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

overlijden, geboorte….. 

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

     inschrijvingen 

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

                activiteiten 

jos.hoffbauer@tandarts.be: wachtdienstcoördinator  

 

 

 

Alle studieclubs en cursussen 

2021 zijn onder voorbehoud! 
 

 

 

(Foto cover: Doorkijkkerk Borgloon)  

Redactieadres ’t Spyxke / Secretariaat VVT-Limburg. 

Pliniuswal 24 

3700 Tongeren  012/23 07 94 

spyxke@gmail.com 

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

 

 

 

 

 

Beste collegae , 

 

Na de maartse buien en de aprilse grillen is er een verbetering van het 

weer in zicht. 

Dus kunnen we onze BBQ afstoffen, het terras een opfrisbeurt geven, de 

toestand van onze fietsen evalueren en de tuin zomer-klaar maken.  

Maar het is misschien ook eens tijd om je verzekeringsportefeuille om te 

spitten. 

Waarom? Lees hierover vanaf pagina 7 de bijdrage van Jos en André. 

 

De Coronamaatregelen staan nog altijd geen bijscholingen toe zoals 

vroeger .  

Hopelijk/waarschijnlijk in het najaar wel! 

We zouden vergeten dat we een 85-jarig bestaan te vieren hebben. 

Dus “save the date” van ons Jubileum mini-congres op 9 oktober2021 

en natuurlijk ook donderdag 20 mei voor de Apolloniahappening, dan 

vieren we onze Jubilarissen. 

Tijdig inschrijven is de boodschap. 

 

Collegialiter , 

Elfi 
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Professionele mededelingen 

1. Bij de Covid-vaccinatiestrategie mochten we bij de eerste 

eerstelijnswerkers ons vaccin ontvangen (met of zonder 

bijwerkingen) samen met ons hulppersoneel. Weet dat onze 

Nederlandse collegae nog moeten wachten tot mei voor hun 

vaccinatie. 

 

2. In het vorig Spyxke maakten we al melding van het verrekenen van  

maximum 5 webinars voor de accreditering 2021. OPGELET: 

Slechts 1 webinar komt per dag in aanmerking voor accreditering.  

Kijk zeker op de VVT-site en ook in dit Spyxke wanneer uw 

uitgestelde NIVVT cursus van dit voorjaar opnieuw 

geprogrammeerd staat. Verder worden er begin december nog twee  

extra praktische composiet cursussen in Stiemerheide geplaatst. 

Nogmaals vermelden dat  de viering 85 jaar KLTV, georganiseerd 

in samenwerking met de studieclub VVT Limburg (9 oktober) en 

Wintermeeting Thor Central (4 december) telkens 30 AE kunnen 

opbrengen. Jullie zullen hiervoor tijdig  kunnen inschrijven !! 

 

 

3. De jaarlijkse Algemene Vergadering van het Verbond wordt 

verschoven naar woensdag 16 juni. Zoals altijd verwachten we 

voldoende volmachten van onze Limburgse leden. Deze 

volmachten kunnen rechtstreeks naar het Verbond verzonden 

worden met naam van de volmachthouder ofwel  per brief of mail 

naar één van uw bestuurders Marc Seijnhaeve, Serge Wils of Jos 

Hoffbauer. Dit jaar zullen ook twee Limburgers, nl. Jos Henckens 

en  André Timmerman als erelid van het VVT voorgedragen  

worden. 
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4. De Stuurgroep Tandartsen in de Eerstelijnszones(STELZ) 

organiseert een gratis (niet-geaccrediteerde) webinar op donderdag 

22 april (20-21 uur) over enkele praktijkvoorbeelden van invullen 

van de rol van tandzorg(en tandartsen) binnen een ELZ. Zo zal er 

ook aandacht zijn voor het  Limburgs project dat jonge 

(cariësgevoelige) kinderen (2-5j)  preventief wil opvolgen om op 

die manier vroege narcodontie te kunnen vermijden. Verschillende 

partners in de preventieve gezondheidszorg gaan hun medewerking 

aanbieden. Ga je zeker inschrijven via STELZ, natuurlijk zeer 

warm aanbevolen voor de collegae uit Genk,  As, Oudsbergen, 

Zutendaal en Bree. 

