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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! 

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)  
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Woord van de voorzitter 

 

Beste collegae ,  

In het Spyxke van juni 2020 schreef Ronny, de vorige voorzitter, in zijn 

voorwoord: “Hopelijk is bij het verschijnen van deze editie van het Spyxke 

het ergste van de Coronacrisis voorbij. Waarschijnlijk zijn de meesten 

“normaal” terug aan het werk, met in acht name van het opgelegde 

hygiëneprotocol.“ 

Maar het virus hield ons nog een jaar in zijn greep . Wie had  dat kunnen  

vermoeden? Nog een jaar wachten voor een min of meer normaal leven . 

Hopelijk zijn jullie en jullie familie er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. 

Anderzijds, het hygiëneprotocol zit  nu wel ingebakken bij ons allemaal. 

Nu een deugddoende vakantie, genieten van de zon en  dan terug met 

volle moed aan het werk. 

In september zien we ons eindelijk allemaal terug voor onze eerste 

Studieclub .  

Ook de peer-reviews worden dan terug ingericht , de juiste data vernemen 

jullie later, vergeet alvast niet jullie VOUCHER(S) te bestellen bij het VVT. 

Verder in dit Spyxke, de professionele mededelingen, een wetenschappelijk 

artikel en ook zeer belangrijk: de inschrijvingsmodaliteiten voor het diner,  

“Het Levende Bord” aansluitend op het Symposium. 

Zaterdag 09.10.21 vrijhouden voor dit mooie  programma, zowel overdag 

als ‘s avonds, is de boodschap. 

Ik wens jullie een fijne, rustgevende vakantie en we zien en horen ons in 

september. 

 

Collegialiter, 

Elfi 
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Professionele mededelingen 

 

1. Alle NIVVT cursussen in Limburg van het najaar zijn VOLZET.  Alleen 

bij de halve dag cursus over digitale afdrukken “ digitaal versus analoog “ 

met hands-on op zaterdag 23 oktober zijn er in de namiddag nog enkele 

plaatsen. 

 

2. Voor de accreditering 2021 gaat het RIZIV ook nakijken wie allemaal dit 

jaar ingeschreven is bij een georganiseerde wachtdienst (vrijgestelde 

collegae tellen OOK mee), want dit vormde al enkele jaren een 

voorwaarde om de premie te krijgen. 

 

 

3. Voor de accreditering 2021 moet je, als je geen reserves van de vorige 

jaren hebt of in het eerste jaar van een nieuwe cyclus zit, OPNIEUW 100 

AE behalen en twee peer reviews. Dit jaar worden ook maximaal vijf 

webinars toegelaten, maar in Limburg hebben we nog twee symposia in 

het najaar (Limburg 85 jaar en de Wintermeeting in Thor) 

 

4. Wachtdienst 2022 : nogmaals een oproep wie de praktijk volgend jaar 

stopt of gaat wisselen van zone of adres om dit NU al kenbaar te maken , 

zodat er geen overlast komt op het ogenblik dat de nieuwe lijsten moeten 

gemaakt worden. Ook wie denkt te voldoen aan een (medische) 

vrijstelling , doet dit best NU al. (Medische vrijstelling  aanvragen via 

Provinciaal geneeskundige commissie ) Zoals hoger werd aangebracht, is 

de inschrijving in de wachtdienst, ook bij een beperkte praktijkvoering, 

een voorwaarde voor de accrediteringspremie. 

