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Inschrijven ten laatste op  24januari 2021  via de VVT website 

(Lokaal/Limburg/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: Jeker in Tongeren)  

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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Laatste woord van deze voorzitter 

 

 

Beste collegae, 

 

 

Allereerst wil ik iedereen een gelukkig en gezond 2021 wensen en dat 

2020 met al zijn ups en downs alleen nog een nare herinnering zal zijn. 

Hopelijk brengt het vaccin (zie verderop in dit Spyxke) hierin snel 

verandering en kunnen we terug beginnen denken aan een meer normaal 

leven met fysieke studieclubs en andere activiteiten, waarvan we er toch 

een aantal op het programma hebben staan in dit feestjaar. 

Dit is mijn laatste voorwoord want na 4 jaar voorzitterschap is het tijd om de 

fakkel door te geven. Mijn taak zal overgenomen worden door Elfi Donners. 

Het begin van haar mandaat staat voorlopig nog in het teken van Corona 

want alle studieclubs van dit jaarbegin zijn nog steeds onder voorbehoud. 

Ik hoop daarom van harte dat zij veel actieve medewerking zal krijgen van 

alle leden om alles in goede banen te leiden. Ik wil iedereen die 

meegewerkt heeft aan gelijk welke organisatie tijdens mijn mandaat dan 

ook danken voor het vele werk dat er verricht werd. Het blijft tenslotte 

allemaal vrijwilligerswerk. 

Niettemin hebben we toch al gezorgd voor een volledig jaarprogramma 

zoals je kan lezen in deze editie. Jullie zullen op tijd verwittigd worden bij 

elke verandering  die er door alle maatregelen (en hopelijk zijn er snel 

versoepelingen bij) genomen worden.  
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We kunnen sinds de laatste bestuursvergadering (digitale) een nieuw lid 

verwelkomen nl. Annemieke Appelen, zij draagt al een tijdje zorg voor de 

laatste edities van ons maandblad (waar de laatste edities spijtig genoeg 

geen fysieke redactieraden meer aan vooraf gegaan zijn) en zij gaat zich 

nu actief bezighouden in het bestuur. Hiervoor zoeken we ook nog steeds 

nieuwe kandidaten om stilaan de taken van de ‘oude’ garde over te nemen 

want zij zullen dit niet blijven doen.   

Ik wil jullie ook oproepen om niet vergeten het lidgeld te betalen van de 

lokale studieclub maar ook van het VVT om zoveel mogelijk van de 

voordelen te kunnen genieten. 

Ik hoop dat we zo snel mogelijk onze Apolloniahappening kunnen 

inplannen zodat we op gepaste wijze onze jubilarissen kunnen huldigen en 

zodat ik niet alleen mijn  voorzittershamer digitaal moet doorgeven maar 

deze ook fysiek in Elfi haar handen kan geven. 

Dus Elfi SUCCES! 

Collegiale groeten, 

Ronny 
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Studieclub donderdag 28 januari om 20u30 

Als doden een gezicht krijgen 

Thor Central  Accreditering : DG2  EN : 19061161 

 

Op een praktijkgerichte en interactieve manier toelichten welke bijdrage de 

forensische wetenschappen leveren aan de zoektocht naar en de identificatie van 

dodelijke slachtoffers bij rampspoedige gebeurtenissen. Aan de hand van concrete 

situaties zal geschetst worden welke rol het DVI Team van de Federale Politie 

samen met haar externe partners hierin speelt. Tandartsen kunnen hierbij een 

belangrijke rol spelen. Ook zal ingegaan worden op nieuwe ontwikkelingen in dit 

domein. 

