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

overlijden, geboorte….. 

LET OP: zoekertje plaatsen: gratis voor leden, betalend voor niet 

 leden! Na 3 publicaties wordt zoekertje niet meer gepubliceerd. U 

 dient dan opnieuw een aanvraag tot publicatie in te dienen! 

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 zijn onder voorbehoud! 

(Foto cover: Doorkijkkerk Borgloon)

Redactieadres ’t Spyxke / Secretariaat VVT-Limburg. 

Pliniuswal 24 

3700 Tongeren  012/23 07 94 

spyxke@gmail.com 
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WOORD VAN DE VOORZITTER 

Best collegae , 

Het einde van 2021 is in zicht . 

Dit  is dan ook het laatste Spyxke  van dit  jaar. 

Ondanks de Coronapandemie hebben we toch tal van activiteiten kunnen 

organiseren, studieclubs en niet te vergeten onze mooie 85 jaar-viering  

in oktober. 

Voor volgend jaar hebben wij ook al een mooi programma voor jullie in 

petto : 

diverse studieclubs, NIVVT cursussen en andere bijeenkomsten. 

Ik hoop jullie volgend jaar talrijk te mogen verwelkomen op deze 

activiteiten. 

In het bijzonder nodig ik jullie uit voor de Apolloniahappening “onze  

nieuwjaarsreceptie“ waar de jubilarissen van 2021 en 2022  in de 

bloemetjes worden gezet. 

Een  unieke  gelegenheid om je jaargenoten terug te zien, op het nieuwe 

jaar te  klinken en herinneringen op te halen . 

Life muziek zal het geheel opluisteren.  

Meer informatie is terug te vinden verder in het Spyxke, pagina 17. 

Met deze wil ik ook onze sponsoren en adverteerders bedanken voor hun 

engagement ten opzichte van onze vereniging . 

 In naam van het volledig KLTV - bestuur wens ik jullie  

 prettige eindejaarsfeesten en een goede start van 2022 . 

Collegialiter , 

Elfi 
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WOORD VAN DE PENNINGMEESTER 

Beste Collega, 

Kijk ook jij uit naar de gezellige maandelijkse bijeenkomsten op de 

studieclub, de Apollonia-happening, de familiedag samen met jaargenoten 

en collega’s…? 

Krijg je graag ’t Spyxke in de brievenbus met info op professioneel en 

sociaal vlak? 

Dan nodigen wij je uit om je lidmaatschap te hernieuwen voor het jaar 

2022! 

Een van de volgende weken ontvang je een betalingsuitnodiging verstuurd 

vanuit VVT Brussel. Verwerk ze zo snel mogelijk zodat je geen info in 

2022 moet missen.  

Wij hopen je op zoveel mogelijk van onze activiteiten te zien, indien de 

maatregelen het toelaten, zodat we een warme vereniging blijven en uw 

lidgeld optimaal rendeert. 

Hertenweg Luc 

Penningmeester Studieclub Limburg 

Gelieve bij betaling uw persoonlijk OGM nr. (***…/…./…..***) te 

gebruiken voor de goede gang van zaken. Dank u.



’t Spyxke  december 2021 Pagina 6 

PROFESSIONELE MEDELINGEN 

1. Door Covid hebben we noodgedwongen moeten leven met

onzekerheden. Wat vandaag nog mogelijk is, staat morgen plots op

de helling. Als organisator sta je voor een blok en is ook niet alle

logica te vinden in de besluitvorming van de overheid.  Het gevolg is

ook dat deze mededelingen maar juist zijn op het ogenblik van de

redactie en niet noodzakelijk bij het toezenden van dit Spyxke.

2. Om die redenen is het belangrijk de mass-mails van het Verbond

voortdurend in het oog te houden.

3. Met betrekking tot het nieuwe akkoord is er een gezamenlijk voorstel

VVT-VBT naar de ziekenfondsen. Grote vraag blijft of het nodige

extra budget  kan gevonden worden om het nieuwe akkoord

“interessant” te maken bij een meerderheid van de collegae. Vanaf

het ogenblik dat er duidelijkheid komt, zal er gecommuniceerd

kunnen worden, zodat iedereen zijn positie nog kan bepalen.

