albertwal 21
Reigerlaan 5
Gijzevennestraat 52

Zaterdag, 28 November 2015 : 9 tot 18 uur
Van Moll L.
Hendrickx R.
Peeters R.
Vandeboel A.
Kelleneers M.
Geerts M.
Vandekerckhove M.

Nieuwe Markt 16
Vrijheidslaan 38
Diestersteenweg 360
Schaapsdries 15
De Bormanlaan 22
Vechmaallaan 58
Linkhoutstraat 221
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Zondag, 29 November 2015 : 9 tot 18 uur
Van Hout H.
Hendrickx R.
Peters J.M.
Gorissen E.
Pellaers H.
Guttermann M.
Smeets J.

Lepelstraat 88
Vrijheidslaan 38
Hogebergstraat 53
Wiekstraat 146
Wijngaardstraat 1
Tiensesteenweg 61
Beverlosesteenweg 50

3920 Lommel
3960 Bree
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3583 Beringen

WACHTDIENST ORTHODONTIE

					
Weekend 31 okt.-1 nov. 2015
Weekend 7-8 november 2015
Wapenstilstand 11 november 2015
Weekend 14-15 november 2015
Weekend 21-22 november 2015
Weekend 28-29 november 2015

011/542358
089/461575
011/311758
089/363129
012/234718
011/688263
011/422914

		

november 2015

070 / 222088

Dreesen Karoline
Bensch Linda
Vandyck Marc
Bertrand Julie
Colson Luc
Daems Julie

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE

0484425270
0498827316
089481258
0474993039
089770570
0496512475

november 2015

						 070 / 222125
Roel Vogels
Catherine Cox
Geert Boschmans
Frieda Gijbels
Catherine Soers
Eric Thevissen

Weekend 31 okt-1 nov 2015
Weekend 7-8 november 2015
Wapenstilstand 11 november 2015
Weekend 14-15 november 2015
Weekend 21-22 november 2015
Weekend 28-29 november 2015
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om 9u00
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NiVVT - KLTV
studiedag

Wintermeeting:
"Evidence based dentistry"
sponsoring:
DENTAID
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Dentaid -- G.S.K.
- Nobel Biocare - Pfizer - Offitel
sponsoring:
sponsoring:Proscan
KLTV enDentaid
MDL

HANGAR 58 Bokrijk
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NIVVT cursussen LIMBURG 2015
Zat 5 december Wintermeeting HANGAR 58 Bokrijk :
		
"Evidence based destistry"

30 AE

Voorblad van 't Spyxke: Zicht vanop het hoogste punt van
Diepenbeek richting Noord
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)
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Beste Collegae,
Zo zijn we alweer in de maand november
beland. De maand is al begonnen met een
nieuw temperatuur record, de warmste 1
november ooit. Dit jaar zijn de chrysanten
op het kerkhof tenminste niet bevroren.
We hebben de maand oktober ook afgesloten met een record, in negatieve zin dan
toch. Ons jaarlijks Apolloniabanket op 24
oktober telde het laagste aantal deelnemers ooit en was ook het tweede
banket sinds 1951 waarop Jos Martens niet aanwezig was. Wat het banket
zelf betreft mag ik met enige fierheid zeggen dat het weer een geslaagde
editie was. Het relaas vind je verderop in dit Spyxke.
Inmiddels krijgt ook onze viering van 80 jaar KLTV meer en meer vorm en
het belooft een interessant feestjaar te worden. In ’t Spyxke van december
gaan jullie hieromtrent meer info ontvangen.
Ik wens jullie op professioneel vlak een rustig najaar toe, zonder zondagswerk, ondanks wat sommige stemmingsmakers het publiek via de
media willen doen geloven.
Collegiale groeten,
Serge

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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GEBOORTE:
		

ANNA

° 26/09/2015
Dochtertje van collega KATRIEN CLEUREN en
JOERI MEYNS

HANNAH

° 14/09/2015
Kleindochtertje van collega STAN POLITIS
Nichtje van collega CHRISTOPHE POLITIS

Met dank aan de standhouders
op 5 december in Bokrijk (Hangar 58)
ADT, Castelbel, Corilus, Denta, Dentaid, Dentus,
Elysee-dental, GSK, Henri Schein/Arseus,
Macobe, MDL, Medident, Nobel Biocare,
Septodont, Straumann, Dentsply De trey Benelux,
Straight Dental Equipment, Kerudent
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Wintermeeting NIVVT-KLTV
Zaterdag 5 december 2015

Evidence based practice sleutel tot succes in
de moderne praktijkvorming ?
EVP (Evidence based practice) staat in het beleidsplan van Minister De Block
en Vandeurzen en vraagt de verantwoording voor de praktijkvorming op basis
van evidence (bewijs) en dus ook voor de vergoedingen van behandelingen in
de toekomst. Bijkomend wordt van de meeste verzekerden vanaf dit jaar “eigen
verantwoordelijkheid” gevraagd, zodat wie niet regelmatig (minstens éénmaal
per jaar) opdaagt bij de tandarts, financiëel vanaf 2016 gepenaliseerd zal worden.
In welke mate moeten we een kritische kijk ontwikkelen naar de aangeboden
wetenschappelijke informatie en wat via de media (o.a. via het internet) toestroomt
naar de individuele patiënt ?
Welke toets met betrekking tot kwaliteit van zorgen en producten zijn aanvaardbaar ? Heeft de tandheelkunde nood aan protocols en richtlijnen ? In welke
mate moet de ziekteverzekering hiermee rekening houden, zodat toegankelijk
en betaalzekerheid niet in gedrang komen ?
Hoe ontwikkelt men een informed consent met elke patiënt bij de besluitvorming
om een juiste professionele beslissing te nemen ? Kan er een conflict ontstaan
m.b.t. evidence based ?
Verder inzetten op vermijdbare zorg zowel bij jeugdigen als ouderen met als opperste
doel een mooi gebit behouden, waarbij de patiënt zijn eigen verantwoordelijkheid
leert inzien en NIET uit de weg gaat !!!
Verwachtingspatroon van de patiënt leren doorgronden, kan veel onheil voorkomen
!!! Hoe ga je te werk in de verschillende deelgebieden van de tandheelkunde ?

ITEMS :
- Hoe integreren we evidence-based denken en handelen in de mondzorgpraktijk
? Moeten er klinische richtlijnen komen zoals in Nederland ?
- Hoe passen we preventie en cariësrisico individueel in als tandarts en welke
accenten leggen we anno 2015 naar jeugdigen/jong adolescenten/volwassen
en ouderen ?
- Afbouw van dentitie en aanvaarden van verkorte tandenboog in functie van
leeftijd en de kwaliteit van de dentitie /poetsgedrag/zelfredzaamheid.
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

-5-

't Spyxke: november 2015

Kom tijdens de preventiedag “Evidence Based Dentistry” te Bokrijk op
05/12/2015 enkele innovaties bekijken op onze stand.
Een greep uit ons uitgebreid aanbod van nieuwe producten en diensten:
1

Flow van gedigitaliseerd communicatieproces
“Ophaal” button op website
“Opslagmedium voor uw gegevens per werkstuk
“Persoonlijke databank” via intranet met uw product specifieke wensen

2

Flow van gedigitaliseerd kroon- & brugwerk
2“steps”: 2 stappen concept van voorlopige kroon naar definitieve tand.
Informeer u over uw voordelen!
Slechts 1 afdruk analoog of digitaal op natuurlijk element of implantaat

Digitale noodkroon, max1 jaar in de mond
Gecontroleerd
eindresultaat bij
tandvervanging

Analyse van voorlopige restauratie

Zirkonium HT of e.max als definitieve oplossing

Tel.: 089/71.70.98
Fax: 089/72.29.76

e-mail: mdl@mdl-euregio.be

www.affix-ts.com
Maandblad van en
voor de Limburgse tandartsenwww.mdl-euregio.be
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- Aanpak valkuilen van een volledige prothese (niet iedereen kan implantaten
betalen !!!)
- Is PARO vermijdbaar en wat is evidence based m.b.t. klachten met de algemene
gezondheid? Wat is schuldig verzuim als elementen los komen te staan ?
- Hoe vertaalt de ziekteverzekering evidence-based practice met toegankelijkheid,
betaalbaarheid en conventiegedrag /tariefzekerheid ?