5. Uit de laatste Grote Coronastudie van Universiteit Antwerpen 

(22.500 inzendingen) blijkt dat 21 % van de  deelnemers de 

voorbije 3 maanden gezondheidszorgen heeft uitgesteld. Vooral 

tandarts en orthodontie (30%) springen helaas in het oog, ondanks 

de drukte in onze praktijken!!!  Deze tendens is ook te zien op 

wereldvlak en we troosten ons blijkbaar  met … extra zoetigheid. 

 

 

Jos Hoffbauer 
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Uw jaarlijks VVT-lidgeld volledig gerecupereerd door de 

collectieve VVT-verzekeringen! 

 

Vooreerst is het lidgeld voor beginnende collegae en 65 plussers 

verminderd, net zoals  voor de tandarts-partner. Om aanspraak te maken op 

de verschillende collectieve verzekeringen is ook het beperkt lidgeld als 

niet- meer actieve collega (113 euro) of als weduwe of weduwnaar van een 

VVT-lid (21 euro) in dit opzicht blijvend interessant. 

Vooraf toch nog aangeven dat de VVT-leden op vrijwillige basis mogen 

aansluiten.  Voor bepaalde risico’s zijn er geen collectieve verzekeringen , 

maar krijgen VVT-leden bepaalde exclusieve voordelen toegekend. 

Naast de vele financiële voordelen  voor hetzelfde product zit er vaak ook 

nog een grotere risicodekking bij omdat we in de verzekeringswereld een 

stabiele groep zijn. Ook mag men de VVT-ondersteuning niet vergeten bij 

contacten met de verzekeraar en de specifieke kennis die bij de VVT-

ledendienst is opgedaan bij de diverse schadedossiers. 

Tenslotte worden de polisvoorwaarden regelmatig geactualiseerd  aan de 

actuele praktijkvoering. Zo ligt er op dit ogenblik een degelijke dekking 

cyberrisk onder de loupe.  Ook personeelsverzekeringen vragen maatwerk 

en hierover verschijnt binnenkort een artikel in VVT magazine. 

Voor een volledig overzicht kan je terecht op de VVT pagina : 

https://www.vvt.be/praktijkvoering/verzekeringen4  

 

 

 

 

https://www.vvt.be/praktijkvoering/verzekeringen4
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Hierbij toch enkele aandachttrekkers: 

BA Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid : 

- twee jaar gratis aansluiting en slecht 50 % van de premie in het derde jaar 

- geen bijpremie voor bewerkingen op implantaten (suprastructuren).De 

tandartsassistente wordt gratis verzekerd. 

- in orde met de verplichte verzekering (FANC) tegen schade door 

ioniserende stralen 

-contract op basis van fact occurence. Het schadeverwekkend feit moet 

plaats gevonden hebben tijdens de duur van de onderschrijving van het 

contract.  Na pensionering is men dus ZONDER premiebetaling verzekerd 

gedurende gans de tijd dat een schadeclaim kan ingediend worden. 

- niet-therapeutische ongevallen zijn verzekerd bv een valpartij in de 

praktijk zonder aantoonbare fout van de tandartspraktijk . 

- Welke interessante gratis waarborguitbreidingen bevat de polis nog :  

narcodontie / uitvoeren van expertiseopdrachten/ aanwezigheid van de 

tandtechnieker/ dure schadeclaims ingediend in USA of Canada !!! 

Familiale verzekering 

- Vult goed de BA verzekering aan , met een verminderde premie 

- Geen discussie meer als bv een vriend gekwetst wordt bij een val 

op de toegangsweg naar praktijk-familiale woonst. 

- Babysit is verzekerd 
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Hospitalisatieverzekering 

Verzekering met een groot premievoordeel.  Tijdig aansluiten laat je 

levenslang genieten van dit voordeel ,OOK na pensionering (zie premie tss 

66-70 en vanaf 70 jaar en kinderen onder 21 jaar). Partners van overledenen 

blijven deel uitmaken van deze groepspolis. Individuele verzekeringen met 

DEZELFDE dekking vergelijken laat zeker hier grote verschillen zien. 

Brandverzekering 

Bekijk de uitgebreide waarborguitbreidingen van de multirisicoverzekering 

voor VVT leden op de website. 

Beginnende collegae  krijgen interessante voorwaarden gedurende de eerste 

jaren en er is een dervingsvergoeding als  de praktijk onbruikbaar is na een 

schadegeval. Naast praktijk en woning is de dekking studentenverblijven en 

vakantieverblijven gratis inbegrepen. 