4. Ik herhaal dat  je vanaf 1 januari 2022  de aanvraag voor de

accreditering 2021 kan doorvoeren via de gekende RIZIV site.

Belangrijk is dat je maximaal vijf  geaccrediteerde webinars mag
inbrengen  en deze ook met een maximum van vijf  ALLEMAAL

moet aanduiden in functie van de deelgebieden, die op het einde van

je eigen  cyclus kunnen bepalend zijn. Op de website zal je ook zien

of er nog “overschot” te transfereren uit de vorige jaren van de cyclus

naar 2021.

5. De NIVVT cursussen  2022 in Limburg zijn zeer populair . We

hebben  van enkele cursussen nog geen juiste datum. Deze zullen

later toegevoegd worden. We blijven vanuit Limburg vragende partij

om voldoende aanbod te mogen  creëren, zeker nu op dit ogenblik

alles VOLZET is.
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6. Hou er bij het inschrijven voor het  VVT -Congres in Gent  rekening

mee dat je het emailadres aanduidt dat je steeds  in de

correspondentie met het Verbond gebruikt.

7. We wachten nog steeds op de definitieve bevestiging van de

versoepeling van het mondzorgtraject 2022 voor wie dit jaar  niet is

kunnen komen naar de tandarts.

8. Ook voor de juiste vorm van de affiche in de wachtzaal omtrent de
courante tandartstarieven is het nog altijd even wachten.

9. De Vlaamse Overheid organiseert op 6 juli 2022 een nieuw

toegangsexamen voor tandartsen.  Hopelijk zijn tegen die tijd de

geesten van de stakeholders wat meer gerijpt en ziet men  de

dramatische situatie op het terrein in. Niemand zou toch voordeel

mogen putten uit  het verder verzuren van de situatie  met ons mooi

(medisch) beroep!!! Hoewel de oplossingen op korte termijn niet

voor de hand liggen, mag  bij de basis niet de  indruk ontstaan van

een verrottingspolitiek .

Jos Hoffbauer 
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Wat is een Covid  Safe Ticket? 

Voortaan kan je enkel deelnemen aan VVT-activiteiten indien je 

een Covid Safe Ticket (CST) kan voorleggen. Dit geldt voor alle 

symposia, NiVVT-cursussen, studieclubactiviteiten en peer 

reviews.  

Je krijgt een geldig Covid Safe Ticket in een van de volgende situaties: 

 je bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat: je bent meer dan 2 weken
volledig ingeënt;

 je hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden;
 je hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat: geldigheid =

dag van de test plus 2 dagen;

 je hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold

personeel, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van test plus 1 dag.

Het CST gebruikt dezelfde QR-code als het Europees coronacertificaat.

Deze codes zijn identiek. Er is dus geen aparte aanvraagmethode of -

procedure voor het CST. Indien je reeds beschikt over dit certificaat, hoef

je dus geen bijkomend document aan te vragen.

Het CST/certificaat is digitaal opvraagbaar via de CovidSafeBE-

app (mobiele app) en op websites zoals Mijn

Burgerprofiel, mijngezondheid.be of MyHealthViewer. Om certificaten
digitaal op te vragen heb je ofwel jouw identiteitskaart, pincode en

kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale

sleutel (bijvoorbeeld itsme).
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NiVVT: 18 november 2021 

Peri-implantitis : diagnose en behandeling 

M. Tudts & V. Christiaens Stiemerheide, Genk 
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NIVVT: 30 november 2021 

Nieuwe methoden voor de lokale  anesthesie 
Berden & H. Monteyne Stiemerheide 
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NIVVT CURSUSSEN 2022 

Voor de NIVVT cursussen geldt enkel de inschrijving via de 

VVT- website!! 