 

 

5. Uw Limburgse VVT vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van het 

Verbond danken alle collegae voor het opsturen van hun volmacht voor 

de Algemene Vergadering van het Verbond. 
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6. Het geblokkeerde budget voor de betaling van de hygiëne-

beschermingsmaatregelen voor de maanden september-oktober-november 

2020 is eindelijk door de Ministerraad goedgekeurd en zal in de loop van 

de maand juni op jullie rekening verschijnen en zal in de loop van de 

maand juni op jullie rekening verschijnen.  Intussen is het nog niet 

duidelijk dat deze regeling (max 200 terugbetaalde RIZIV zittijden per 

maand) na 30 juni 2021 opnieuw verlengd wordt. Voor  de volgende 

zeven maanden (december 2020 tot juni 2021), waarvan de GVVH voor 

31 augustus bij het ziekenfonds moeten toekomen, wordt dat hopelijk niet 

opnieuw een lijdensweg … 

 

7. In Limburg geven de meeste vaccinatiecentra aan dat men voldoende 

(medische) vrijwilligers en verpleegkundigen heeft om te helpen bij de 

anamnese en het plaatsen van de vaccins, ook in de nog drukke periode 

juni-juli. Nogmaals dit is afhankelijk van elk vaccinatiecentrum. 

 

8. Nu de covid-gerelateerde projecten en de vaccinatieopdrachten gaan 

verminderen, willen de Limburgse Eerstelijnszones (ELZ) hun kerntaak 

opnieuw opnemen nl het multidisciplinair overleg  tussen de 

eerstelijnswerkers bij het behandelen van de burgers. Ook wij tandartsen 

zijn geen eiland in de gezondheidszorg en een gezonde mond heeft vele 

raakpunten voor een optimale algemene gezondheid. Het zal nog wel wat 

tijd vragen om al onze partners hiervan te overtuigen, maar de Vlaamse 

regering wil er nu wel een aanzet toegeven. Zo gaat er ook een oplijsting 

komen van ALLE actieve eerstelijnswerkers per ELZ met hun juiste 

bekwaamheid en toegankelijkheid (sociale kaart) 

 

 

9. In de ELZ zone Kemp en Duin (Genk, As, Oudsbergen, Bree en 

Zutendaal) wil men in het najaar een tandproject lanceren rond het 

opvolgen van cariësgevoelige peuters (2-5jaar) om  narcodontie te 

vermijden. Naast Kind en gezin, CLB, diëtisten, huisartsen…zal er ook 

een stimulerende rol van de tandartsen gevraagd worden. 
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10. Rond preventie vinden jullie veel achtergrond en materiaal op de website 

van www.gezondemond.be. Naast tandpreventie voor iedereen  is er 

specifiek ideeëngoed te vinden voor jongeren, ouderen, personen met een 

beperking en mensen in kansarmoede. In verband met het behandelen van 

kwetsbare ouderen is er bij onze Nederlandse zusterorganisatie een 

interessante nieuwe praktijkwijzer verschenen : www.knmt.nl/ouderen 

 

11. De economische inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie wil 

ons in de informatieplicht naar de patiënt niet vergeten en gaat daar 

momenteel actief op controleren.  Op de website van het Verbond  vindt u 

de voorbeeldaffiche, die ook moet beschikbaar zijn als U  over een 

website beschikt.  Alle wijzigingen rond uw inschrijving van uw actviteit 

in het KBO, zoals adreswijziging of stopzetting activiteit , kan men zelf 

online veranderen via de toepassing MyEnterprise. 

 

12. Nieuw record voorbije maand bij het aantal patiënten tijdens de 

wachtdienst . Zowel in de zone 3 (op 22/5 ) als in zone 4 (op 29/5 ) 

passeerden 22 patiënten bij de tandarts van wacht. Elders blijft het 

gelukkig veel kalmer, zeker voor de zondagen willen we hier volgend jaar 

iets aan doen. 

 

13. Wie de webinar van het Verbond gevolgd heeft en een attest van NVKVV 

verkreeg,  mag zich bij het vaccinatiecentrum aanmelden om bij een 

tekort  aan vaccinologen de zaak vooruit te helpen.  Je ontvangt hetzelfde 

honorarium als de verpleegkundigen (ongeveer 42 euro per uur) 

 

Jos Hoffbauer 

 

 

 

 

 

http://www.gezondemond.be/
http://www.knmt.nl/ouderen


’t Spyxke                              juni 2021 Pagina 8 
 

Voorlopige NIVVT cursussen 2021 

 

Voor de NIVVT cursussen geldt enkel de inschrijving via de 

VVT- website!! 