Gewaarborgd inkomen  

Groepsvoordeel als tandarts hoewel men er echt maatwerk (risicotermijn/ 

rentebepaling) kan van maken , zowel als individu  als vennootschap. 

Gebruik van de RIZIV premie bij volledige of partiële conventie. 

Rechtsbijstandverzekering beroep en/of privaat leven 

- Begeleiding door ’n onafhankelijke makelaar 

- Wanbetaling : reeds mogelijk vanaf 500  euro een advocaat in te 

schakelen 

- Burgerlijk verhaal, maar ook strafrechtelijk bv fiscus/RIZIV/arbeid 

en sociaal recht 

- Vrijstellingen zijn bij de meeste vergelijkbare polissen dubbel zo 

hoog !! 

-  
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Autoverzekering 

Doordat tandartsen gekend zijn als voorzichtige chauffeurs zitten we in een 

lage risico premie. 

VAB 

Als groep is er 20 % korting op het gewone tarief voor 

pechbijstand/reisbijstand/fietsbijstand/motorbijstand en bijstand – en 

vakantiepakket. 

Zie ook https://www.vab.be/korting/vvt 

Dit korte overzicht kwam tot stand met de hulp van collega André 

Mestrum, die de meeste contracten onderhandeld heeft en nauwgezet blijft 

opvolgen. Het moet nogmaals duidelijk zijn dat het onderschrijven van 

enkele groepsverzekeringen uw jaarlijks lidgeld vaak al helemaal doet 

wegsmelten. Ook als gepensioneerde collega blijft het VVT- lidmaatschap 

interessant voor een beperkt lidgeld. 

 

Jos Hoffbauer & André Mestrum 

  

https://www.vab.be/korting/vvt
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Voorlopige NIVVT cursussen 2021 

 

Voor de NIVVT cursussen geldt enkel de inschrijving via de 

VVT- website!! 

Di 8 juni 2021  

Wondhelingsproblemen in de mond   

C. Politis    Stiemerheide    ½ dag 

        VOLZET 

Di 7 september 2021  

Juiste occlusie en beetregistratie in de prothetiek  

W. Van Breda     Stiemerheide    ¾ dag 

        VOLZET 

Ma 13 september 2021  

Oorzaken van zwellingen in mond en gelaat  

C.  Politis    Stiemerheide    ½ dag 

        VOLZET 

Do 23 september  2021  

Workshop digitale transformatie optimalisatie praktijkorganisatie  

F. De Wachter    Stiemerheide   1dag 

        VOLZET 

Do 23 september 2021  

Vroegere orthodontische behandeling voor de algemene praktijk  

N. Schreurs     Stiemerheide    ½ dag 

        VOLZET 

Do 7 oktober 2021   

Ergonomie en houdingsbewustzijn bij tandartsen  

E. Decabooter    Stiemerheide    1 dag 

        VOLZET 

Za 9 oktober 2021 

Minicongres 85 jaar KLTV Heusden-Zolder   1 dag 

(inschrijvingsmodaliteiten volgen nog!) 
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Do 14 oktober 2021  
Leren omgaan met nomenclatuur 

M Seijnhaeve   Stiemerheide   1dag 

        VOLZET 

Do 14 oktober 2021  
Urgentie THK met urgentiebehandelprotocollen     

Prof Demoor    Terhills Maasmechelen  ½ dag 
 

Do 21 oktober 2021 : endo 2021ontzenuwen: letterlijk en figuurlijk  

R. Michiels & W. Blontrock  Stiemerheide   1 dag 

         VOLZET 

Za 23 oktober 2021 :  
Digitaal versus analoog: don’t tell me, show me 

Geerlings Eric   nog te bepalen   ½ dag (x2) 

 

Do 28 oktober 2021:  

Restauratieve behandeling van ernstige slijtage 

N. Postema   Stiemerheide   1 dag 

        VOLZET 
Di 16 november 2021: 

Vaste en uitneembare implantaatconstructies voor de edentate kaak 

P. Ghysens   Stiemerheide   ½ dag 

        VOLZET 

Do 18 november 2021: 

Peri-implantitis : diagnose en behandeling  

M. Tudts & V. Christiaens   Stiemerheide     ¾ dag 

        VOLZET 

Di 23 november 2021  

Kaakbeentumoren    

C.  Politis    Stiemerheide    1/2dag 

VOLZET         

Do 30 november 2021  

Nieuwe methoden voor de lokale  anesthesie  

Berden & H. Monteyne  Stiemerheide    1 dag 

        VOLZET 
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Do 2 december 2021 

Hands-on workshop Direct Composiet (Smart Esthetics)  

Renckens/Bresseleers   Stiemerheide   1dag 

 

Vr  3 december 2021 

Hands-on workshop Direct Composiet (Gebitsslijtage) 

Renckens/Bresseleers   Stiemerheide   1dag 

         

Za 4 december 2021  

Wintercursus:  Leren van (andermans) fouten in de THK. 