 

Curriculum Vitae: Joan Dewinne 

 

Joan De Winne is Commissaris o.r. van de Belgische Federale Politie. Hij was 

diensthoofd van het slachtoffer-identificatie team DVI. Nu werkt hij als 

trainer/facilitator in het ˜Centrum voorLeiderschapsontwikkeling “ Vision 4 

Dynamics™ waarbij ˜praktijkgerichtheid en ˜evidence based™ doen wat werkt™ 

zijn leidmotief is. Als consulent is hij ook verbonden aan het ˜Barret Values 

Centre™ en aan het ˜Happiness & well-being at work™ project van de New 

Economic Foundation “ London. Met journaliste Désirée De Poot schreef hij het 

boek ˜Als doden een gezicht krijgen™ (Van Halewyck,2007) over de werking van 

het slachtofferidentificatie team DVI van de Federale politie waarbij de lezer 

deelgenoot wordt van de bezieling van alle betrokken actoren en diensten bij het 

uitoefenen van hunopdracht. Hij is, samen met zijn echtgenote Hilde Clement, 

auteur van het boek ˜Leidinggeven zonder omwegen™ (LannooCampus, 2015). 

Hij is tevens coauteur met Geert Degrande en Rebekka Rogiest van ˜Ze maken ons 

kapot, meneer!™ (Pumbo, 2016) waarin ze de rol duiden van leidinggevenden bij 

de proactieve aanpak van negatieve stress en burn-out.  
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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…? 

Vier jij volgend jaar ook mee onze 85
ste

 KLTV-verjaardag met symposium, feest 

en andere activiteiten? 

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 2021! 

Een van de volgende weken ontvang je een betalingsuitnodiging verstuurd vanuit 

VVT Brussel. Verwerk ze zo snel mogelijk zodat je geen info in 2021 moet 

missen. 

Zoals voorheen passen we het lidgeld pas om de 5 jaar aan. Vanaf dit 17
de

  lustrum 

bedraagt het lidgeld dan ook 85€.   

Wij hopen je op zoveel mogelijk van onze activiteiten te zien, 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.   
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Professionele mededelingen 

Ondanks de toestroom van de noodzakelijke beschermingsvaccins, belooft begin 

2021 nog veel onzekerheden  op organisatorisch vlak.  Het zou wel eens een 

drukker najaar kunnen worden en we willen daar ook al pro-actief rekening mee 

houden. 

1. Bijna alle Limburgse NIVVT cursussen 2021 waren op 14 dagen tijd 

VOLZET. Intussen proberen we in het najaar nog enkele NIVVT 

studiedagen bij te plannen zoals een dubbele praktische cursus rond 

digitalisatie in de prothetiek op zaterdag 23 oktober voor-en namiddag. 

 

2. De accreditering 2021 vraagt ons om voor minimum 100 AE te gaan 

(tenzij jullie nog overschot hebben  van de vorige jaren en je niet in het 

eerste jaar van een nieuwe cyclus zit). Ook komen de twee verplichte 

peer-reviews terug die we in het najaar willen organiseren. Het is zeker 

nuttig  om de vouchers te bestellen. Wie nog één voucher van vorig jaar 

over heeft mag die in 2021 gebruiken. Ondanks het aanbod mag je dit jaar 

maximaal drie goedgekeurde webinars in rekening brengen. In het najaar 

bieden de wetenschappelijk dag voor  85 jaar studieclub Limburg-KLTV 

op 9 oktober 2021  en de uitgestelde Wintermeeting  op  4 december 2021 

mogelijkheden om 30 AE te verwerven. 

 

 

3. Vanaf begin deze maand tot en met 31 maart 2021 kunnen jullie de 

accrediteringspremie 2020 ALLEEN online op de RIZIV website 

aanvragen. Ieder jaar “vergeten” collegae dit en gaat een mooie premie 

verloren! Maak er dus onmiddellijk werk van!!  Om de accreditering aan 

te vragen moet je naast de juiste (geschonken) punten en peer reviews, 

minstens 300 prestaties geleverd hebben en in orde zijn met het 

verwerken van het praktijkafval en ingeschreven zijn op de wachtdienst. 

Wie nieuw is in het beroep denkt aan het invullen van het praktijkregister. 

Je moet dit ook aanvullen als je verhuist van praktijk, veranderingen 

komen bij RX- en sterilisatie-apparatuur en als  je verandert van erkende  

RX-Controle organisme en/of  erkende praktijkafval verwerver. 
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4. Als tandarts behoren we tot de zorgverstrekkers die in de eerste fase (na 

de woonzorgcentra en de ziekenhuizen) in aanmerking komen voor het 

Covid-19 vaccin. Op dit ogenblik is het nog niet duidelijk wanneer en 

waar (ziekenhuismilieu?) we gaan uitgenodigd worden. 