 

 

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 

(inschrijving via VVT magazine) 
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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 

        VOLZET 
 

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   gebouwen van MDL  ½ dag AM 

        VOLZET  

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

Geerlings Eric   gebouwen van MDL  ½ dag PM 

         

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  
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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 

Do 2 december 2021 

Hands-on workshop Direct Composiet (Smart Esthetics)  

Renckens/Bresseleers   Stiemerheide   1dag 

VOLZET 

Vr  3 december 2021 

Hands-on workshop Direct Composiet (Gebitsslijtage) 

Renckens/Bresseleers   Stiemerheide   1dag 

        VOLZET 

Za 4 december 2021  

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

    Thor Genk  

(inschrijving via VVT magazine) 
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Activiteiten VVT Limburg 2021 

 

 

Dond 23/9 :  STCL  Dr. Waleman: Probiotica Thor Central 

 

Van zodra de accrediteringsaanvraag in orde is, zal deze studieclub online 

worden gezet om in te schrijven. Hou dus de website van VVT lokale 

afdeling Limburg in het oog! 
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PEER REVIEW 

 

 

Beste collegae, 

Na de versoepelingen van 9 juni jl. kunnen we stilletjes aan de draad van 

het 'gewone' leven terug oppikken. Hopelijk is het deze keer voor echt en 

wordt de zoveelste variant van het virus niet opnieuw een spelbreker... 

Ook voor de peer reviews wordt het weer tijd om in actie te schieten. De 

verschillende organisatoren zijn her en der op zoek naar een geschikte 

locatie om u in het najaar te kunnen ontvangen voor een dubbele peer-

review-avond, waarbij normaliter iets kan aangeboden worden om te eten 

en te drinken. 

De sessies zullen georganiseerd worden gedurende de maanden oktober en 

november. Inschrijven zal, zoals steeds de laatste jaren, enkel online 

kunnen via de  website www.VVT.be. 

 Wanneer dit kan zal u via een mass-mail meegedeeld worden. 

Houd er rekening mee om tijdig uw 2 vouchers te bestellen bij VVT!!! 

Indien u nog in het bezit bent van een voucher van 2020 dan is deze ook 

nog geldig voor 2021 en moet u er slechts 1 aanschaffen voor dit jaar!!! 

Tot binnenkort op een van de gezellige peer reviews!!! 

Christophe Jacobs 

  

http://www.vvt.be/
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Nieuwe rubriek: Wetenschappelijk artikel. 

 

 

In deze nieuwe rubriek willen we onze leden regelmatig een 

wetenschappelijk artikel aanbieden. 

Wij geven graag iedereen de kans om een artikel in te dienen. 

Richtlijnen betreffende de inhoud: 

- Objectief  

- Wetenschappelijk gestaafd 

- Geen copy paste van een artikel dat verschenen is in een ander 

magazine/ tijdschrift/webinar. 

- Geen reclame omvattend 

- De schrijver van het artikel heeft toestemming gegeven tot 

publicatie 

- Mag een review zijn van een gevolgde bijscholing. Let wel: 

objectief geschreven en geen copy van de syllabus.  

- Beperkte pagina’s 

- Mag bijvoorbeeld ook een korte samenvatting zijn van een thesis 

van een recent afgestudeerde. 

Inzenden naar: spyxke@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:spyxke@gmail.com
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. Wetenschappelijk artikel: Zirconia implantaten
Prof. dr. C. Bollen 

College of Medicine &amp; Dentistry, Birmingham – Ulster Universtity UK 

Mondcentrum Eyckholt, Roosteren – The Nettherlands 

 

1. Inleiding 

 

Het chirurgisch plaatsen van zirconia implantaten, evenals de prothetische  afwerking, 

vertoont enkele fundamentele verschillen ten opzichte van het werken met titanium 

implantaten. Voor sommige collega’s zijn deze verschillen aanleiding tot terughoudendheid 

ten aanzien van zirconia implantaten.  