    Thor Genk 

  

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten VVT Limburg 2021 

 

ONDER VOORBEHOUD! 

 

 

Dond 23/9 :  STCL GUM:  probiotica  Thor Central 
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WACHTDIENST VVT / LIMBURG MEI 2021 

CENTRAAL OPROEPNUMMER 0903/39969 
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Gelieve er rekening mee te houden dat deze wachtdienstlijst  kan 

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

wachtdienst  of onverwachte ziekte!! 
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WACHTDIENST ORTHODONTIE:  Mei  2021     070 / 222088  
Weekend 1-2  mei 2021 Alewaters Marielle 011740242 
Weekend 8-9 mei 2021 Mevesen Ann 0494447715  
Hemelvaart 13 mei 2021 Berben Cornelia 0487292585 
Weekend 15-16 mei 2021 Bollen Klara 0479730407 
Weekend 22-23 mei 2021 Colson Luc 0476303661  
Pinkestermaandag 24 mei 2021 Daems Julie 0496512475  
Weekend 29-30 mei 2021 Desmedt Bieke 0475745283 
 
WACHTDIENST PARODONTOLOGIE: MEI  2021       070 / 222125 

Weekend 1-2  mei 2021 Gijbels Frieda 
Weekend 8-9 mei 2021 Cox Catherine 
Hemelvaart 13 mei 2021 Soers Catherine 
Weekend 15-16 mei 2021 Vermeulen Kim 
Weekend 22-23 mei 2021 Lefever David 
Pinkestermaandag 24 mei 2021 Thevissen Eric  
Weekend 29-30 mei 2021 Van de Eynde Els 
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85 jaar collegialiteit in Limburg 

 

“Eenige tandartsen van Hasselt hebben de gedachte opgevat eene 

‘Limburgsche Tandartsen Vereeniging op te richten.” 

Dit was de aanhef van de brief d.d. 10 oktober 1936, waarmee de heren Dr. 

Gerard Berben, Albert Colemont,  Aimé Dasoul, Gerard SChulpé, André 

Tits en Edgar Tits zich richtten tot hun 23 collegae tandartsen in Limburg. 

Inclusief dit zestal reageerden dertien tandartsen positief op hun brief. 

De stichtingsvergadering vond plaats op 21 november 1936 in Hotêl Drie 

Pistolen (nu KFC) aan de Hasseltse Grote Markt. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Vroeger       onlangs gerenoveerd 
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1936 
Het volgende bestuur werd uit deze 13 leden verkozen: 

Dr. L. Hendrickx, voorzitter G. Schulpé ondervoorzitter

 A.Colemont schatbewaarder 

Dr. G. Berben, schrijver A. Dasoul, tweede schrijver. 
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Dit was het begin van al 85 jaar Limburgse samenhorigheid onder de 

tandartsen.  

De constante evolutie van het ledenaantal noopte de LTV ertoe steeds 

opnieuw op zoek te gaan naar aangepaste vergaderlokalen in Hasselt: 

Restaurant Majestic, Traiteur Brants, Park Hotel, Café Picadilly, Koetshuis, 

Hangar 58, Thor Genk. 

Levensduurte, devaluatie, crisisperikelen zijn ook merkbaar aan de kosten 

voor verstrekkingen en middelen ten dienste van de volksgezondheid. De 

verzorging van de tanden maakt daarop geen uitzondering. 

tarievenkaart van 1937  
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Tarieven 1945 

 

 

 

 

 

 

Eerste stempel 1936 en eerste logo’s LTV en KLTV 
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Er werd een jaarlijks Apolloniabanket georganiseerd. De eerste banketten 

waren een pure mannenzaak. Toen geleidelijk meer vrouwen een 

tandartsendiploma konden behalen wilden zij natuurlijk ook aan banket 

kunnen deelnemen. Halfweg de jaren 50  werden ook de dames toegelaten 

en ontstonden de dansavonden. 

