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Maandblad van  K.L.T.V 

Verschijnt niet in juli en augustus 

36
e
 jaargang, nummer  2: februari 2021 

 

 

 

Webinars, georganiseerd door de lokale 

studieclubs, mogen voorlopig niet plaatsvinden 

door een beslissing van RVB van het VVT. 

Webinars van VVT en NIVVT mogen wel 

georganiseerd worden. 

Wij doen er alles aan om onze leden in 2021  

tegemoet te komen en hopen dat we jullie 

binnenkort mogen verwelkomen op onze 

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

overlijden, geboorte….. 

Let op : zoekertje gratis bij betaling van €85 lidgeld lokale afdeling 

Geen lid = zoekertje betalen (€5 per regel  per maand)  

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 K.L.T.V. 

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, 
 
 
Het jaar is inmiddels reeds enkele weken oud, toch wil ik als nieuwe 
voorzitter jullie nog mijn beste wensen overmaken voor 2021. 
 
Het voorbije jaar, tenminste de laatste maanden,  waren een hele 
uitdaging voor ons allen, zowel persoonlijk,  familiaal als  professioneel. 
Maar de vooruitzichten zijn hoopvol, we gaan dat “verloren” jaar vergeten 
en dromen over wat we gaan doen als “ze” ons loslaten . 
Vergeet je niet aan te melden voor de vaccinatie en eventueel ook als 
helper in de vaccinatiecentra. Er is natuurlijk geen verplichting . 
 
De voorbije maanden heeft het bestuur, weliswaar online , een mooi 
programma in elkaar gestoken voor onze 85e verjaardag . 
Maar door corona hebben we de Apolloniahappening, traditioneel in 
februari, al moeten verplaatsen naar 20 mei. 
Nog een kleine administratieve ongemakkelijkheid: vergeet niet jullie 
jaarbijdrage te betalen voor het KLTV. 
Hopelijk zien we elkaar op de Apolloniahappening in de Pachthoeve! 
 
Collegialiter , 
Elfi 
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Professionele mededelingen 

1. De strategie voor  de vaccinatie voor onze beroepsgroep verandert  

voortdurend op het ogenblik van het samenstellen en drukken van 

dit artikel. Onze beroepsorganisatie zal jullie tijdig inlichten met 

informatie die niet op geruchten gebaseerd zullen zijn. 

 

2. Herhaalde oproep: Vergeet niet uw aanvraag voor de 

accrediteringspremie 2020 via de RIZIV website in te dienen vóór  

31 maart 2021. 

 

 

3. Hopelijk brengt de accreditering 2021 niet de chaos van vorig jaar 

met zich mee. Intussen zijn er webinars georganiseerd door VVT. 

Het najaar zorgt normaliter voor tweemaal 30 AE met de 

wetenschappelijke dag “85 jaar KLTV” op  9 oktober in Zolder en 

de Wintercursus “Leren van andermans fouten” 4 december in 

Thor Central. 

 

4. Zonder het voorjaar als “verloren” te beschouwen, gaan we de 

jaarlijkse dubbele peer-reviews in het najaar programmeren. De 

vouchers kunnen best wel al besteld worden,  wie nog één over 

heeft van vorig jaar, moet dit jaar maar 1 voucher bestellen. 

 

 

5. De  VVT Algemene Vergadering van 17 maart wordt naar een later 

te bepalen datum verschoven. 

 

6. Mits voldoende vaccins en geen zware opstoot (derde golf) zal het 

grootste gedeelte van de bevolking het vaccin ontvangen via de 

vaccinatiecentra in onze 8 Limburgse ELZ. Men wil 7d/7d  van 8h 

tot 22h vaccineren in een poging voor de zomer iedereen (behalve 

de antivaxers) te kunnen bereiken.  
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7. Om dit te kunnen waarmaken, vragen ze van ons, 

eerstelijnswerkers, ondersteuning op de ogenblikken dat we ons 

willen vrijmaken. Men vraagt ons taken op de nemen bij vb. de  

medische anamnese voor de prik  met info over de vaccins en hun 

nevenwerkingen en supervisie na de prik.  Vooral in mei en juni 

zou het druk kunnen worden net op het ogenblik dat leerling 

verpleegkundigen  in de examenperiode zitten, net dan vreest men 

voor tekorten. Mits het volgen van een (mini)cursus vaccineren, 

kunnen ook  tandartsen,  apothekers, kine’s onder supervisie zelf 

vaccinator (wet  6/11/2020) zijn. Over dit laatste zal zeker nog 

goed gecommuniceerd moeten worden.  Je kan je aanmelden via 

www.helplimburgvaccineren.be.  Je vindt veel achtergrond info, 

ook voor de patiënten via www.laatjevaccineren.be. 

