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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)  

Redactieadres ’t Spyxke / Secretariaat VVT-Limburg. 

Pliniuswal 24 

3700 Tongeren  012/23 07 94 

spyxke@gmail.com 

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

 

 

 

 

Beste collegae, 

 

Vorige maand was ik een beetje voorbarig met mijn outdoor activiteiten. 

De aprilse grillen hadden ons goed in de greep , we hadden bijna een witte 

Pasen. 

Achter de schermen, en dat mogen jullie letterlijk nemen vermits wij online 

vergaderen, wordt er ondertussen hard gewerkt door het bestuur om jullie 

een mooi programma aan te bieden, zowel op professioneel, culinair als 

familiaal vlak . 

Maar we moeten jullie teleurstellen. 

De  Apollonia happening, reeds uitgesteld, zal dit jaar niet plaatsvinden. 

Ook de Familiedag, reeds 24 jaar een vast item in juni, zal niet plaats 

vinden. 

Er zijn teveel vraagtekens, de horeca, de evenementensector en de musea 

durven zich niet vastleggen. 

Het is nog altijd koffiedik kijken . 

Maar we beloven jullie volgend jaar een spetterende Happening en een 

geweldige Familiedag. 

 

Collegialiter,  

Elfi   
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Professionele mededelingen 

De pandemie blijft ons verenigingsleven bepalen. Misschien kunnen er,  in 

functie van sommige versoepelingen, bepaalde  manifestaties vóór de 

zomermaanden hopelijk nog fysiek doorgaan. 

1. De voorjaarsvergadering is verschoven naar 6 juni en zou 

misschien, zoals de najaarsvergadering vorig jaar, simultaan op 5 

plaatsen kunnen plaatsvinden. 

 

2. De Jaarlijkse Algemene Vergadering van het Verbond werd 

verschoven naar 16 juni en hiervoor kunnen jullie nog steeds de 

volmacht (zat bij de laatste VVT-magazine) sturen naar jullie drie 

vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur : Serge Wils, Marc 

Seijnhaeve en Jos Hoffbauer of je kan  het volledig ingevuld 

volmacht formulier doormailen naar info@vvt.be. 

 

3. De covid-19 supplementen voor de periode september tem 

november 2020 blijven,  tot ergernis van uw RIZIV-

vertegenwoordigers + de mensen van het RIZIV zelf,  steken bij 

het getalm van één regeringscommissaris .  Ook na de vaccinatie 

van ons korps,  blijven de strenge en aparte Sciensano-

hygiëneregels van kracht en duldt de overheid geen virusoverdracht  

in onze praktijk.  Op gemaakte afspraken terugkomen  kan  zeer 

kwalijke gevolgen hebben voor het verder verloop van de 

onderhandelingen voor een nieuw akkoord eind dit jaar. Hopelijk 

gaat de regering hier niet lichtzinnig mee om !!! 

 

4. Wie personeel  in dienst heeft of met meerdere tandartsen 

samenwerkt  moet rekening houden met de maandelijkse plagerij 

rond de verplichte meldingsplicht van telewerk (attest is 

beschikbaar op de VVT-website). 

 

mailto:info@vvt.be
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5. In dit Spyxke vinden jullie nog een toevoeging aan de tekst over de 

voordelige VVT-groepsverzekeringen. Nogmaals benadrukken we 

dat je hier ook van kan genieten als je met pensioen bent of 

weduwe of weduwnaar bent van een collega VVT-lid,  mits een 

kleine lidgeldbijdrage. 

 

6. Ventilatie is een belangrijk onderdeel tijdens deze covid-periode 

om de volgende (niet-gevaccineerde) patiënt veilig te kunnen 

ontvangen in het kabinet.  Het arbitrair openzetten van ramen en 

deuren kan afhankelijk van de klimatologische omstandigheden 

soelaas bieden.  De aanwezigheid van een goede luchtzuiveraar 

met een virus-hepa filter is ook een goede bijkomende optie bij 

zeer warm of koud weer. Toch is een kleine investering in een 

goede CO2 meter (meet minstens elke 5 minuten de juiste waarde) 

best nuttig.  Zeker nu de Hoge Gezondheidsraad(HGR) voor ons 

kabinet een drempelwaarde onder de 800 ppm adviseert en meten 

is weten …. 