Uurschema studiedag zaterdag 5 december 2015
Hangar 58 Domein Bokrijk
- 9.00-9.30
		

Minister Jo Vandeurzen : waar moeten we naartoe in de gezondheidssector?

- 9.30-10.00 Prof Cor Van Loveren (ACTA) Nederlandse situatie + rol van
		preventie
- 10.00-10.30 Prof Nittert Postema : evidence van de beperkte boog en volledige
		prothese
- 10.30-11.15 pauze
- 11.15-11.45 Prof Dr Patrik Vankrunkelsven en Dr Marleen Finoulst
		CEBAM :
		
Hoe evidence-based denken integreren in de dagelijkse prakrijk
		
en waar vinden patiënten betrouwbare informatie (gezond		heidenwetenschap)
- 11.45-12.25 Dr Nittert Postema : evidence bij het al of niet voorstellen van
		implantaten.
- 12.25- 12.45 Dr Ri De Ridder RIZIV : Evidence based practice en de toe		
komstige ziekteverzekering. Botst kwaliteitszorg op termijn niet
		
met elementaire basistandzorg ?
- 12.45-14.00 middagpauze
- 14.00- 14.30 Prof Cor Van Loveren : evidence naar cariesmanagement /
		
verwachtingspatroon patiënt
- 14.30-15.15 PARO : parorichtlijn en de evidence naar de algemene gezondheid
		
(diabetes/zwangerschap/cardio-vasculair/ risicogedrag zoals
		
roken en alcohol/…
- 15.15-15.30 Conclusie en vraagstelling

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Professionele aankondigingen
1. Wetenschappelijke avond tss huisartsen en tandartsen regio Genk op 3 september : wie het evaluatieblad afgaf mag volgende erkenningsnummer noteren :
30475 DG1 10 AE
2. Titel : “ Multidisciplinaire aanpak tss huisartsen en tandartsen. Waarom oraal
ook systemisch is !!”
3. De avond van éénlijn over Spoor 1 met wat er ons aan E-producten en diensten
in de nabije toekomst te wachten staat, gaf volgende erkenningsnummers, telkens
DG 2 10 AE
- Erkenning 30476 spreker Dirk Broeckx inleiding door Jos Hoffbauer
- Erkenning 30477 spreker Marleen Dethier inleiding door Patrick Ordies
- Erkenning 30478 spreker Diederik Stas inleiding door Serge Wils
Titel : “Digitale samenwerking en gegevensdeling. Eénlijn.be helpt u verder !!”
4. Op de bijzondere Algemene Vergadering van het Verbond op 5 oktober werden
enkele voorstellen van statutenwijzigingen op het spoor gezet voor de volgende
JAARLIJKSE Algemene Vergadering van 25 januari 2016, waar opnieuw uw
bestuurders worden gekozen. Zoals op de studieclub van september aangekondigd werd, was deze statuutwijziging nodig om collegae in een vennootschapsstructuur ook hun onkosten en compensatievergoedingen, zonder discussie van
de fiscus, via hun vennootschap te verrekenen. Tevens moet de vereniging
VOORAF weten, welke persoon van die vennootschap een verantwoordelijke
taak opneemt of gekozen wordt als bestuurder of mandaathouder. Tenslotte wil
het Verbond het jaarlijks lidgeld op het einde van het oude jaar innen, zodat alle
lidmaatschapsvoordelen gelden van 1 januari tot 31 december. Dit heeft een
éénmalig gevolg dat jullie in 2016 tweemaal een uitnodiging tot betalen van het
lidgeld zullen toegezonden krijgen : éénmaal in februari voor 2016 en éénmaal
in december voor 2017.
5. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van eind januari 2016 ontvangen jullie
in deze periode de uitnodiging en de volmacht. We hopen dat we terug op jullie
steun mogen rekenen, zodat we ook als kleinste provincie op de besluitvorming
kunnen wegen en de lidgelden binnen hun proporties kunnen blijven houden.
Bovendien weet men in Brussel dat door jullie berichtjes aan ons en indicaties
uit de enquêtes, we de mening van een brede basis kunnen overbrengen. Net
als in de ziekteverzekering is de tijd van “overvloed” momenteel verleden tijd
en moeten de beschikbare middelen zuinig gebruikt worden, doch op het juiste
moment hoort de ledeninformatie bevattelijk bij ieder lid gebracht worden evenals
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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op onze studieclubavond, de website studieclub Limburg en ons maandblad ’t
Spyxke. Zoals steeds mogen jullie de volmacht meebrengen op 5 december of
versturen naar onze vertegenwoordigers (Serge Wils, Ronny Martens, Marc
Seijnhaeve of Jos Hoffbauer). Let ook op dat de volmacht steeds “ondertekend”
moet zijn en dat, als men deze rechtstreeks naar Brussel stuurt, men steeds de
naam van de volmachthouder vermeldt !!!!
Alvast dank voor jullie steun.
6. Sinds midden oktober zijn de nieuwe Limburgse wachtdienstlijsten berekend door
de centrale wachtdienstcomputer in Brussel. Je kan de(actuele) lijst tot en met
1/1/2017 steeds raadplegingen via de website www.spoeddienstalgemeentandarts.be.
Behalve enkele collegae in zone 5 en 6 heeft iedere collega (algemeen tandarts)
maximaal twee dagen wachtdienst in 2016. Je mag steeds wisselen en op die
manier ook voor een weekend opteren. Graag eerst goede afspraak maken
met wie men wisselt en dan een mailtje sturen naar de coördinator collega Jos
Hoffbauer : jos.hoffbauer@tandarts.be. Liefst NIET telefonisch aub
7. Omdat er elders misbruik werd gemaakt van het ondertekenen van een verklaring wegens financiële noodsituatie, kan dit NIET meer gebruikt worden
als de patiënt tijdens de wachtdienst geen of te weinig geld bij heeft. In deze
omstandigheden mag WEL steeds derde betaler toegepast worden als de patiënt
zijn verzekerbaarheid kan aantonen en de behandeling natuurlijk terugbetaalbaar
is. De patiënt dient (zoals bij alle derdebetalerafhandelingen) wel een bewijs
meekrijgen van het betaalde remgeld en het bedrag dat van zijn ziekenfonds zal
gevraagd worden.
8. De NIVVT-cursussen 2016 in Limburg zijn vanaf 2 november online beschikbaar
op het Verbondssite en je kan dus al inschrijven. We programmeren iets minder
(17 cursussen), maar wel enkele ”nieuwe” praktische cursussen. Bovendien
vieren we volgend jaar 80 jaar KLTV met een mooie wetenschappelijke dag,
naast onze gebruikelijke studieclubavonden en wintermeeting op 3/12/2016.
Noteer ook dat in 2016 de voorjaarsvergadering in Antwerpen doorgaat en de
najaarsvergadering in Gent.
9. De uitslag van de studieclubenquête wordt gepubliceerd in ’t Spyxke december.
Omtrent de suggestie voor het opzetten van een KLTV-reis in het najaar (één
week in september 2016) met de mogelijkheid van een dubbele peer-review,
kwam een trip naar Toscana als “beste keuze” naar voren. Op deze manier
gaat het KLTV jubileumjaar nog meer Italiaanse getint worden…. hou dus een
plaatsje vrij in jullie vakantieplanning van volgend jaar ….. We polsen nog
of de hoofdtoon bij het landschap of de bekende steden moet liggen …
Jos Hoffbauer
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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NiVVT cursus Beetregistreren (2) met succes,