Do 01 februari 2022 

Wondhelingsproblemen in de mond 

Politis C. Stiemerheide 1/2dag 

VOLZET 

Do 24 februari 2022 

Leren omgaan met nomenclatuur 

Seijnhaeve M. Terhills Hotel 1dag 

VOLZET 

Vr/Za 4-5 maart 2022 

Tweedaagse cursus: Een resultaatgericht praktijkmanagement voor 

tandartsen/parodontologen/orthodontisten. 

Poelaert L.   Terhills Hotel 2 dagen 

VOLZET 

Di 8 maart 2022 
The Nice Guy 
Swinnen L. Stiemerheide 1dag 

VOLZET 

Do 5 mei 2022 

Meer dan 45 jaar vreugde en leed bij het vervaardigen van losse prothese. 
Postema N.   Stiemerheide 1 dag 

VOLZET 

Vr 13 mei 2022 
Radiologie: apparatuur, stralingshygiëne en diagnostiek 

Berkhout E.   Stiemereheide  1 dag 

VOLZET 

Do 19 mei 2022 

Vast of uitneembaar op implantaten 2022 

Van Breda W. Terhills Hotel ½ dag 

VOLZET 
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Do 16 juni 2022 

Creëren van een beter resultaat met composiet in het anterior gebied 

Meeze S.   Stiemerheide 1 dag 

VOLZET 

Di 21 juni 2022 

Moderne preparatie en obturatietechnieken 
Aesaert G. Stiemerheide 1 dag 

VOLZET 

Di 6 september 2022 

Lokale anesthesie in de tandheelkunde 
Politis C. Stiemerheide 1 dag 

VOLZET 

Di 13 september 2022 
Oorzaken van zwellingen in mond en gelaat 

Politis C. Stiemerheide ½ dag 

VOLZET 

Do 22 september 2022 
Vroegere orthodontische behandeling toepasbaar voor de algemene tandarts 

Schreurs N.   Stiemerheide ½ dag 

VOLZET 

Di 11 oktober 2022 

Direct composiet veneer systems Review; indicaties&klinische 

toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk 
Tudts M.   Stiemerheide 1 dag 

VOLZET 

Za 3 december 2022 
Wintermeeting (inschrijvingsmodaliteiten volgen) 
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ACTIVITEITEN VVT LIMBURG 2022 

Dond 27/01 : STCL  Grissar K./Vanlommel M.: Casuïstiek van het 

 Hoofd-Hals Centrum MKA en NKO St.Truiden 

Thor Central 

Dond 24/02 : STCL  Prof. De Laat A.: “Bruxisme” stand van zaken qua 

oorzaak en gevolgen Limburghal 

Dond 24/03 : STCL  Prof. Hommez G.: Lokale anesthesie en pijn 

management. Limburghal 

Dond 19/05 : STCL  Zjef Beelen Thor Central 

Dond 20/10 STCL Schepers S./Grossard C. De rol van chirurgische 

interventies in de behandeling van afwijkingen van 

het kaakgewricht Thor Central 

LET OP!  in 2022 zullen de studieclubs van mei en oktober niet 

doorgaan op de 4e donderdag van de maand, maar 

respectievelijk op 19/05 en 20/10! 
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WACHTDIENST VVT / LIMBURG januari 2022 

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:  januari 2022     070 / 222088 
Weekend 1-2 januari  Dreesen Karoline 0484425270 
Weekend 8-9 januari Daems Julie 0496512475 
Weekend 15-16 januari Aly Medhat 0486422050 
Weekend  22-23 januari  Schoen Christian 0493339973 
Weekend 23-24 januari   Berben Cornelia 0487292585 

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE:  januari 2022   070 / 222125 

Weekend 1-2 januari  Collaert Bruno 
Weekend 8-9 januari Gijbels Frieda 
Weekend 15-16 januari Soers Cathérine 
Weekend 22-23 januari Thevissen Eric 
Weekend 29-30 januari Van den Eynde Els 
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APOLLONIA HAPPENING KLTV 

Donderdag 10 februari 2022 

Aanvang: 20u 

Locatie : Feestzaal “De Pachthoeve” 

Roverstraat 9 

3511 Kuringen – Hasselt 

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

Jubilarissen van 2021 en 2022 te mogen ontmoeten op deze leuke avond! 