Jammer genoeg daalde de laatste jaren de interesse voor dit banket. Het 

aantal deelnemers werd alsmaar kleiner. 3 jaar geleden vond het laatste 

banket plaats. 

Er is in die 85 jaar heel wat veranderd. We zien dat de oude garde 

langzaam plaats maakt voor de moderne cultuur. Het is steeds moeilijker 

om jonge tandartsen te motiveren om actief deel te nemen aan activiteiten. 

We moeten eerlijk toegeven dat we zonder accreditering niet meer uit ons 

kot komen. Sociale media en webinars hebben de klassieke conversaties en 

bijscholingsavonden vervangen in de tegenwoordige tijd. 

Toch blijven we proberen, blijven we organiseren en blijven we hopen… 

Hoe fijn zou het zijn om te  zien dat het Limburggevoel, de samenhorigheid 

en gezelligheid onder de Limburgse tandartsen terug fysiek zichtbaar 

wordt!  Laten we tonen dat wij, 85 jaar later, nog steeds verbonden zijn!  

Hopelijk tot op een van de activiteiten!! Hopelijk tot snel! 
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AGENDA JUBILEUMJAAR 2021  

 

 

Donderdag 20 mei 2021: Apolloniahappening  

Zaterdag 26 juni 2021:Familiedag Spyxke “Special Edition” 

Zaterdag 9 oktober 2021: Jubileum Minicongres 

(Inschrijvingsmodaliteiten congres volgen nog. Je wordt hier 

tijdig van op de hoogte gebracht via de gebruikelijke kanalen) 
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APOLLONIA HAPPENING KLTV 

 

Donderdag 20 mei 2021           

Voorlopig nieuwe datum 

 

Locatie : Feestzaal “De Pachthoeve” 

Roverstraat 9 

3511 Kuringen – Hasselt 

 

 

 

Wij kijken er naar uit om iedereen en in het bijzonder de 

jubilarissen te mogen ontmoeten op deze leuke avond! 

 

Kostprijs: 35 euro p.p 

 

Overschrijving naar VVT Limburg Rekening: BE49 0014 7340 8071 

Vermelding: “Happening” uw naam en eventueel naam partner!  
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De jubilarissen (5, 15, 25, 35, 45, 50, 55 en 60 jaar) 

worden gehuldigd op de  

KLTV Apollonia Happening 

 

1961: 60 jaar tandarts 
DIERYCK Luc, VANSCHOENBEEK Armand 

1966: 55 jaar tandarts 
DALEMANS Ferdinand, LEROUX Jean, MARTENS Philippe, VANDEBEEK 

Paul, VANHERLE Guido 

1976: 45 jaar tandarts 
BIEN Luc, BLEYEN Jan, COLLARD Jean-Luc, FOLLENS Robert,  

HIEL Jean-Marie, JAMAER Edmond, LEFEVRE Marc, MEERMANS Rene, 

MEYERS Danielle, MINGELS Paul-Guy, SEGERS Piet, STRUYVEN Josse, 

VAN HERCK Ingrid, VANDEPUT Norbert, VANDERHALLEN Pierre, 

VANHEESWYCK Anita, VANWEERT Ludo 

 

1986: 35 jaar tandarts 
ARAS Marie-Christine, DESMEDT Gaby, DEVRIENDT Ann, DUBOIS Patrick, 

GEUKENS Luc, ILSBROUKX Kathleen, JACOBS Greet, KELLENEERS 

Martine, MEYNEN Patrick, POLLENTIER Nina, SCHREURS Ronny, STERKE 

Bernadette, VAN GENECHTEN Lies, VAN HEMELEN Martine, 

VANBRABANT Myriam, VERMEULEN Josee, VERSPREET Mark, 

VRIELINCK Luc, WILLEKENS Marc 

1996: 25 jaar tandarts 
APPELEN Annemieke, BOHM Dorthe, FAAS Valerie, GUTTERMANN Michael, 

JANS Bart, MOULIN-ROMSEE Marie-Pierre, SMEETS Johan, STEVENS 

Wendy, VAN MIEGHEM Isabelle, VANDECAETSBEEK Petra, VERMEIR 

Sabine, VOICU Doina, VRONINKS Benedicte 

2006: 15 jaar tandarts 
BERTRAND Julie, BERTRAND Peter, BLEYEN Eric, BRUYNINX Liesbeth, 