de (partieel) betande patiënt.

Marc.-H. Nolens, 3 oktober, Syntra Hasselt

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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GEZOCHT:
Jonge en recente groepspraktijk zoekt, vanaf 2016, 3de alg. tandarts voor
langdurige samenwerking.
Uren en startdatum o.t.k. Regio N-Limburg.
Mail: info@tandartspraktijkkies.be
Tel: 011/759526
“Dental Group Stijven” zoekt full-time of part-time tandarts(e) voor aanvulling
van hun team.
Moderne groepspraktijk met verschillende disciplines te Opglabbeek.
Dagen/uren worden in overleg bepaald.
Meer info op www.dgs.be. Contacteer ons op info@dgs.be of 089/81.98.60
Algemeen tandarts voor drukke groepspraktijk mét assistentie in Genk.
Voorlopig enkel op maandag. (eventueel extra dagen zijn mogelijk!)
timmermandavid@hotmail.com - GSM: 0478/41.32.78
Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in Opglabbeek
en Maasmechelen zoekt voor aanvulling van haar team :
- een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie.
Dagen en uren vrij te bepalen.
Alle moderne apparatuur en assistentie aanwezig.
Opgevulde agenda’s volgens je eigen werkritme gegarandeerd.
Zeer aangename werksfeer in een ultramodern kader.
Contacteer ons vrijblijvend op 089/857025 of info@esthedentalplus.be
Enthousiaste collega gezocht voor een zwangerschapsvervanging in de
periode half oktober t.e.m. half januari te Diepenbeek. Dagen en uren te
bespreken.
Meer info op: info@tandartsvanheusden.be
Praktijk in Tessenderlo is op zoek naar een algemeen tandarts m/v voor langdurige samenwerking op voltijdse of deeltijdse basis.
Dagen en uren zelf te bepalen. Omzet gegarandeerd. Contact: 0475.846972
l.meulemans@telenet.be
Tandarts gevraagd aan de Maaskant ! (vlak bij Maastricht!)
Einde loopbaan of pas afgestudeerd? maakt niet uit! Geen administratieve

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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rompslomp meer! Vervoeg onze groepspraktijk te Rekem-Lanaken.
Dagen en uren door U zelf te bepalen. DOEN !
Geïnteresseerd ? LTH.EVC@gmail.com of GSM 0477 138 676
Tandartsenpraktijk 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
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

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Cement belongs
to yesterday
A complete posterior solution
Deze slagzin toont aan dat Nobel Biocare erin geslaagd is om
alweer de grenzen van de tandheelkundige behandelingen te
verleggen.
Durf een restauratieve uitdaging aan te gaan in de posterieure
zone en combineer de samenwerking tussen alle behandelende
partners met de innovaties die Nobel Biocare aanbiedt:
•
een ideale toegankelijkheid in de posterieure zone
•
een efficiënte cementvrije behandeling
•
een duurzaam en esthetisch resultaat voor de patiënt
Kies voor de nieuwe 5,5 mm brede implantaten, ook ontworpen
voor Immediate Functie, voeg hieraan een monolitisch implantaatgedragen kroon toe, met een geanguleerde schroefopening
en bekom een sterk, 100% cementvrij eindresultaat!
Start vandaag nog, met meer patiënten nog beter te behandelen.

Discover the complete posterior solution:
Maandblad
van en voor de Limburgse tandartsen
nobelbiocare.com/bringinginnovationback
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Spoor 1 E-health diensten : wat komt er
binnenkort op ons af ?
15 oktober, Stiemerheide, Genk

120 collegae mochten op donderdag 15 oktober in drie groepen verder kennis
maken met de digitale technologie en samenwerking, die niet meer af te wenden is.
Zowel patiënten, overheid, ziekenfondsen als andere eerstelijnswerkers zijn mede
vragende partij om met ons samen te werken. Natuurlijk moeten onze softwarehuizen verder mee evolueren en moet het voor ieder een “win-winoperatie” zijn
in een beveiligde omgeving, maar er moet STEEDS voor ogen gehouden worden,
dat onze corebusiness MONDVERZORGING blijft !!!
Intussen kan men al de verzekerbaarheid van de patiënt nakijken via My CareNet.
Verslagen en röntgenfoto’s op een beveiligde manier versturen van en naar collegae, moet ook stilaan mogelijk zijn. We zijn ook vragende partij om de SUMEHR
(samengevat patiëntendossier) en medicatieschema van onze patiënt te kunnen
raadplegen, zonder voortdurend naar diens huisarts of specialist te bellen. Ook zal
het voor onze sector belangrijk zijn dat we “historie” van de tijdsgebonden nomenclatuurnummers kunnen verifiëren, zodat we onze patiënt correct kunnen melden of
er nog terugbetaling is. Het spreekt vanzelf dat vooral door de ziekenfondsen nog
een hele weg moet afgelegd worden …. En dat speelt ook in onze onderhandelingen
naar volgend jaar, waar het mondzorgtraject in werking treedt voor een hele groep
sociaal verzekerden.
We zullen ook rekening moeten houden dat de patiënt ons een geïnformeerde
toestemming moet geven. De volgende jaren zullen we steeds meer met
VITALINK te maken
krijgen (= het digitaal
platform van de Vlaamse
Overheid voor het veilig
delen van gegeven van
patiënten) en Recip-e
(= elektronisch medisch
voorschrift). Intussen
gaat de ingeslagen digitale weg behoorlijk hard
voor de huisartsen, de
thuisverpleegkundigen
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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en de apothekers. Weet echter
dat wij ook onze wagon moeten aansluiten op deze digitale
snelweg, want de hele gezondheidssector zal ons anders
genadeloos voorbijsnellen.
In functie van deze evolutie
en de ijver van onze softwarehuizen, zal op het juiste
moment een nieuwe bijeenkomst (spoor 2) georganiseerd
worden. Meer achtergrond op
www.éénlijn.be.
Jos Hoffbauer

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Studieclub 22 oktober

Endoscopisch geassisteerde osteotomiën
Dr. Thomas Claeys, Hangar 58 Bokrijk

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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nieuw