 

5. Tenzij beperking door corona-reglementering, gaat op woensdag 17 maart 

de jaarlijkse algemene vergadering van het Verbond door. We berichten 

hier nog over in een volgende editie. 

 

6. Niks dan blije geluiden bij het verschijnen van de betaling van de Covid-

supplementen als eindejaarspremie op ieders rekening. Voor de periode 

van 1 september tot 30 november 2020 voorziet men een uitbetaling voor 

31 maart 2021 en de periode tussen 1 december 2020 en 30 juni 2021 zou 

ten laatste op 31 oktober 2021 doorgestort worden. Los van het feit dat er 

nog belastingen bijkomen, een mooie financiële geste voor de moeilijke 

omstandigheden om tandzorg mogelijk te maken tijdens deze pandemie 

en kruisbesmetting tegen te gaan. Laat onze aandacht als medisch 

contactberoep zeker niet verslappen !!! 

 

 

7. Website www.gezondemond.be bevat meer en meer interessante items 

voor ons beroep. 

 

Jos Hoffbauer 

 

 

 

 

 

http://www.gezondemond.be/
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Informatie wachtdienst  

Omdat men onze wachtdienstzones wil hervormen in  2022, was het  hoog tijd om 

eens alle verslagen van de laatste maanden van  2020 onder ogen te nemen . 

De grenzen van onze 7 wachtdienstzones bestaan reeds lang en intussen vraagt 

men ook om de wachtdiensten van artsen en andere medische beroepen te 

hervormen naar de grenzen van de Eerstelijnszones. 

Het oogpunt was gelijke zones qua oppervlakte, zodat patiënten zich niet ver 

moeten verplaatsen met genoeg actieve tandartsen, zodat een beurtrol niet zwaar 

belast kan worden. 

Het hoogst aantal interventies in één zone was op 19 op een zaterdag, helaas waren 

er in die 4 maanden op verschillende zondagen GEEN  behandelingen. Voor gans 

Limburg waren er op zondag 13 september “ slechts” 26  urgenties, maar op 

zaterdag 19 december verschenen  92 patiënten !!! Toch moeten we tijdig een 

oefening kunnen maken of bepaalde parameters niet veranderd zijn. 

- Zijn er  in bepaalde gebieden wat tekorten en moet de patiënt lang bij zijn 

eigen tandarts wachten? 

- Veel collegae bereiken de leeftijd van 65 jaar en verminderen hun 

praktijkvoering of stoppen. 

- In bepaalde regio’s hebben nog heel wat patiënten geen eigen tandarts. 

- De pandemie heeft nieuwe  normen naar kruisbesmetting en voorafgaande 

intake doen ontstaan, zodat er minder patiënten op korte tijd kunnen 

passeren. 

- Nog te vaak is de urgentie-THK beperkt tot het maken van een 

voorschrift, terwijl er acute behandelingen mogelijk en nuttig zijn. Ook 

urgente vullingen zouden terug de oude urgentienummers moeten krijgen, 

want heel wat voorlopige vullingen zijn vaak contraproductief en missen 

de nodige hechting!! De digitalisering vindt sneller de cowboys en 

voortschrijdend inzicht is hier misschien op zijn plaats. 

- Zoals de tabellen aanduiden is zaterdag de topdag. Het drukst is het in de 

regio Genk en West , het minst in regio Haspengouw ( Bilzen-Tongeren 

en St Truiden). Op zondag halveert bijna het aantal behandelde patiënten 

met vooral minder volk in Haspengouw en soms regio Hasselt. 

- De tabellen omvatten de patiënten die aanwezig zijn geweest in het 

kabinet (+ enkele teleconsulten), niet het aantal oproepen dat iedere 

tandarts gehad heeft. 
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Voorlopige conclusie : 

Met het gegeven dat er meer tandartsen de pensioenleeftijd naderen, de extra 

drukte de eerste uren van de zaterdag, de veranderende infectiepreventie en de tijd 

die nodig moet zijn om kwalitatief werk ook tijdens de wachtdienst te kunnen 

verrichten, moeten er de juiste voorstellen tot een duurzame hervorming voor de 

toekomst  aangebracht worden de volgende maanden. 