BUYSE Jana, JANS Katrien, MICHELS Sofie, MICHIELS Rafaël, MOORS Sofie, 

SLAETS Bram, VANDERSPIKKEN Tine, YSEWIJN Anne Marie 

2016: 5 jaar tandarts 
APPELTANS Evelien, DAAMEN Giel, DE VOS Richmo, FARRE Rachel, 

GRISAR Koenraad, HAELS Lisa, IUGA Anamaria Cristina, KRUTZEN 

Charlotte, LENAERTS Nathalie, NISSEN Phaedra, SMEETS Isabelle, SMET 

Alexandra, WILLEMS Lies, WINTERS Filip 
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GEZOCHT : 
 
Tandartspraktijk Carlier-Lenaerts te LUMMEN zoekt enthousiaste collega met of 

zonder specialisatie voor vernieuwde groepspraktijk (assistentie, 3 units).  

Vlot bereikbaar. Stagiairs ook welkom. Samenwerking met ontwikkelingsproject in 

Nepal mogelijk. 

tandartsencarlierlenaerts@hotmail.com  of  0472267790 

 

Dentius GENK verhuist en breidt uit, daarom zijn we op zoek naar een algemeen 

tandarts & een nieuwe hoofdtandarts om ons team te versterken. Wil jij aan de slag 

in een gloednieuwe praktijk uitgerust met de modernste materialen? Wil je 

ondersteund worden door ervaren medewerkers en samen streven naar de beste 

patiëntervaring? Heb je bovendien interesse in een uitgebreid aanbod aan 

kwalitatieve opleidingen om je voortdurend te blijven ontwikkelen? Dan ben je bij 

ons aan het juiste adres! Contacteer ons via talent@dentius.be voor meer 

informatie en/of een eerste kennismaking, wij maken graag tijd voor jou vrij. 

 
Over te nemen : solopraktijk in  LANDEN, tandarts wordt pensioengerechtigd. 

Inspringen is mogelijk en ook eventueel hulp bieden in tweede stoel. 

Zakencijfer ter beschikking. Alle opties zijn mogelijk : huren praktijk, huren ganse 

woning of kopen. 

U kan vrijblijvend een kijkje komen nemen in de Kaasstraat 38a, 3404 Landen. 

lismonttonybvba@gmail.com Telefoon : 011 88 37 22  
 
Dental Group Stijven, een drukke groepspraktijk te OUDSBERGEN (Limburg), 

zoekt algemene tandarts. Dagen/uren overeen te komen. We beschikken over 5 

units en assistentie. Moderne apparatuur aanwezig, alsook alle 

beschermingsmaterialen en afzuiginstallatie tegen het covid-19 virus. Meer info op 

www.dgs.be, info@dgs.be, 089/81.98.60. 
 
Centrum Mondzorg RIEMST – Ons enthousiast en gedreven team van 3 

tandartsen en 3 assistentes is op zoek naar versterking! Dagen en uren samen 

overeen te komen. Onze uiterst hedendaagse praktijk heeft 4 behandelkamers en 

beschikt onder meer over een Trios en Conebeam-CT en heeft bijzondere aandacht 

voor implantologie. Bij ons staat de patiënt centraal, zeer goede taalkennis is dus 

noodzakelijk. Ben je een gepassioneerde collega, eventueel met specialisatie, heb 

je een echte teamspirit en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging!? Contacteer ons 

via vacature@mondzorgriemst.be of GSM 0476 511 473 

 

mailto:tandartsencarlierlenaerts@hotmail.com
mailto:talent@dentius.be
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Collega voor duo praktijk te TESSENDERLO.  

Dagen en uren vrij te bepalen . 

wilms.hilde.tandartspraktijk@telenet.be, of 013 334193 

 

Jonge solopraktijk in HASSELT zoekt gemotiveerde collega om de praktijk verder 

uit te bouwen tot een groepspraktijk. Interesse? Kijk alvast op 

www.tandartspraktijkkiewit.be en mail naar liengommers@hotmail.com of bel 

0474/282.482 

 

Tandartspraktijk Mondzorg MELDERT te Lummen zoekt een collega, affiniteit 

voor een bepaalde specialisatie is zeker welkom.  Wij zijn een gezellige 

groepspraktijk met 2 stoelen. Eénmaal  per week is er een collega aanwezig 

gespecialiseerd in prothetische thk . Dagen en uren zijn overeen te komen. Jouw 

agenda wordt opgevuld volgens je eigen werkritme. 