2. Opkomst zirconia 

 

In een onderzoek bij > 250 mensen, door de firma Straumann®, bleek dat de meeste 

patiënten de voorkeur geven aan een keramisch implantaat (35%) in plaats van een titanium 

implantaat (10%).  

Tandheelkunde, in het bijzonder de implantologie, is voortdurend in ontwikkeling: wat 

onlangs nog innovatief was, is vandaag de standaard en waarschijnlijk over enige tijd 

gedateerd. Werden 30 jaar geleden alle tandartsen nog opgeleid in het gebruik van 

amalgaam om cariës te behandelen, vandaag worden gebitselementen gerestaureerd met 

composieten. Zoals bij alle veranderingen, zijn er altijd ‘early adopters’ en mensen die de 

ontwikkelingen kritisch aanschouwen.  

Misschien is eenzelfde soort proces nu op gang gekomen op het gebied van tandheelkundige 

implantaten? Hoewel titanium nog beslist de gouden standaard is om tandheelkundige 

implantaten uit te vervaardigen, zien we toch ook een overgang naar de fabricage van 

implantaten uit inerte en biocompatibele materialen (zirconia). Naast biologische voordelen, 

biedt zirconia verder meer prothetische mogelijkheden op het gebied van esthetiek. Hoewel 

zirconia implantaten al decennia gemeengoed zijn in andere medische disciplines, zoals in 

de orthopedie, en daar wetenschappelijk goed zijn ingebed, is op ons gebied nog steeds een 

gebrek aan goede (peer-reviewed) wetenschappelijke studies. 

Voor een toenemend aantal implantologen echter,  zijn keramische implantaten intussen een 

waardevolle optie om hun patiënt op andere wijze te kunnen behandelen. Met name in 

uitdagende situaties in de esthetische zone (bij een dun biotype) en in gevallen waar 

patiënten zelf vragen om een volledig metaalvrije rehabilitatie van hun gebit. Maar ook 

titanium-allergie kan een indicatie vormen voor het gebruik van keramische implantaten. Bij 

deze patiënten wordt een allergie-evaluatie aanbevolen door middel van een specifieke 

ELISA-bloed-test. 
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3. Chirurgie met zirconia implantaten 

 

a. Boorsnelheid 

 

Het vervaardigen van de osteotomie voor het plaatsen van implantaten geschiedt doorgaans 

met een boorsnelheid van 800 tot 2000 tpm. Het prepareren met een te hoge boorsnelheid 

heeft een negatief effect op osteoblasten, zeker indien de koeling onvoldoende is, waardoor 

de temperatuur rondom de preparatie kan stijgen tot > 47°C, hetgeen tot lokale botnecrose 

leidt (Augustin et al., 2012).  

Bij de meeste keramische implantaten ligt de aanbevolen boorsnelheid echter aanmerkelijk 

lager.  

b. Koeling tijdens boren 

De vraag hoe belangrijk koeling is gedurende de osteotomie-preparatie, is al jaren 

onderwerp van discussie. Hoewel er duidelijk meer warmte vrijkomt bij boren zonder 

koelen, blijkt ook de scherpte van de boren een belangrijkere factor te zijn bij 

warmteontwikkeling. 

Het zijn overigens de dunste boren die de meeste warmte genereren. Daarnaast speelt ook de 

botkwaliteit een belangrijke rol: hoe harder het bot, hoe meer warmte wordt gegenereerd.  