De wetenschap
van gevoelige
tanden
Er is nu een belangrijk product om u
te helpen de strijd aan te gaan met
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

Specialist bij gevoelige tanden

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a. • Site Apollo, Avenue Pascal 2-4-6, 1300 Wavre • www.gskdental.be
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BB13042

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.
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Apolloniabanket
24 OKTOBER 2015 - KREKELHOF HASSELT
Ons jaarlijks banket ging dit jaar door in de feestzalen van
het Krekelhof in Kuringen. Van de gastronomische kwaliteiten
aldaar, hadden wij al kunnen genieten tijdens de viering van
onze patroonheilige St-Apollonia in februari.
Dit jaar waren er minder collega’s ingeschreven, de meeste
getrouwen waren op post, wij misten de “nieuwe“ gezichten.
Voorzitter Serge had nochtans met collega Gunter Meex, als
zanger van het 4-koppig bandje Like Minded, gezorgd voor een “jonge“
toets in de muzikale omlijsting van de avond. Prachtige
stem, mooie instrumentale
begeleiding, brede waaier van
allerhande covers met ook
enkele enthoesiast gebrachte
evergreens. Stiekem genoten in de aanpalende zaal de
65-jarige Zonhovenaars mee
van de gebrachte muziek.
Na een gemoedelijke receptie waardoor de stemming er al snel in zat,
nodigde voorzitter Serge ons allemaal uit aan tafel. De keuken van Krekelhof verwende ons weerom door alle registers open te trekken met een mooi
uitgebalanceerd menu. Natuurlijk zorgden de gepast uitgekozen wijnen
voor de “geestrijke“ begeleiding zodat de geanimeerde gesprekken alsmaar
luider werden.
Als special act werden wij verrast door de ongelofelijke magie gebracht door
jong talent Piet Kusters. Verbaasde blikken bij de “onmogelijke“ goocheltrucs,
voor ieders ogen veel te snel! Hoe dikwijls klonk het van “dat kan niet!“.
Vooral de truc waarbij krantenpapier in een oogwenk veranderde in echt
euro’s, was gegeerd om zelf aan te leren. Piet zelf was heel dankbaar voor
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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ons beroep om zijn magie te kunnen tonen, de dag voordien werden zijn wijsheidstanden verwijderd en gelukkig was zijn magie niet verloren gegaan….!
Perfect entertainment, voor herhaling vatbaar.
Om alle calorieën al een beetje weg te werken, zorgde de DJ voor de nodige
muzikale omlijsting. Voor enkele collegae duidelijk een ideale gelegenheid
om de danspasjes van de dansschool in de praktijk om te zetten.
En zoals meestal zijn de geslaagde feestjes snel voorbij, gelukkig hadden
wij door het winteruur een extra uurtje om bij te slapen. En om te eindigen
ditmaal niet “de afwezigen hadden ongelijk“, maar wel het positieve “de
aanwezigen hadden weer eens gelijk”!
Tot volgend jaar op zaterdag 22 oktober in Stiemerheide, Genk
Uw trouwe banketganger,
Jos Henckens

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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WACHTDIENST VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer 0903/39.969
Lijst wachtdienst december 2015
Zaterdag, 5 December 2015 : 9 tot 18 uur
Linmans S.
Spreuwers St.
Poelmans E.
Timmerman A.
Pellaers L.
Renckens R.
Tallon J.

Salvatorstraat 117
Smeetsstraat 1
Hefveldstraat 105
Rozenkranslaan 65
Venstraat 16
Ed.Dompasstraat 35
Sportlaan 23

3930 Hamont
3640 Kinrooi
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Vreren-Tongeren
3570 Alken
3545 Halen

011/447109
089/701424
011/274710
089/612403
012/236118
011/314149
013/441074

3930 Hamont
3631 Boorsem-Maasmechelen
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Munsterbilzen
3840 Borgloon
3945 Ham

011/447109
089/765574
011/873239
089/363129
089/413505
012/671366
011/345819

3920 Lommel
3621 Rekem-Lanaken
3500 Hasselt
3660 Opglabbeek
3770 Riemst
3570 Alken
3540 Donk - Herk-de-Stad

011/393781
089/732680
011/762868
089/857025
012/216133
011/311960
013/442622

3910 Neerpelt
0
3511 Hasselt-Kuringen
3600 Genk
3770 Vroenhoven-Riemst
3840 Borgloon
3560 Lummen

011/645810

Zondag, 6 December 2015 : 9 tot 18 uur
Vaneylen M.
Sleypen D.
Piron N.
Van Sanden E.
Poesen F.
Surinx I.
Vangenechten J.

Salvatorstraat 117
Grotestraat 46
Kuringersteenweg 170a
Wiekstraat 146
Koekoekstraat 2
Stationsplein 4c
Heppensesteenweg 2

Zaterdag, 12 December 2015 : 9 tot 18 uur
Van Ransbeeck E.
Van Cauwelaert E.
Jans K.
Donners E.
Lueg H.
Plugers E.
Verbeeck H.

Kanaalstraat 65
Populierenlaan 36
Maastrichterstwg 198 b1
Weg naar Opoeteren 60b1
Visésteenweg 57
Grootstraat 81
Pastorijstraat 3

Zondag, 13 December 2015 : 9 tot 18 uur
Kums M.
Onderwijslaan 15
niet toegekend 		
Roebben W.
Zoldersekiezel 159
Vanderschoot B.
André Dumontlaan 31
Vanhees S.
Burg.Marresbaan 13
Surinx I.
Stationsplein 4c
Ibrahim I.
Genebosstraat 109

011/255115
089/848340
012/454318
012/671366
013/571338

Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 - Paro : 070 / 222125
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Zaterdag, 19 December 2015 : 9 tot 18 uur
Willems S.
Buysse J.
Quaethoven M.
Vandewoude C.
Menten F.
Ilsbrouckx K.
Verspreet M.

Karrestraat 81
Herderstraat 78
Anne Frankplein 11/2
Vennestraat 156 b1
Dorpsstraat 56
Kerkstraat 78
Tessenderlose steenweg 85

3920 Lommel
3630 Maasmechelen
3500 Hasselt
3600 Genk
3740 Bilzen
3850 Nieuwerkerken
3583 Paal-Beringen

011/545956
089/762815
011/201120
089/303008
089/414804
011/688308
011/420651

3990 Kl.Brogel-Peer
3620 Lanaken
3500 Hasselt
3600 Genk
3700 Tongeren
3720 Kortessem
3560 Lummen

011/610096
089/716150
011/254384
089/357650
012/454999
011/376891
011/571338

Zondag, 20 December 2015 : 9 tot 18 uur
Vervecken R.
Nijsten E.
Smeets I.
Swinnen R.
Vrancken S.
Goffings L.
Carlens N.

P.Breugellaan 25
Bessemerstraat 336
Lazarijstraat 52
Boxbergstraat 6
Bilzersteenweg 415
Daeleindestraat 14
Genebosstraat 109

Kerstdag, 25 December 2015 : 9 tot 18 uur
Vanhoorebeeck B.
Spreuwers So.
Van Campenhout G.
Schreurs R.
Maurissen M.
Dewit T.
Lenaerts A.