Inschrijven : vóór 01/02/2022  kostprijs: 35 euro p.p 

Overschrijving naar VVT afdeling KLTV Rekening: BE49 0014 7340 8071 

Vermelding: “Happening” uw naam en eventueel naam partner! 
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De jubilarissen 2021 (5, 15, 25, 35, 45, 55, 60 jaar) 
worden uitgesteld gehuldigd op de  

KLTV Apollonia Happening 

van 10 februari 2022!  Dus zeker inschrijven!! 

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 
BRAEKERS Jan, DANCKAERT Boudewijn, MARIS Arsene, MELSEN Frank, 

PIRON Thomas, SEGERS Marij, SMETS Paul, VANMAELE Guido 

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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Deze jubilarissen 2022 (5, 15, 25, 35, 45, 50, 60 jaar) 
worden gehuldigd op de 

KLTV Apollonia Happening 
van 10 februari 2022!  Dus zeker inschrijven!! 

1962: 60 jaar tandarts 
GIELEN Maurice 

1972: 50 jaar tandarts 
BAETEN Alex, GUTTERMANN Peter, KERKHOFS Luc, MERTENS Theo, 

POELMANS Lucienne, ROTSAERT Jean-Paul, SCHEPERS Maria, SMEYERS 

Dirk, VANHERLE Marc 

1977: 45 jaar tandarts 
BRILLOUET Huguette, BRINGMANS Beatrys, CONINX Marie-Jose, 

CREEMERS Marie-Jeanne, CUSTERS Jos, HANSEN Marie-Christine, 

HEERINCKX Mark, LEYS Christiane, MICHOLT Frank, NIESSEN Jacques, 

RAMAEKERS Roland, TEUWEN Lieve, TIJSKENS Leon, VAN ENDE Marc, 

VANDEN DRIES Martine, VANDERSANDEN Jaak, VERHEYEN Erik, 

WILLEMS Johan 

1987: 35 jaar tandarts 
ACHTEN Frieda, BEUTELS Marina, COEKAERTS Rigo, DE CLERCK Hilde, 

GODELAINE Christiaan, KOOPMANS Carine, MARTENS Ronald, PELLAERS 

Huguette, PEUMANS Marleen, PHILIPPE Myriam, RISKIN Marleen, 

SEIJNHAEVE Marc, VAN ERUM Ria, VAN HOECKE Ann, VAN MIERLO 

Lucienne, VANBESELAERE Maria, VANDERFAEILLIE Ann, 

VANDERSMISSEN Bryan, VANHOOREBEECK Bruno 

1997: 25 jaar tandarts 
BAILLIEN Lydia, CARLENS Noor, GOIJENS Jan, HAUGLUSTAINE Katrien, 

HENCKENS Ellen, HENDRICKX Frederic, HOUBEN Franky, LEUNEN An, 

MORREN Joeri, NEVEN Jan, QUAETHOVEN Marleen, ROSIAS Sibylle, 

SAMOES Isabel, VAN GENECHTEN Petra, VAN HEMELEN Anik, VENKEN 

Ann, WILMS Hilde 

2007: 15 jaar tandarts 
CEYSSENS Laura, DE TROYER Katrien, FISSCHER Dina, GODDEERIS 

Fréderic, KUZNETSOV Konstantin, OUDEBROUCKX Lode, SPREUWERS 
Stephanie, VAN EIJGEN Jan, VANHEUSDEN Sofie 

2017: 5 jaar tandarts 
BORMANS Naomi, BUZON Lotte, GREVENDONCK Niels, KNEVELS Niels, 

MATHIJSSEN Robin, MEEWIS Jeroen, SELS Kathleen, VAN DE MAELE Ellen, 

VAN GEMERT Nele, VANGELOVEN Kalchas, WILLEMS Dieter 
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6.15:  slotreceptie 
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MINDER ANGST VOOR DE TANDARTS IN NEPAL 