De huidige protocollen van de meeste keramische implantaten adviseren continue externe 

koeling. Het plaatsen van de implantaten geschiedt dan weer zonder koeling. 

c. Onder-prepareren 

Een van de algemeen geldende regels bij het plaatsen van titanium implantaten is om de 

osteotomie extra te onder-prepareren indien sprake is van zachte botkwaliteit. Zo wordt toch 

voldoende initiële stabiliteit gecreëerd voor het implantaat, ondanks de spongieuze kwaliteit 

van het bot (Degidi et al., 2015).  

Daarentegen geldt voor alle keramische implantaten dat onder-prepareren niet toegepast 

dient te worden.  
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d. Voor-tappen 

Daar waar het bij titanium implantaten geadviseerd wordt om bij bottype D1 aan pre-tapping 

te doen, zijn veel titanium implantaten inmiddels self-tapping.  

Echter wanneer de schroefdraad eerst wordt getapt, zal het implantaat vervolgens met een 

veel lagere toque kunnen worden geplaatst. Het verlagen van de zogenaamde insertie-torque 

zorgt voor een vermindering van het marginale botverlies (Man et al., 2018). Pre-tapping 

voorkomt door de lagere insertie-torque overmatige botcompressie, hetgeen leidt tot 

verminderde vasocompressie, ergo minder lokale osteonecrose (Bashutski et al., 2009). 

Bij alle keramische implantaten wordt geadviseerd aan pre-tapping te doen, liefst met een 

snelheid van 15 tpm. In tegenstelling tot de titanium implantaten, is primaire stabiliteit bij 

zirconia implantaten minder cruciaal voor de uiteindelijke osseointegratie. ‘Direct loading’ 

wordt om deze reden niet gepromoot bij keramische implantaten. 

 

e. Boren en instrumentarium 

Vanuit het oogpunt van metaalvrije tandheelkunde/implantologie, zijn keramische boren 

aangewezen bij het plaatsen van keramische implantaten. Deze boren verliezen bij gebruik 

geen metaalpartikels in de osteotomieholtes, en blijven veel langer scherp, waardoor ze 

vaker hergebruikt kunnen worden en minder lokale warmte genereren (Koopaie et al., 

2019).  

 

4. Prothetiek op zirconia implantaten 

 

a. Healing abutments 

 

Deze zijn veelal vervaardigd van het materiaal PEEK (polyetheretherketon) (Fig. 1). Dit 

materiaal is biocompatibel en kan zelfs als implantaatmateriaal worden toegepast (Mishra & 

Chowdary, 2019). PEEK is echter een factor tien zachter dan titanium. Desondanks geven 

studies aan dat tandenborstels, softscalers en airflow geen invloed hebben op de 

oppervlakteruwheid of vrije oppervlakte radicalen van het materiaal (Heimer et al., 2016).  
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Fig. 1: PEEK healing abutment op 47. 

b. ‘Loading-protocol’ 

Gezien de lagere primaire stabiliteit van zirconia implantaten, is het niet te aan te raden om 

‘direct loading’ toe te passen. Het plaatsen gebeurt overwegend in een twee-fase procedure, 

waardoor het implantaat onbelast kan osseointegreren gedurende 3 tot 6 maanden, 

afhankelijk van de botkwaliteit. 

Sommige keramische implantaten (eerste generaties) zijn ‘mono-blocks’, dit wil zeggen dat 

het abutment verwerkt zit aan het implantaat. Hierdoor perforeren deze implantaten altijd in 

één-fase het tandvlees (Fig. 2). Ook dit type implantaat wordt bij voorkeur niet direct belast 

na plaatsing. 

 

Fig. 2: drie één-fase implantaten – Z-systems (a) – Bredent (b) – Ceraroot (c). 
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c. Afdrukken/ scannen 

Hierbij bestaat geen verschil ten opzichte van titanium implantaten: zowel analoog 

afdrukken met afdrukstiften als digitaal scannen met specifieke scanbodies behoort tot de 

mogelijkheden. 