Stationsstraat 106
3920 Lommel
Smeetsstraat 1
3640 Kinrooi
Acaciastraat 82
3500 Hasselt
Weg naar Opoeteren 60bus1 3660 Opglabbeek
Meershoven 4
3740 Bilzen
Grootstraat 81
3570 Alken
Dr.Van Hoeydonckstr.2
3560 Lummen

011/551472
089/701424
011/273714
089/857025
089/503501
011/311960
013/522504

Zaterdag, 26 December 2015 : 9 tot 18 uur
Bringmans B.
Vermeulen J.
Vrancken T.
Robijns G.
Brouwers K.
De Droogh K.
Volders F.

Fabriekstraat 54
Koppelstraat 6
Jaarmarktstraat 1 b 0.03
Dieplaan 41
Dr Goffinstraat 9
René Lambrechtsstraat 30
Kerkstraat 9

3910 Neerpelt
3650 Lanklaar-Dilsen
3511 Hasselt-Kuringen
3600 Genk
3798 Voeren
3800 St.Truiden
3580 Beverlo-Beringen

011/664122
089/757628
011/873760
089/363259
04/3810251
011/691150
011/424082

3920 Lommel
3630 Maasmechelen
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3740 Beverst-Bilzen
3800 Gelmen-St.Truiden
3980 Tessenderlo

011/645138
089/761064
011/351075
089/363516
089/413815
011/486732
013/667071

Zondag, 27 December 2015 : 9 tot 18 uur
Van Herck I.
De Groote J.P.
Willems M.
Awouters P.
Timmermans L.
Hex L.
Meulemans L.

Luikersteenweg 273
Thomasboslaan 20
Kapelstraat 55
Reinpadstraat 18
St.Gertrudisplein 2a
Luikersteenweg 502
Kerkstraat 17

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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WACHTDIENST ORTHODONTIE

Weekend 5-6 dec. 2015
Weekend 12-13 dec. 2015
Weekend 19-20 dec. 2015
Kerstmis 25 dec. 2015
Weekend 26-27 dec. 2015

		

december 2015

					

070 / 222088

Hansen Marie-Christine
Dreesen Karoline
Janssen Rina
Jehaes Francine
Kellens Annelies

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE

0479209545
0484425270
0493753838
0495770609
089852092

december 2015

						 070 / 222125
Els Van den Eynde
Francis Van Enis
Ingrid Wijgaerts
Curd Bollen
Hilde Devlieger

Weekend 5-6 dec. 2015
Weekend 12-13 dec. 2015
Weekend 19-20 dec. 2015
Kerstmis 25 dec. 2015
Weekend 26-27 dec. 2015

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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KLTV wordt 80 jaar jong
in 2016
De collega’s die aanwezig waren bij de laatste activiteiten zullen het wel ondervonden hebben:
collegae Paul Delwiche en Konstantin Kuznetzov klampen ons aan om een foto
te laten maken.
De KLTV wordt volgend jaar 80 jaar en daarom gaan we weer een fotoboek
uitgeven met alle leden.
Het vorige fotoboek dateert al van 2006 en menig foto is niet meer actueel genoeg.
Het is nog niet zo erg als menig rijbewijs, maar we zijn toch 10 jaar ouder. En er
zijn heel wat nieuwe jonge collega’s bijgekomen.
Wie dus nog niet aan de beurt is geweest, zal dit bij volgende ontmoetingen nog
kunnen laten doen.
Maar wie niet (meer) aanwezig kan zijn, vragen we zelf een foto op te sturen,
liefst digitaal, type pasfoto.
Anders moeten we de oude foto’s gebruiken of uw vakje leeg laten.
Over 80 jaar KLTV zelf nu.
Hieronder een kort schema van de geplande activiteiten,
zodat jullie die reeds kunnen noteren in jullie agenda’s
4 februari 2016 (’s avonds)
				
				

Apollonia Happening HANGAR 58
Met optreden van de MOB Big Band
Viering van de jubilarissen

26 mei 2016 (ganse dag) 		
				

KLTV 80 jaar jong
STAAIEN
Minicongres met Limburgse professoren

25 juni 2016 (namiddag)

Dag van het Spyxke

22 oktober 2016 (’s avonds)

Apolloniabanket

Stiemerheide

27 oktober 2016 (ganse dag)

Themadag Pensioen

Alden Biesen

In een volgend Spyxke volgen dan meer details.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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KLTV - LIDGELD 2016
Na 5 jaar ongewijzigd te zijn gebleven wordt het KLTV lidgeld voor 2016
naar 80 euro verhoogd.
U kan vanaf dit bedrag nu reeds overschrijven en om organisatorische
redenen (o.a. studieclubs) wordt aangeraden dit te doen vóór half
januari.
Eén jaar KLTV lid worden (of blijven)
kost 80,00 Euro

Overschrijving via de Bank van Breda:
IBAN: BE28-6451-1921-1520

Swift/BIC: JVBA BE22

met vermelding "Lidgeld 2016" en uw naam
Ook kan al ingeschreven en betaald worden voor de Apollonia Happening
van donderdag 4 februari 2016.
Deelnameprijs: 30,00 euro /pp.
Graag afzonderlijke overschrijving, zelfde rekeningnummer

met vermelding "happening" en uw naam en eventueel naam
partner.

Voorblad van 't Spyxke: Zicht vanop het hoogste punt van
Diepenbeek richting Noord
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.: 80 Euro
Bankrelatie: Bank J.Van Breda & Co 645-1192115-20
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
www.tandarts.be (voor tandartsen/studieclubs/Limburg KLTV)
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Beste Collegae,
Zo zijn we weer in de laatste maand van het
jaar beland.
Als we de kranten moeten geloven, een maand
met veel overuren om de nalatige patiënten
toch nog te ontvangen zodat ze voor het
volgende jaar in orde zijn voor hun terugbetalingen.
Mijn persoonlijke mening hieromtrent is
dat we ons niet mogen laten vangen in deze
stemmingmakerij. Wie in de laatste maand
van 2015 na jarenlange verwaarlozing van zijn gebit er nu toch plots aan
denkt dat het voor hem een stuk meer gaat kosten als er zich tandheelkundige
problemen voordoen, gaat volgens mij toch van een kale reis thuiskomen.
Gezien de drukte in de praktijken zie ik niet goed in hoe deze patiënten er nog
bij kunnen genomen worden zonder dat we ons in alle bochten gaan wringen
en meer uren kloppen. Iedereen moet natuurlijk voor zijn eigen uitmaken wat
hij of zij daar mee doet. Maar denk eraan, er is ook nog een leven buiten de
tandartspraktijk.
Ik wil jullie alvast warm maken voor de activiteiten in ons jubileumjaar dat
op 4 februari 2016 geopend wordt met de Apolloniahappening in Hangar 58,
de MOBb Big Band zal daar voor een spetterend optreden zorgen. Daar we
volgend jaar ter gelegenheid van 80 jaar KLTV twee minicongressen organiseren, gaan de studieclubs van mei en oktober wegvallen, er zijn volgend
jaar dan ook maar 60 accrediteringspunten te verzamelen via de gewone
studieclubs. Wees er dus op tijd bij om in te schrijven voor het minicongres
van 26 mei 2016. Alle verdere info omtrent het verloop van het jubileumjaar
vinden jullie in ’t Spyxke en op de website.
Verder wens ik jullie en jullie familie nog een zalige Kerst en een voorspoedig
2016.
Collegiale groeten,
Serge