0499/35.64.79     of       mondzorgmeldert@gmail.com 

 

HASSELT CENTRUM: Orthodontiepraktijk Dusart zoekt een enthousiaste 

collega tandarts-specialist in de orthodontie (007), aantal dagen in overleg. Praktijk 

telt 5 kabinetten en assistentie is aanwezig. Contact: info@orthodusart.be 

 

Jonge groepspraktijk (4 tandartsen, 2 assistentes) te HERK-DE-STAD zoekt toffe 

collega om haar team te versterken. Je kan voltijds of deeltijds bij ons aan de slag. 

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

Orthodont gezocht (007/001) ter versterking orthodontie Colson 

MAASMECHELEN + Lanaken . Interne opleiding kan ook. 

 0476303661 ortodontcolson@skynet.be 

 

Tandartspraktijk De Ceuster te HOUTHALEN-HELCHTEREN. 

Een moderne groepspraktijk met 4 units en assistentie zoekt tandarts om ons team 

te versterken.  

Uren en dagen zijn bespreekbaar. 

 011-60 44 10 praxisteam.de.ceuster@hotmail.com 

 

Tandartsenpraktijk De Meulenaere en Miermans in GENK (Boxbergheide) zoekt 

een collega.  

We zijn een kleine, gezellige, goed uitgeruste groepspraktijk met 2 stoelen, 3 

tandartsen, balie-assistentie en een volle agenda (aangepast aan werkritme en 

interesse). Dagen en uren zijn overeen te komen.  

ria.miermans@tandarts.be of 0495/72.64.66 

http://telenet.be/
http://www.tandartspraktijkkiewit.be/
mailto:liengommers@hotmail.com
mailto:mondzorgmeldert@gmail.com
mailto:info@orthodusart.be
http://www.arcadent.net/
mailto:ortodontcolson@skynet.be
mailto:praxisteam.de.ceuster@hotmail.com
mailto:ria.miermans@tandarts.be


’t Spyxke                              april 2021 Pagina 28 
 

 

HERK-DE-STAD, SCHAKKEBROEK : wegens gezondheidsproblemen komt 

een moderne, zeer goed draaiende tandartspraktijk ter beschikking voor 

geïnteresseerde collega(‘s) die garant staat voor kwaliteit. 

Hij/zij kan beschikken over inkomhal, wachtzaal, toilet, hoogwaardige (nieuwe) 

tandartsstoel (zowel voor links-als rechtshandigen) en hedendaags uitgeruste 

omkadering (digitalisatie zowel RX als OPG). Ruimte voor 2e stoel en labo.  

Bryan.vandersmissen@telenet.be  0496256400 / 0496252257 

 

Voor onze levendige, groeiende praktijk te AS zijn we op zoek naar een 

gemotiveerde collega om ons team te versterken! Dagen en uren overeen te komen.  

www.tandartsenas.be of mail naar info@tandartsenas.be 

 

Ervaren of gemotiveerde tandarts(e) voor 2-3 dagen in moderne en gezellige 

groepspraktijk in GENK. 

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

 timmermandavid@hotmail.com  / 0478.413278 

 

Tandartsenkabinet Custers in DILSEN-STOKKEM zoekt een algemeen 

tandarts voor duurzame samenwerking. Het samenwerkingsverband, dagen en uren 

zijn bespreekbaar. info@tandartscusters.be 

 

Tandheelkundig Centrum ESTHEDENTALPLUS met vestigingen in 

Oudsbergen, Maasmechelen, Bree en Hasselt zoekt voor aanvulling van haar team 

een part time of full time tandarts met of zonder specialisatie. Dagen en uren vrij te 

bepalen. Alle moderne apparatuur en assistentie aanwezig. Opgevulde agenda’s 

volgens je eigen werkritme gegarandeerd. 089/857025 of info@esthedentalplus.be 

 

Tandarts gevraagd aan de MAASKANT  (vlak bij Maastricht!) 

Einde loopbaan of pas afgestudeerd? maakt niet uit! Geen administratieve 

rompslomp meer! Vervoeg onze groepspraktijk te Rekem-Lanaken. Dagen en 

uren door U zelf te bepalen.  LTH.EVC@gmail.com  of GSM 0477 138 676 
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