Voor mono-block implantaten is het belangrijk de protocollen van de fabrikant te volgen. 

Sommige fabrikanten staan intra-orale preparatie van de “stomp” toe, terwijl bij andere 

fabrikanten daardoor juist de garantie op het product komt te vervallen. 

d. Implantaat-abutment connectie 

Hierbij zijn er 3 mogelijkheden:  

1. Geen: bij mono-block implantaten vormt het implantaat en het abutment 1 geheel; 

2. Gecementeerd: keramisch abutment wordt verlijmd in het implantaat; 

3. Verschroefd: zoals bij titanium implantaten. 

 

Door het gevaar op achterblijven van cementresten subgingivaal bij het verlijmen van het 

abutment in het implantaat, geniet deze methode niet de voorkeur. Immers deze 

cementresten spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van peri-implant mucositis en peri-

implantitis (Romanos et al., 2019). 

Voor het verschroeven zijn er momenteel 3 opties op de markt: 

1. Metalen schroeven; 

2. Zirconia schroeven; 

3. Carbon schroeven (Fig. 3). 

 

 

Fig. 3: prothetisch carbon schroef. 
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e. Abutments 

De voorkeur gaat uit naar keramische abutments, zeker indien gestreefd wordt naar een 

metaalvrije mondrehabilitatie. Aanvankelijk bleek regelmatig chipping voor te komen op de 

overgang tussen deze beide keramische componenten (Schwarz et al., 2012). Echter, bij de 

huidige generatie zirconia materialen is dit verleden tijd. Naast zirconia abutments worden 

ook PEEK (polyetherketonketon) abutments gebruikt of glasvezel abutments. Tenslotte zijn 

er de hybride abutments: een metalen onderbouw met hierop een keramische bovenbouw 

(vb. Ti-base, Vario-base). 

5. Nazorg bij keramische implantaten 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat zirconia minder plaque-gevoelig is dan 

titanium. Dit heeft onder andere te maken met de oppervlakteruwheid en vrije oppervlak 

energie van het materiaal (Bollen et al., 1996).  

Doordat zirconia veel harder is dan titanium, mogen bij de nazorg gewone metalen 

handinstrumenten worden gebruikt, omdat de kans op krassen (verruwing) niet aanwezig is.  

6. Conclusie 

Ondanks het feit dat implantaatfirma's vaak aangeven dat zirconia implantaten vergelijkbare 

omgang vragen als titanium implantaten, is dit in werkelijkheid niet het geval. Het werken 

met zirconia implantaten vraagt om een andere aanpak. Goede indicatie, planning en 

positionering blijft weliswaar het vertrekpunt, maar zowel het boorprotocol, het 

instrumentarium, de componenten als het ‘loading protocol’ vragen om een ander concept.  

In de praktijk blijkt dat iedere implantoloog bij het starten met zirconia initieel een hoger 

verliespercentage optekent dan met titanium. Derhalve lijkt er sprake te zijn van een leer-/ 

overgangscurve bij het starten met zirconia. 
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WACHTDIENST VVT / LIMBURG Juli Augustus 

september 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:  juli-augustus-september  2021     070 / 222088  
  
Weekend 3-4 juli 2021 Mesotten Katrien 0476209241 
Weekend 10-11 juli 2021 Schreurs Nathalie 089359703 
Weekend 18-19 juli 2021 Pirlet Jean-Luc 0476259781 
Nationale feestdag 21 juli 2021 Vandevenne Rika 0495528108 
Weekend 24-25 juli 2021 Jaeken Katrien 0472462870 
Weekend 31-1 augustus 2021 Roggen Karina 011692353 
Weekend 7-8 augustus 2021 Schreurs Arnoud 089359703 
Weekend 14-15 augustus 2021 Schrijnemakers Karel 0475724848 
Weekend 21-22 augustus 2021 Schrijnemakers Tine 0473889193 
Weekend 28-29 augustus 2021 Stessens Anne 0498110291 
Weekend 4-5 september 2021 Swinnen Steven 0486754581 
Weekend 11-12 september 2021 Van Erum Ria 0474643495 
Weekend 18-19 september 2021 Van Hemelen Martine 0473650025 
Weekend 25-26 september 2021 Van Laere Dirk 0478278961  