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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GEBOORTE:
GEBOORTE:
		
° 01-10-2015
° 02-11-2014

BOUDEWIJN
MELL (“BEAU”)

Kleindochtertje
collega
Kleinzoontje
van collegavan
TOON
DE TREES
LAAT GERMIS
° 12-11-2014
° 21-10-2015

ANOUK
THIBAULT

Kleindochtertje van collegae ANDRE PIERAERTS
Kleinzoontje
van collegae JAAK VANDERSANDEN en
en ANNIK PACQUE
MARIE-CHRISTINE HANSEN

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
ACCREDITERING 2015:
Wie al klaar is met zijn lijst van geaccrediteerde cursussen kan zijn
individueel aanwezigheidsblad voor 2015 al opsturen naar het RIZIV
De verzending dient verplicht aangetekend te gebeuren. Optioneel met
"bericht van ontvangst" (voor alle zekerheid).
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
Maandblad
van en voor de Limburgse tandartsen
of Tel.: 0478/23.43.29
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Met dank aan de standhouders
op 5 december in HANGAR 58 - bokrijk

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Wij wensen u en uw familie een gezond, gelukkig, veilig en “Dentastic” 2016.
Vanwege de directie en het voltallige team van MDL-Euregio.
Tel.: 089/71.70.98
e-mail: mdl@mdl-euregio.be
Fax: 089/72.29.76 Maandblad van enwww.affix-ts.com
voor de Limburgse tandartsen www.mdl-euregio.be
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APOLLONIA HAPPENING 80j KLTV

Donderdag 4 februari 2016

Hangar 58
Bokrijk

Herkenrodeplein 5, 3600 Genk
Aanvang: 19h30

- Presentatie KLTV jaarprogramma 2016
- Jubilarissen 5-15-25-35-45-50-65 jaar diploma
- Muzikale omlijsting: optreden van MOBb Big Band

Kostprijs : 30 euro p.p.
		

(inschrijven voor 25 januari 2016)

Overschrijving via de Bank van Breda:
IBAN: BE28-6451-1921-1520 Swift/BIC: JVBA BE22
met vermelding "Happening" en uw naam en
eventueel naam partner.

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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De MOBb Big Band werd officieel opgericht in augustus 2004. De oorspronkelijk opgerichte “fun Big Band” ontpopte zich na enkele meer dan
geslaagde openluchtoptredens tot een hechte band die qua sound zowel
door de solide kopers als de swingende sax-sectie overal bejubeld wordt.
Dat de honger naar meer snel op kwam zetten kwam dus bij niemand als
een echte verrassing.
Met als hoofddoel “entertainment brengen” is het repertoire van MOBb
ondertussen sterk uitgebreid en zeer variërend. Zij brengen voor u swingende meezingers, verpletterende big band, relaxerende “cruise-muziek”
en zoveel meer.
De Bigband werkt samen met vaste zangers waarmee er naast een beperkt
instrumentaal optreden ook heel wat nummers met zang van verschillende
bekende groepen en artiesten uit het verleden (b.v. Frank Sinatra) als het
heden (b.v. Michael Bublé, …) gebracht worden.

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Hier volgt de lijst met de jubilarissen
op de KLTV Apollonia Nieuwjaarsreceptie
op donderdag 4 februari 2016.
(5, 15, 25, 35, 45, 50 en 65 jaar diploma).
				
1951 (65 jaar)
Martens Jos
1966 (50 jaar)
DALEMANS Ferdinand, LEROUX Jean, MARTENS Philippe,
VANDEBEEK Paul, VANHERLE Guido
1971 (45 jaar)
BRAEKERS Jan, DANCKAERT Boudewijn, MARIS Arsene, MELSEN Frank,
PIRON Thomas, SEGERS Marij, SMEETS Fernand, SMETS Paul,
VANMAELE Guido
1981 (35 jaar)
AERTS Els, BAETEN Johan, BARTHELS Brigitte, BELIEN Patrick,
BRABANTS Marie-Jeanne, BUYSMANS Jos, COX Ludo, DE TROYER Guido,
FABRY Rene, GEUKENS Marc, HERTENWEG Luc, JANSSEN Jettie,
JANSSEN Marianne, JEURIS Peter, KREEMERS Jean-Pierre, MARKET Marleen,
MIGNON Luc, MINTEN Dirk, MINTEN Marleen, OBEN Carl,
SCHREURS Jan Arnaud, SLAETS Johan, SMEETS Inge, SMEYERS Sonja,
SOMERS Monique, SOUVERIJNS Philippe, VAN LAERE Dirk,
VANDEVOORT Dany, VANDYCK Marleen, VERHEYEN Peter, WILLEMS Dany
1991 (25 jaar)
BERBEN Cornelia, BOSMANS Natalie, CAULIER Hilde, DELSAER Hilde,
GLADYS Sonia, LUEG Hein, VAN ENIS Francis, WIJGAERTS Ingrid
2001 (15 jaar)
BECUWE Katrien, DE MUNCK Stefanie, DE RUYTER Annelies, DELISSEN Elke,
ECTOR Joke, JORISSEN Inge, LENSSEN Isabelle, MESOTTEN Katrien,
PIRON Nathalie, SCHURGERS Frank, VAN CLEYNENBREUGEL Bart,
VOGELS Roel, VRANCKEN Tom, VRANKEN Vital, WIJSMANS Joeg
2011 (5 jaar)
DE DEYN Evelien, HEYLEN Katrien, KELLENS Dieter, KERKHOFS Kara,
LLOPIS-DESCALS Ana, MARTENS Stijn, POELMANS Simon,
VAN BAELEN Toon, VERNYNS Vincent
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Help uw patiënt de
behandeling begrijpen.
NobelClinician™ Communicator
Focus op uw patiënt
Stel het behandelingsplan voor
aan uw patiënt door een doeltreffende communicatie met de
nieuwe iPad® app NobelClinician
Communicator.

Gebaseerd op de NobelClinician
Software (de digitale diagnose -en
behandelingsplanner van Nobel
Biocare), beschikbaar op
Windows® en Mac®.

Wij stellen u voor: NobelClinician Communicator. Stel uw NobelClinician behandelingsplan voor en communiceer doeltreffend met
uw patiënt via de nieuwe iPad® applicatie. Het
behandelingsplan kan via de NobelConnect
functie van de software worden opengesteld,
zodat u uw behandelingsplannen steeds kan
raadplegen via eender welk iPad toestel (vanaf
versie 2)

Help uw patiënt zijn behandeling beter te begrijpen door verschillende behandelingsopties
visueel te tonen. Notities aangebracht tijdens
de raadpleging worden automatisch opgeslagen.
Download de app vandaag nog, gratis.

nobelclinician.com
© Nobel Biocare Services AG, 2013. All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is
evident from the context in a certain case, trademarks of Nobel Biocare. iPad® is a trademark of Apple Inc. Disclaimer: Some products may not be regulatory
cleared/released for sale in all markets. Please contact the local Nobel Biocare sales office for current product assortment and availability.
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KLTV activiteiten
Do. 4 feb 2016

Apolloniahappening

Zat. 25 jun 2016

Dag van het Spyxke

Zat. 22 okt. 2016

Banket

Stiemerheide

Do. 27 okt 2016

Themadag Pensioen

Alden Biesen

Hangar 58

Activiteiten VVT 2016 studieclub Limburg
Do. 28 jan 2016

STCL Serge Schepers

Do. 25 feb 2016

STCL Eric Thevissen

Do. 24 maa 2016

STCL Nittert Postema

Do. 28 apr 2016

STCL “Premaligne en Maligne”
Olivier Lenssen

April-Mei

Peer Reviews

Do. 26 mei 2016

Minicongres 80 j KLTV

Do. 22 sep 2016

STCL Ivo Lambrichts

Staaien Sint-Truiden

NIVVT cursussen LIMBURG 2016
NIVVT cursussen van 18/2 en 17/11 zijn VOLZET.
De hands-on cursus met composiet van 18/2 wordt nog herhaald op 22/5, verder is
er een alternatief op 14 of 15 april, telkens in Genk (Stiemerheide)

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Maakt u uw digitale wereld

compleet voor een scherpe prijs!