Zo zal er dit jaar nog een NIVVT cursus over UrgentieTHK met Prof Demoor in 

de provincie geprogrammeerd worden. 

 

Jos Hoffbauer 

Coördinator wachtdienst AT Limburg  
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Vaccinatie tandartsen 

 

Ook voor tandartsen zal de vaccinatie niet verplicht zijn, maar we kunnen 

een voorbeeldfunctie vervullen naar de bevolking vooral bij de mensen met 

allerlei complottheoriën (anti-vaxxers) 

De overheid voorziet begin januari een sensibiliseringscampagne via flyers, 

de sociale media en de website www.laatjevaccineren.be. Intussen wil men 

vooral via de zorgverstrekkers “ambassadeurs” vinden om de vaccinatie bij 

de ganse bevolking (> 70 %) een succes te maken. Op de website vinden 

jullie voldoende materiaal dat regelmatig geactualiseerd zal worden. 

De huidige vaccinatiestrategie bepaalt dat de zorgprofessionals van de 

eerste lijn in de periode maart-april kunnen gevaccineerd worden in het 

ziekenhuismilieu met één van twee beschikbare mRNA vaccins (Pfizer-

BioNTech of Moderna). Voorlopig zal er eerst een oplijsting van alle 

actieve zorgverleners per ELZ (Eerstelijnszone) gebeuren. Daarna zal de 

individuele uitnodiging voor een groepsvaccinatie plaatsvinden. Hierbij zal  

Vaccinnet  dienen als centraal platform voor de registratie van de Covid-19 

vaccinatie en de eventuele bijwerkingen. 

Op het ogenblik van dit bericht moeten er nog heel wat vragen op logistiek 

vlak opgelost worden en hangen tijdstippen ook af van de bevoorrading van 

de goedgekeurde vaccins. 

Ga eens kijken op de website (www.laatjevaccineren) voor de nodige 

(wetenschappelijke)  info en achtergronden,  folders en posters voor de 

wachtzaal. Je eigen vaccinatiegegevens kan je  tenslotte bekijken via 

www.myhealthviewer.be 

Jos Hoffbauer 

 

http://www.laatjevaccineren.be/
http://www.myhealthviewer.be/
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Voorlopige NIVVT cursussen 2021 

 

Voor de NIVVT cursussen geldt enkel de inschrijving via de 

VVT- website!! 

Do 11 februari 2021  

Restauratieve behandeling van ernstige slijtage  

Nittert Postema    Stiemerheide   1 dag  

      VOLZET 

Di 2 maart 2021  

Leren omgaan met nomenclatuur  

Marc Seijnhaeve     Stiemerheide   1 dag 

        VOLZET 

Di 16 maart 2021  

Vaste en uitneembare implantaatconstructies voor de edentate kaak    

Pieter Ghysens    Stiemerheide    ½ dag 

        VOLZET 

Do 22 april 2021  

Peri-implantitis : diagnose en behandeling  

M. Tudts & V. Christiaens   Stiemerheide     ¾ dag 

        VOLZET 

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 
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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 

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 

 

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

R. Michiels & W. Blontrock  Stiemerheide   1 dag 

         VOLZET 

Di 23 november 2021  

Kaakbeentumoren    

C.  Politis    Stiemerheide    1/2dag 
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Activiteiten VVT Limburg 2021 

   

ONDER VOORBEHOUD!! 

 

Dond 28/01  STCL Joan Dewinne : Als doden een gezicht krijgen 

       Thor Central 

 

Dond 25/02 STCL Scheepers Serge : De rol van chirurgische 

interventies in de behandeling van afwijkingen van het kaakgewricht 

       Thor Central 

 

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 
 
 

 

   

https://www.vvt.be/lokale-afdelingen/limburg/Als-doden-een-gezicht-krijgen2
https://www.vvt.be/lokale-afdelingen/limburg/De-rol-van-chirurgische-interventies-in-de-behandeling-van-afwijkingen-van-het-kaakgewricht
https://www.vvt.be/lokale-afdelingen/limburg/De-rol-van-chirurgische-interventies-in-de-behandeling-van-afwijkingen-van-het-kaakgewricht
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WACHTDIENST VVT / LIMBURG FEBRUARI 2021 