 

8. Ook na de pandemie gaan de 8 Limburgse ELZ aan belang winnen 

en zal ons beroep onderdeel worden van multidisciplinaire 

samenwerking waarbij het belang van mondzorg op de algemene 

gezondheid  betere accenten zal krijgen van de andere 

zorgverstrekkers .Meer info via https://tandartsen.vlaanderen. 

 

 

9. Naar aanleiding van het artikel in Spyxke januari over de 

wachtdienst in Limburg stelt de stuurgroep 

Spoeddienstalgemeentandarts voor om volgend jaar de 

wachtdienstzones op 7 te houden,  maar op zondag naar 4 grotere 

zones te werken  gezien de zorgvraag dan aanzienlijk lager is!! 

 

Jos Hoffbauer 

 

 

 

http://www.helplimburgvaccineren.be/
http://www.laatjevaccineren.be/
https://tandartsen.vlaanderen/
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Cijfers deconventie tandartsen 
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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 

Do 17 juni 2021  

Nieuwe methoden voor de lokale  anesthesie  

Berden & H. Monteyne  Stiemerheide    1 dag 

        VOLZET 

Di 7 september 2021  

Juiste occlusie en beetregistratie in de prothetiek  

W. Van Breda     Stiemerheide    ¾ dag 

        VOLZET 

Di 14 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 
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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!) 

 

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) 

 

Di 23 november 2021  

Kaakbeentumoren    

C.  Politis    Stiemerheide    1/2dag 

VOLZET          

Za 4 december 2021  
Wintercursus:  Leren van (andermans) fouten in de THK. 

    Thor Genk 
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Activiteiten VVT Limburg 2021 

   

ONDER VOORBEHOUD!! 

 

 

Dond 25/3 :  STCL Geert Hommez : lokale anesthesie en 

pijnmanagement     Thor Central 

 

  

Dond 22/4 : STCL Toon de Laat : Bruxisme  Thor Central 

 

 

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

CENTRAAL OPROEPNUMMER 0903/39969 
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WACHTDIENST ORTHODONTIE:  MAART  2021     070 / 222088  
 
Weekend 6-7 maart Van Laere Dirk 0478278961 
Weekend 13-14 maart Vandeput Lucien 0497900961 
Weekend 20-21 maart Vanderstraeten Olga 0475586064 
Weekend 27-28 maart Vandevenne Rika 0495528108     
 
WACHTDIENST PARODONTOLOGIE: MAART 2021       070 / 222125 

Weekend 6-7 maart Bou Serhal Charbel  
Weekend 13-14 maart Collaert Bruno 
Weekend 20-21 maart Devlieger Hilde 
Weekend 27-28 maart Vogels Roel  

 

  

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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Peer Review 2021 

 

 

Beste collegae, 

 

In 2020 werd er aanpassing na aanpassing doorgevoerd van de regelgeving 

omtrent de peer-reviews. Uiteindelijk werd beslist dat er online pr-sessies 

mochten georganiseerd worden en dat er slechts één sessie van 1.5 uur 

vereist was om te voldoen aan de accrediteringsvoorwaarden. Eigenlijk was 

het eerder zo dat we allemaal één sessie 'cadeau' kregen. 

Hoe het in 2021 juist gaat verlopen is altijd een beetje bang afwachten maar 

tot op heden is beslist dat er geen 'cadeau’-tjes meer gegeven worden. Dit 

wil zeggen dat er 2 sessies nodig zullen zijn. Online-sessies zijn ook niet 

meer aan de orde. 

Aangezien de situatie op dit moment nog te onzeker is om in het voorjaar 

met 8 tot 20 personen samen te komen (laat staan op restaurant), werd er 

beslist om te wachten met het organiseren van PR's tot het najaar. 

Houd er daarom rekening mee dat we in Limburg eind oktober en in 

november onze dubbele PR's proberen te organiseren. 