€89,-)
*

(€99,-

**

orale
.
sis van intra
* Op ba den, zonder model
scanbestan
le
ne
tio
nven
sis van co
** Op badruk, met model.
af

MonoZir®

€16.900

(excl. BTW)

(incl. laptop t.w.v. € 2.600)
Jaarlijkse kosten: € 1.600 vanaf het tweede jaar

FORMA®
INTRAORALE SCANBODIES
1x scanbody € 39,-

Autoclaveerbare box
(incl. 6x scanbodies)

€ 309,(excl. BTW)
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GEZOCHT:
Jonge en recente groepspraktijk zoekt, vanaf 2016, 3de alg. tandarts voor
langdurige samenwerking.
Uren en startdatum o.t.k. Regio N-Limburg.
Mail: info@tandartspraktijkkies.be
Tel: 011/759526
“Dental Group Stijven” zoekt full-time of part-time tandarts(e) voor aanvulling
van hun team.
Moderne groepspraktijk met verschillende disciplines te Opglabbeek.
Dagen/uren worden in overleg bepaald.
Meer info op www.dgs.be. Contacteer ons op info@dgs.be of 089/81.98.60
Algemeen tandarts voor drukke groepspraktijk mét assistentie in Genk.
Voorlopig enkel op maandag. (eventueel extra dagen zijn mogelijk!)
timmermandavid@hotmail.com - GSM: 0478/41.32.78
Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in Opglabbeek
en Maasmechelen zoekt voor aanvulling van haar team :
- een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie.
Dagen en uren vrij te bepalen.
Alle moderne apparatuur en assistentie aanwezig.
Opgevulde agenda’s volgens je eigen werkritme gegarandeerd.
Zeer aangename werksfeer in een ultramodern kader.
Contacteer ons vrijblijvend op 089/857025 of info@esthedentalplus.be
Enthousiaste collega gezocht voor een zwangerschapsvervanging in de
periode half oktober t.e.m. half januari te Diepenbeek. Dagen en uren te
bespreken.
Meer info op: info@tandartsvanheusden.be
Praktijk in Tessenderlo is op zoek naar een algemeen tandarts m/v voor langdurige samenwerking op voltijdse of deeltijdse basis.
Dagen en uren zelf te bepalen. Omzet gegarandeerd. Contact: 0475.846972
l.meulemans@telenet.be
Tandarts gevraagd aan de Maaskant ! (vlak bij Maastricht!)
Einde loopbaan of pas afgestudeerd? maakt niet uit! Geen administratieve

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Ron Gilman en Walter Van Breda

Mond-en gelaatsfotografie wordt vandaag de dag een belangrijk communicatiemiddel in
de tandheelkunde.
Niet alleen om behandelingen "voor en na" te kunnen tonen aan uw patiënten, maar ook
als communicatietool tussen tandarts en tandtechnieker.
Daarom organiseert Kerudent een

workshop mond- en

gelaatsfotografie om professionele resultaten te bekomen met je eigen

toestel, dit in combinatie met een kennismaking met het "Box file sharing-systeem". Een
handige en eenvoudige manier om uw foto's door te sturen naar het labo.
U kan deelnemen aan de workshop in ons labo op 21/01/2016 (Ilgatlaan 3 - 3000
Hasselt). Deze workshop kan ook georganiseerd worden in uw praktijk met een minimum
van 6 en een maximum van 8 deelnemers.
Prijs:
195 euro per persoon
Programma:
12u00 - 12u30: broodjeslunch
12u30 - 13u00: inleiding door Walter Van Breda
13u00 - 14u30: theorie: hoe neem ik de juiste foto / welke type toestel gebruik ik
14u30 - 15u00: pauze
15u00 - 16u30: instellingen op uw eigen fototoestel
16u30 - 17u30: praktisch: leren fotograferen a.d.h.v. protocol
17u30 - 18u00: set-up en praktisch gebruik van Box / installatie persoonlijke Box-account
op eigen laptop/I-pad / mogelijkheden van mond- en gelaatsfotografie

Indien u hieraan wenst deel te nemen kan u een mail sturen naar jan@kerudent.be
Met vriendelijke groeten,
Het Kerudent Team
Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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rompslomp meer! Vervoeg onze groepspraktijk te Rekem-Lanaken.
Dagen en uren door U zelf te bepalen. DOEN !
Geïnteresseerd ? LTH.EVC@gmail.com of GSM 0477 138 676
Tandartsenpraktijk 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
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

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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NiVVt cursus 19 nov. Stiemerheide

Modern mechanisch prepareren en nieuwe obturatietechnieken
Guido Aesaert

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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GROEPSREIS LUTV naar Vietnam/Cambodja

Groepsfoto van de Limburgers voor het Mausoleum van Ho Chi Minh in Hanoi.
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Enkele kiekjes van een tandartskabinet in Hai Phong.
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WACHTDIENST VVT / Limburg
Centraal Oproepnummer 0903/39.969
Lijst wachtdienst januari 2016
nieuwjaar 2016, 1 Januari 2016 : 9 tot 18 uur
Lenssen E.
Kerkplein 1
niet toegekend 		
Gielen P.
Paalsteenstraat 164
Meyers L.
Lijsterbesstraat 4
Smits H.
Maastrichtersteenweg 103
Hoeck M.
Stationsstraat 26
Wilms H.
Engsbergseweg 154

3941 Eksel
0
3500 Hasselt
3600 Genk
3770 Vroenhoven-Riemst
3800 St.Truiden
3980 Tessenderlo

011/667267

3920 Lommel
3680 Opoeteren-Maaseik
3510 Kermt-Hasselt
3660 Opglabbeek
3700 Tongeren
0
3580 Beringen

011/545956
089/865454
011/250783
089/857025
012/393262

3990 Kleine Brogel
3640 Kinrooi
3500 Hasselt
3660 Opglabbeek
3740 Bilzen
3850 Nieuwerkerken
3583 Paal-Beringen

011/824247
089/702600
011/212196
089/819860
089/491411
011/680778
011/725362

3930 Hamont
3630 Maasmechelen
3500 Hasselt
3530 Houthalen-Helchteren
3700 Tongeren
3570 Alken
3560 Meldert

011/604410
089/252926
011/726050
011/604410
012/231122
011/311960
013/328832

011/211116
089/382653
012/452667
011/680830
013/334193

Zaterdag, 2 Januari 2016 : 9 tot 18 uur
Papy K.
Karrestraat 81
Curvers B.
Gruitrodelaan 13
Jans B.
Diestersteenweg 230
Lodewijks A.
Weg naar Opoeteren 60/1
Carnotensis L.
Maastrichterstraat 112
niet toegekend 		
Vandevoort F.
Koerselse steenweg 49

011/423767

Zondag, 3 Januari 2016 : 9 tot 18 uur
Winters C.
Teuwen L.
Vandoren G.
Stijven J.
Kellens D.
Lowel G.
Ceyssens L.