CENTRAAL OPROEPNUMMER 0903/39969 
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WACHTDIENST ORTHODONTIE:  FEBRUARI 2021     070 / 222088  
 
Weekend 6-7 februari Stessens Anne 0498110291 
Weekend 13-14 februari Swinnen Steven 0486754581 
Weekend 20-21 februari Van Erum Ria 0474643495 
Weekend 27-28 februari Van Hemelen Martine 0473650025     
 
WACHTDIENST PARODONTOLOGIE: FEBRUARI 2021       070 / 222125 

Weekend 6-7 februari Vermeulen Kim  
Weekend 13-14 februari Van Assche Nele 
Weekend 20-21 februari Van Enis Francis 
Weekend 27-28 februari Wijgaerts Ingrid   

 

 

  

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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Verdeelpunten FFP2 mondmaskers 

 

Begin december krijgen we de vraag van het FOD om verdeelpunten te 

organiseren in Limburg. ALLE tandartsen moeten op 19 december gratis 

FFP2 mondmaskers kunnen afhalen. 

Het bestuur VVT Limburg schiet onmiddellijk in actie. We hebben 19 dagen 

om verdeelpunten op te starten en om 666 tandartsen in te delen per 

verdeelpunt.   

De mondmaskers werden geleverd in kartonnen dozen van 1800 stuks. 

 

      
 

De verdeelpunten moeten zorgen dat elk papieren zakje (1 per tandarts) 

gevuld wordt met 33 pakjes van 3 FFP2’s. Een heel werk! 

 

Toch kunnen we onmiddellijk rekenen op de VRIJWILLIGE medewerking 

van vele collegae, ondanks hun drukke professionele agenda! (Al moeten 

we eerlijk zeggen dat het steeds dezelfde goede zielen zijn!)  
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Bedankt Marc Seijnaeve en Serge Wils om de taak van hoofdverdeelpunt 

op jullie te nemen. 

 

Bedankt Cindy Huygh (VVT) en Annemieke Appelen om verdeelpunten te 

zoeken en de 666 tandartsen op te lijsten in de verschillende 

verdeelpunten. 

 

Bedankt Patricia Berx, Ronny Martens, Elfi Donners en Ria Miermans, 

Marleen Overweg, Joeri Morren, Jeroen Timmermans, Jan Timmermans, 

Christophe Jacobs, Hilde Caulier, Hilde Wilms en Chantale Raemaekers 

voor jullie enorme inzet en jullie geduld als verdeelpunt! 
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 Bedankt Ronny voor de 4 jaren voorzitterschap!

Ronny,  

Binnenkort virtueel voorzitter af… 

Na zijn buddy Serge als deel van een uitstapcompromis,  

aanvaardde Ronny in 2017 de zware taak van voorzitter, ondanks het 

oorspronkelijke veto van Christel. 

Christel en Ronny bleven het bestuur culinair verwennen. 

Het was geen makkelijk voorzitterschap, het tandheelkundig landschap verandert 

snel. Ronny: 

- De man die ijverde tussen de conservatieve oude garde en de jeugd die moeilijk 

te motiveren is. 

- Altijd klaar om met een glimlach alles in goede banen te leiden. 

 - De perfecte gastheer voor alle feesten en recepties, vanaf nu te huur in zijn vrije 

tijd. 

Gelukkig laten ze hem regelmatig vrij uit de gevangenis (nvdr.Ronny werkt vrijdag 

voormiddag in gevangenis van Hasselt), anders kon hij niet vergaderen. 

 

 

 

 

 

Heuglijk nieuws, hij mocht met zijn echtelijke enkelband op stap…Christel is van 

onschatbare waarde aan zijn zijde. 

Zijn speechen liepen soms wel scheef,  

maar de boodschap bleef 

Dag Ronny, een dikke merci!!! 

Patricia (geïnspireerd door Chantale, Jos H. en André)   



’t Spyxke                              januari 2021 Pagina 23 
 

 Wensen voor onze nieuwe voorzitster Elfi!

 

 

 

Een Coronavrij jaar maar dat zou utopisch zijn.  

Beginnen als virtueel voorzitter zal geen sinecure zijn.  