DANKZIJ DE STEUN VAN DE KLTV 

Dental camps zijn een ideale manier om helemaal ondergedompeld te 

worden in een andere cultuur. Zo ervaarden we in Nepal al heel snel hoe er 

nog altijd kaste verschillen bestaan, ook al is dit systeem officieel 
afgeschaft. Tolken vinden bepaalde kinderen daardoor vaak niet belangrijk 

genoeg om de hele  uitleg te vertalen die nodig is om een kind gerust te 

stellen tijdens een tandheelkundige behandeling. Er wordt bovendien totaal 

anders omgegaan met angst voor de tandarts. Angst mag je vooral niet 
tonen, je moet flink zijn. Dat wordt de kinderen niet vriendelijk verteld 

maar er wordt tegen hun geroepen en  geschreeuwd terwijl ze hardhandig in 

een stevige greep worden vastgehouden, vaak door vier of meer 
volwassenen tegelijk. De angst wordt dan natuurlijk alleen maar erger en 

kinderen kunnen op die manier een trauma oplopen.  

Om die reden ben ik in Nepal op zoek gegaan naar educatieve 

kinderboekjes met informatie over een tandartsbezoek. Wij hebben hier in 

België de luxe dat   talrijke boekenwinkels een rijke keuze aan dergelijke 

boekjes hebben. In Nepal vond ik er geen enkel. De Nepalese 
tandartsenvereniging bevestigde mij dat dergelijke boekjes in Nepal niet te 

vinden zijn.  

We besloten dus met Medora Belgium om er zelf één te maken met de hulp 
van stichting Thang uit Nederland. Deze stichting heeft als doel kinderen te 

stimuleren om meer boeken te lezen. In Nepal bestaat er nog geen echte 

leescultuur. Er bestaan dan ook niet veel kinderboekjes.  

De KLTV was bereid om als peter van Medora Belgium dit initiatief 

financieel te ondersteunen. Ik maakte zelf een heel eenvoudig verhaaltje 

met als titel “Susmita and Romit to the dentist”. Het is de bedoeling dat de 
tandarts, mondhygiënist, leerkracht of ouder zelf meer uitleg bij het verhaal 

geeft. De tekst is zowel in het Engels als in het Nepalees opgesteld. Een 

Nepalese illustratrice maakte de tekeningen zodat het boekje zoveel 
mogelijk de leefwereld van een Nepalees kind weergeeft. Er werden 1000 

exemplaren gedrukt met een stevige kaft. 
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Tijdens de inhuldiging van het tweede verdiep van het gezondheidscentrum 

van Medora op 23 oktober werd het boekje officieel voorgesteld onder 

lokale persbelangstelling en in aanwezigheid van de lokale 
vertegenwoordiging van de Nepal Dental Association (NDA)-  te 

vergelijken met onze KLTV. We overhandigden hun gratis 100 boekjes om 

aan hun leden uit te delen en die werden bijzonder enthousiast onthaald.  

Enkele dagen later had ik een meeting met het nationaal bestuur van de 

NDA. 

Voor het eerst in 10 jaar was het ons eindelijk gelukt om een goed contact 

met hen te krijgen, dankzij dit boekje! Ook zij waren heel blij met de 100 
exemplaren die ze gratis van Medora Belgium ontvingen. Er zijn plannen 

gemaakt om in de toekomst samen dental camps te organiseren. Een stap 

voorwaarts om het project in de toekomst helemaal aan de Nepalese 
tandartsen over te dragen… 