We houden jullie zeer op de hoogte! 

 

Christophe Jacobs 
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Overdracht van het voorzitterschap! 

 

De hamer van het voorzitterschap wordt normaal op de 

Apolloniahappening doorgegeven. 

Aangezien deze laatste voorlopig verplaatst is naar mei, hebben we moeten 

improviseren om de voorzitterswissel toch te kunnen laten doorgaan. 

We hebben tijdens de online bestuursvergadering kunnen meevolgen hoe 

de overdracht van Ronny naar Elfi plaatsvond op 1.5 m afstand met 

mondmasker. 

Na de coronaproof overdracht  haastte onze nieuwe voorzitter Elfi zich naar 

huis om alsnog haar eerste vergadering online voor te zitten! 

Ronny zijn vrouw, Christel, heeft daarna, op vraag van de redactie,  nog 

een foto genomen van Ronny zijn laatste “online” minuten als voorzitter. 
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AGENDA JUBILEUMJAAR 2021  

 

We zijn 2021! Wat zal het jaar brengen? Wat zal kunnen 

doorgaan? Wanneer zal het kunnen doorgaan?  

Toch blijven we hopen en blijven we plannen! Laten we 

hopen dat het toch een mooi jubileumjaar zal worden! 

 

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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JUBILEUM MINI-CONGRES 

9 oktober 2021 

“Het zwarte goud in het bronsgroen eikenhout!” 

 

Locatie : Watt 17 (boven)  

    Koeltorenlaan 9,  

   3550 Heusden-Zolder 
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Programma 

10u:                onthaal 

 

10u30- 12u:  Dr. Jan Lenaerts DG 1: “Wat dien je als tandarts te 

                       weten over osteoporose: let op voor fake news!” 
  

12u - 13u:      broodjeslunch 

 

13u -14u30    Anne-Lize Stassen DG 2: “Hoe ga ik als tandarts om met de  

                      emotionele kwetsbaarheid van een patiënt?” 

 

14u30- 15u:  koffiepauze 

 

15u-16u30:  Zjef Beelen DG 3: “Radiologie” 

 

 

16u30:          Receptie  

 

 

 

 

 

 

18u:              Diner : uniek concept!! Niet te missen! 

                     

Het Levende Bord biedt culinair spektakel 
 

Ontdek de magie van Limburgs erfgoed en streekproducten 

tijdens een culinair spektakel waarin al je zintuigen geprikkeld 

worden! 

Neem alvast een kijkje op youtube : “levende bord Watt 17” 
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 NIEUW LOGO 85 JAAR KLTV 

 

 

 wordt 

 

 

Zoals jullie in de spyxkes van eind 2020 konden zien, hebben we een 

wedstrijd georganiseerd om een nieuw logo te ontwerpen voor KLTV. 

We kregen 17 logo’s  binnen van verschillende tandartsen/kinderen van 

tandartsen/schoonkinderen van tandartsen:  

 P. Delwiche 

 M. Henry Nolens 

 A. Van Ende 

 D. Vandevoort 

 L. Massoels 

 S. Coetermans 

 S. Meesen 
 
De ontwerpen waren allemaal een voor een heel mooi en origineel. 
Proficiat aan de deelnemers voor jullie creativiteit. 
Jammer genoeg kon het bestuur maar 1 logo uitkiezen.  
 

De winnaar zal op de Apolloniahappening een waardebon in ontvangst 
mogen nemen. 

 

 



’t Spyxke                              februari 2021 Pagina 22 
 

GEZOCHT : 
 
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 

 

Ben jij op zoek naar een praktijk in HASSELT die volop gaat voor kwaliteit? En 

laat je je graag omringen door een enthousiast en leuk team? Dan ben je bij ons aan 

het juiste adres! Meer info op onze website www.molaar.be of via e-mail 

katrien@molaar.be. 

 

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 

 

 

 

mailto:lismonttonybvba@gmail.com
http://www.dgs.be/
mailto:info@dgs.be
http://81.98.60./
mailto:vacature@mondzorgriemst.be
http://www.molaar.be/
mailto:katrien@molaar.be
http://telenet.be/
http://www.tandartspraktijkkiewit.be/
mailto:liengommers@hotmail.com
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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 

 

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 

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
mailto:Bryan.vandersmissen@telenet.be
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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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