Schansstraat 21
Weertersteenweg 136
Kiewitstraat 134
Weg naar Zwartberg 161
Biesenweg 44
Nieuwe Steenweg 31
Paalsesteenweg 325

Zaterdag, 9 Januari 2016 : 9 tot 18 uur
Dos Ramos Nunes K. Stad 15
Castro M.
St;Barbarastraat 20
Van Bever AM
Sint-Martinusplein 1
Samoes I.
Grote Baan 197
Gielen O.
Maastrichterstwg 218
Martens D.
Grootstraat 81
Wouters D.
Gyzevennestraat 52

Wachtdienst Ortho : 070 / 222088 - Paro : 070 / 222125
Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging
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Zondag, 10 Januari 2016 : 9 tot 18 uur
Bidarra M.
Barthels B.
Jansen S.
Vanspauwen K.
Larminier S.
Bollen K.
Vangenechten Joris

Kauillerweg 1c
Populierenlaan 36
Mombeekdreef 68
Jaarbeurslaan 21/32
Bilzersteenweg 39
Reigerlaan 5
Heppensestwg 2

3950 Bocholt
3611 Rekem-Lanaken
3500 Hasselt
3600 Genk
3770 Riemst
3570 Alken
3945 Ham

089/472806
089/732680
011/242400
089/515050
012/202009
011/723536
011/345819

3920 Lommel
3960 Opitter-Bree
3500 Hasselt
3660 Opglabbeek
3770 Riemst
3570 Alken
3560 Lummen

011/551472
089/866044
011/284545
089/857025
012/202009
011/311960
013/522186

3920 Lommel
3680 Neeroeteren
3590 Diepenbeek
3530 Houthalen
3740 Bilzen
3720 Kortessem
3582 Beringen-Koersel

011/544639
089/865300
011/321445
089/383369
089/868693
011/377162
011/453606

3900 Overpelt
3960 Bree
3590 Diepenbeek
3600 Genk
3700 Tongeren
3800 St.Truiden
3540 Herk-de-Stad

011/661820
089/461378
011/321470
089/303008
012/230900
011/694192
013/551212

3900 Overpelt
3670 Gruitrode
3500 Hasselt
3600 Genk
3770 Riemst
3890 Montenaken-Gingelom
3550 Heusden-Zolder

011/644041
089/856204
011/223232
089/848340
012/202009
011/882833
011/573903

Zaterdag, 16 Januari 2016 : 9 tot 18 uur
Adriansens S.
Kerkhofs T.
Hobin L.
Llopis-Descals A.
Hanson S.
Boulet I.
Weltens T.

Stationstraat 106
Opitterkiezel 221
Luikersteenweg 232/5
Weg nr Opoeteren 60b1
Bilzersteenweg 39
Grootstraat 81
Dr.Vanderhoeydonckstr. 68

Zondag, 17 Januari 2016 : 9 tot 18 uur
Govaert L.
Arits M.
Geysen E.
Gomez Hirojo A.
Ysewijn A.M.
Kreemers J.P.
Gijbels L.

Lutlommel 22
Maaseikerlaan 24
Rodenbachlaan 24
Kastanjestraat 26
Brugstraat 41b2
Hasseltsesteenweg 38
Albert I laan 49

Zaterdag, 23 Januari 2016 : 9 tot 18 uur
Meers C.
Van Gansewinkel M.
Geysen E.
Gilabert Iriarte N.
Bierens M.
Matterne N.
Vandersmissen B.

Ringlaan 146
Bocholterkiezel 62
Dorpstraat 8
Vennestraat 156b1
Romeinse Kassei 51
René Lambrechtstraat 31
Terbermenweg 1

Zondag, 24 Januari 2016 : 9 tot 18 uur
Geboers T.
Verheyen P.
Vroninks B.
Jaume Espejo R.
Fastre L.
Lefevre M.
Timmers L.

Parkstraat 6b1
Breekiezel 36
Koning Boudewijnlaan 2/4
A.Dumontlaan 3
Bilzersteenweg 39
Langstraat 1
Langstraat 63

Maandblad van en voor de Limburgse tandartsen
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Zaterdag, 30 Januari 2016 : 9 tot 18 uur
Geunis G.
Coekaerts R.
Maris J.
Timmerman D.
Cuypers A.
Mignon L.
Minten D.

Stationsplein 12
Wijshagerkiezel 75
Crutzenstraat 90
Rozenkranslaan 65
Bilzersteenweg 10a
Schepen de Jonghstr.29
Koolmijnlaan 165

3930 Hamont
3670 Meeuwen
3511 Kuringen-Hasselt
3600 Genk
3730 Hoeselt
3800 St.Truiden
3550 Heusden

011/621012
089/471761
011/251013
089/354145
089/416256
011/682533
011/572306

3920 Lommel
3650 Dilsen-Stokkem
3590 Diepenbeek
3520 Zonhoven
3700 Tongeren
3800 Zepperen-St.Truiden
3560 Lummen

011/551472
089/415364
011/321383
011/814626
012/231047
011/689965
011/571338

Zondag, 31 Januari 2016 : 9 tot 18 uur
Vandeuren A.
Coenen N.
Kruijen C.
Caerlens G.
Vandewinkel M.
Neven I.
Beutels M.

Stationstraat 106
Rijksweg 729 b01
Marktplein 38
Kapelhof 2
St.Catharinastraat 3
Kleindekkenstraat 8
Genebosstraat 109

WACHTDIENST ORTHODONTIE

januari 2016

					
Nieuwjaar 1 jan. 2016
Weekend 2-3 jan. 2016
Weekend 9-10 jan. 2016
Weekend 16-17 jan. 2016
Weekend 23-24 jan. 2016
Weekend 30-31 jan. 2016

070 / 222088

Mesotten Katrien
Nelles Anne-Marie
Piret Jean-Luc
Proost Ann
Poelmans Simon
Schreurs Arnoud

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE

0476209241
0476411830
0476259781
0496230430
0472717868
089359703

januari 2016

						 070 / 222125
Roel Vogels
Geert Boschmans
Frieda Gijbels
Cathérine Soers
Eric Thevissen
Els Van den Eynde

Nieuwjaar 1 jan. 2016
Weekend 2-3 jan. 2016
Weekend 9-10 jan. 2016
Weekend 16-17 jan. 2016
Weekend 23-24 jan. 2016
Weekend 30-31 jan. 2016

Koninklijke Limburgse TandartsenVereniging

-23-

		

't Spyxke: december 2015

Het bestuur van de Koninklijke Limburgse
Tandartsenvereniging en de redactie van
't Spyxke wensen U en uw familie prettige
eindejaarsfeesten en een voorspoedig
2016 in goede gezondheid.
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