De teamsvergaderingen brengen geen eenheid, iedereen blijft op zijn posities in 

zijn eigen kot. 

Een goed etentje en babbel langs de lijnen  

kan wel veel neuzen in dezelfde richting krijgen.  

Even zoals haar twee voorgangers zal zij een no nonsens voorzitter zijn. Hopelijk 

kan zij de jeugd enthousiasmeren om uit hun kot te komen, Corona of niet.  

Met Elfi aan het roer zal het er donders sterk aan toe gaan. 

Ze heeft het goed geroken, niks blijft haar 

verstoken 

Elfi Succes!!! 

Patricia (geïnspireerd door Chantale, Jos H. en 

André)  
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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! 

 

 

Apolloniahappening : datum wordt tijdig meegedeeld 

Zaterdag 26 juni 2021:Familiedag Spyxke “Special Edition” 

Zaterdag 9 oktober 2021: Jubileum Minicongres 
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APOLLONIA HAPPENING KLTV 

 

 

Donderdag 4 februari 2021 

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!  

ZAL VERPLAATST WORDEN NAAR LATERE 

DATUM !! 
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De jubilarissen (5, 15, 25, 35, 45, 50, 55 en 60 jaar) 

worden gehuldigd op de  

KLTV Apollonia Happening. 

  Dus zeker inschrijven!! 

 
 

 

RECHTZETTING van de lijst collega jubilarissen van 

45 jaar afgestudeerd 

Bedankt E.J. om ons te informeren! 

 
 

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 
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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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GEZOCHT : 
 
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. 
 
ALKEN: Tandartspraktijk Dentine  is een jonge, moderne praktijk met een fijne, 

familiale sfeer. Op dit moment bestaat ons team uit 2 algemeen tandartsen en een 

tandartsassistente. Onze praktijk blijft groeien en daarom zijn wij op zoek naar een 

gepassioneerde tandarts of stagiair(e) om ons team te vervolledigen. Er is een 

fulltime (stage)plaats ter beschikking, maar het kan ook minder/deeltijds indien 

gewenst. Meer info vind je op www.dentine.be of stuur gerust een mailtje naar 

info@dentine.be. 
 
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. /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 

 

http://www.dgs.be/
mailto:info@dgs.be
http://81.98.60./
http://www.dentine.be/
mailto:info@dentine.be
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  0496 256400/0496252257 

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 

 

Tandartsenpraktijk All-dente te LOMMEL zoekt algemene tandarts (met of 

zonder specialisatie) voor langdurige en duurzame samenwerking. Dagen  

en uren zijn vrij te bepalen. Alle moderne apparatuur en assistentie zijn aanwezig. 

Emmers Robert 011/544639 of info@all-dente.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 

 

 

 

 

mailto:info@tandartsenas.be
mailto:timmermandavid@hotmail.com
mailto:info@tandartscusters.be
mailto:info@esthedentalplus.be
mailto:info@all-dente.be
mailto:LTH.EVC@gmail.com
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Wensen voor 2021: 

 

 

- Dat Corona ons  alleen doet denken aan bier 

- Dat Donald ons  alleen doet denken aan een eend 

- Dat bubbels ons alleen doen denken aan Champagne en 

Cava 

- Dat viraal gaan ons alleen doet denken aan het internet 

- Dat Ranst ons  alleen doet denken aan een Antwerpse 

gemeente 

- Dat 1,5 meter ons alleen doet denken aan iets van 90 cm 

- Dat cruciale beroepen ons gewoon doen denken alle  

nuttige beroepen 

- Dat aerosol ons alleen doen denken aan goede verluchting 

en niet aan FFP2 

- Dat een kuchje ons alleen doet denken aan een gezonde 

hoestreflex 

- Dat een virus alleen kwaad kan in onze computer 

- Dat quarantaine geen deel van samengestelde 

werkwoorden meer wordt. 

- Dat -70 graden ons alleen aan zeer koud doet denken. 

- Dat tandartsen in de pers niet meer als synoniem voor 

geldwolf voorgesteld worden. 

- De Limburgse wolven best nog een tijdje als tegengewicht 

mogen gebruikt worden. 

 

 

 