Het boekje zal verder gratis verdeeld worden onder heel wat scholen, in 
ziekenhuizen en bibliotheken. Het gaat ook verkocht worden in de 

boekhandel van de uitgeverij, de opbrengst hiervan gaat naar Medora 

Belgium. 
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Als kers op de taart verscheen het verhaaltje ondertussen in “Kidsinsider”, 

de enige Kinderkrant in Nepal. Zo worden heel wat kinderen rechtstreeks 

bereikt. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Medora Belgium is de KLTV héél erg dankbaar voor de steun om dit 

boekje te realiseren. Mede dankzij de KLTV kunnen nu ook in Nepal meer  
kinderen behandeld worden zonder angst voor de tandarts. 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Lenaerts 

Voorzitter Medora Belgium 

www.medorabelgium.be  
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KLTV-website 

 
 

De KLTV website is weer “open”. 
 

www.kltv.be :   gebruikersnaam :  KLTV   
          wachtwoord:           E.Donners2021 

 
Je vindt er ook het Urbanus filmpje: “Goud zoeken voor Medora”. 
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zoekertjes 
 

BERINGEN: TE KOOP: Soredex miray bj 2007, zetel TECNODENT, 

Compressor DURR Dental, Pentamix, Silvermix 
karine.meesen@gmail.com of  tel.011.43.12.04 

 

Wij zijn op zoek naar een leuke collega in onze kleine groepspraktijk in 

GENK (2 units, assistentie) zodat we ons team kunnen versterken. 
Stagiairs zijn ook welkom! 

Mail me gerust: Ria.miermans@tandarts.be 

Of bel me even op: Liesbet De Meulenaere 0495726466 
 

HEUSDEN-ZOLDER : Tandartsengroep Beutels zoekt algemeen tandarts. 

Moderne praktijk met 12 behandelkamers. Dagen en uren overeen te 
komen. Opgevulde agenda volgens je eigen werkritme.  

www.beutels.be   

 marina@beutels.be  of 0472/12.11.78 

 
Te koop: RX  bj 2001,gekeurd. Zetel van 2016,blauw. Ultrasone Sonorex 

RK 100, nieuw. Afzuigmotor Durr. Afdruklepels Schreinemaekers. 

jos.vanbaelen@telenet.be  GSM  0495617056 
 

GRATIS overname groepspraktijk (4 tandartsen)  MAASKANT  met alle 

toebehoren (groot + klein materiaal + goodwill + totale inrichting) bij 
aankoop van het pand. 

5 Units Castellini (waarvan 2 gloednieuw). 

GSM 0468 42 86 48 tussen 19.00 en 20.00 u 

 
TE KOOP: Faro plafondlamp,cart Heka, zetel Heka, digitale RX Minray, 

digitale RX-scanner Soredex Digora Optime, autoclaaf Mocom Millenium 

B, separator Dürr. 
Beschikbaar vanaf  25/12. Info : patrick.leva@telenet.be. 
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KOERSEL  te koop Sirona  E5 zetel , unit , Durr compressor , 

afzuigmotor, dentomat , 8 wachtzaalzetels, extraktietangen! 

alles samen voor weggeefprijs : 850€ 

leon-tijskens@skynet.be , tel. 011.42.19.69 of 0475.28.50.15 
 

Te koop: Planmeca DIMAX3-CEPH Digitale OPG + Tele, Dürr Dental 

Vistascan voor intraorale opnames, MOCOM Millenium B autoclaaf: Prijs 
otk. 

bertcurvers@gmail.com 

 

Mondzorg MOLENBEERSEL zoekt een enthousiaste collega om samen 
verder te groeien tot een multidisciplinair topteam. Liefst voltijds, 

minimum 3 dagen/week. Uren zijn overeen te komen. Algemeen tandarts, 

graag met extra interesse in restauratieve/reconstructieve tandheelkunde. 
We beschikken over 5 moderne kabinetten, assistentie, digitale 

beeldvorming (OPG/tele/CBCT) en een digitale intraorale scanner.  

Contact via stephanie@mondzorg-molenbeersel.be of 0494879663 
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 Het bestuur van VVT afdeling KLTV en de redactie 
van ‘t Spyxke 

wensen u allen fijne, gezellige 
eindejaarsmomenten. 

Een goede gezondheid voor 
2022!! 

 





  

 

 
 