 

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE: juli-augustus-september  2021    070 / 222125 

  
Weekend 3-4 juli 2021 De Vlieger  Hilde 
Weekend 10-11 juli 2021 Vogels Roel 
Weekend 18-19 juli 2021 Garmyn Roel 
Nationale feestdag 21 juli 2021 Debaere Hermine 
Weekend 24-25 juli 2021 Molemans Bo 
Weekend 31-1 augustus 2021 Van Assche Nele 
Weekend 7-8 augustus 2021 De winter Senne 
Weekend 14-15 augustus 2021 Vanderfaeillie Annelou 
Weekend 21-22 augustus 2021 Vermeulen Kim 
Weekend 28-29 augustus 2021 Lefever David 
Weekend 4-5 september 2021 Gijbels Frieda 
Weekend 11-12 september 2021 Soers Catherine 
Weekend 18-19 september 2021 Bou Serhal Charbel 
Weekend 25-26 september 2021 Collaert Bruno  



’t Spyxke                              juni 2021 Pagina 26 
 

 

  



’t Spyxke                              juni 2021 Pagina 27 
 

DINER JUBILEUMJAAR: 9 OKTOBER 2021  18U 

 

 
 
 

Het Levende Bord is een culinair visueel spektakel in Watt17 waarbij 

je bord tot leven komt. 

Ontdek de magie van Limburgs erfgoed en streekproducten tijdens 

een drie uur durend culinair spektakel waarin al je zintuigen 

geprikkeld worden! 

Aanvang: 18u 

Inschrijving: 

 

Leden KLTV/VVT Limburg en partner: €85 pp 

Niet leden en partner: €150 pp 

 

Overschrijven ter bevestiging inschrijving: 

 VVT LIMBURG rekening: BE49 0014 7340 8071 

Vermelding : Diner 85 jaar + naam (+ naam partner) 

 

https://www.watt17.be/
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Zaterdag 4 december 2021- Thor Central 

Genk 

 

Wanneer:  

Zaterdag 4 december 2021 

Van 9.00 tot 15.30u 

 

 



’t Spyxke                              juni 2021 Pagina 29 
 

GEZOCHT : 
 
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 

 
Over te nemen : ORTHODONTIE/ TANDARTSPRAKTIJK .  

GENK/ MAASEIK.   0497900961 

 

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 

 
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:stephanie@mondzorg-molenbeersel.be
mailto:tandartsencarlierlenaerts@hotmail.com
mailto:lismonttonybvba@gmail.com
http://www.dgs.be/
mailto:info@dgs.be
http://81.98.60./
mailto:vacature@mondzorgriemst.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 

 

Wegens ziekte (en daardoor vertrek )van onze collega zijn wij op zoek naar 

een nieuwe  collega met grote affiniteit voor prothese-, k&b- en 

implantaatwerken afgewisseld met algemene thk. Onze praktijk is 

gelegen  in LUMMEN en beschikt over 2 behandelunits . Dagen en uren 

vrij te bepalen. 0499/35.64.79.    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
http://35.64.79./
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
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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 

 

 

 

GEBOORTE 

mailto:Bryan.vandersmissen@telenet.be
mailto:info@tandartsenas.be
mailto:timmermandavid@hotmail.com
mailto:info@tandartscusters.be
mailto:info@esthedentalplus.be
mailto:LTH.EVC@gmail.com
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   Victoria Timmermans 
            ° 19-05-2021 

          Dochtertje van collega’s Jan Timmermans en  

Hermine Debaere 

 

 

 
 

 

 

 

 

 