 

7. Na de vaccinatie-campagne willen de Eerstelijnszones (zie kaart 

volgende pagina) hun eigenlijke werking naar interdisciplinaire 

samenwerking tussen de verschillende eerstelijnswerkers opnieuw 

opnemen. Ook wij, tandartsen, zitten niet op een eiland en ondanks 

onze drukke praktijkvoering  moeten we zelf ook overtuigd zijn dat 

een goede gezondheid en een gezonde mondzorg samengaan. Daar 

kunnen we veel partners als steun vinden in het belang van de 

bevolking met de nadruk op PREVENTIE. 

 

8. Indien u dit najaar of volgend jaar de praktijk stopt en /of verhuist,  

MELDT DIT TIJDIG (dus NU), zodat we niet voortdurend voor 

verrassingen komen te staan bij de organisatie van de wachtdienst . 

Maak van collegialiteit en ethiek geen holle woorden.  We hebben 

geen Chinese vrijwilligers om zo maar over te nemen !!! 

Jos Hoffbauer 
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Bijkomende informatie artikel Gewaarborgd inkomen   

spyxke april 2021 

 
 
Herremans Jean-Marie  Houtstraat 135 3890 Gingelom (Jeuk) 
Email: jm.herremans@skynet.be Tel: 011537288 Mobil: 0496268290 

Jarenlang heb ik als expert in sociale en fiscale zaken voor de  
tandartsen o.a. via cursussen of bijdragen in het VVT-ledenblad ook in  
het Spyxke duidelijke informatie verstrekt aan mijn collegae. 
Daarom wens ik informatie toe te voegen op het item “Gewaarborgd  
Inkomen” in ‘t Spyxke van april. 
Steeds bereid om meer info te geven aan zij die erom vragen. 
 

Enkele Aandachttrekkers 

Gewaarborgd Inkomen: 

De volledige RIZIV sociale voordelen als premie voor het afsluiten van een 
verzekering gewaarborgd inkomen gebruiken  is een veel te hoog  bedrag dat 
in geen enkel geval een veel  hoger  inkomen zal bezorgen bij schadegeval.  

Het verzekerd inkomen  mag niet hoger liggen dan uw inkomen uit de praktijk, 
men kan zich niet verrijken met de verzekering. 

Bovendien is de premie voor een verzekering gewaarborgd inkomen volledig 
fiscaal aftrekbaar als beroepskost.  

De sociale voordelen RIZIV zijn beroepsinkomsten en deze aanwenden als 
premie voor gewaarborgd inkomen is dan een beroepskost. Geen fiscaal 
voordeel (nul operatie)!  

 

 

 

mailto:jm.herremans@skynet.be
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Noteer ook dat bij een schadegeval het uitgekeerd kapitaal of de rente als 
beroepsinkomsten wordt belast. 

Opgelet: bij op pensioengaan wordt ook geen kapitaal uitgekeerd! 

Sommigen collegae die hun sociale voordelen voor Gewaarborgd  Inkomen 
hadden aangewend en van mening waren dat het niet gebruikt gedeelte, dat de 
eigenlijke premie overtrof, bij pensioenleeftijd uitbetaald zou worden, waren 
verwonderd dat zij geen kapitaal ontvingen op hun 65. 

Conclusie 

Premie voor het afsluiten van een verzekering gewaarborgd inkomen best met 
eigen middelen financieren en als beroepskost inbrengen in de fiscale aangifte. 

Sociale voordelen RIZIV gebruiken om een pensioencontract af te sluiten dat 
een kapitaal of rente uitkeert bij uw pensionering op 65, 66 of 67 jaar en  dan 
fiscaal gunstiger belast wordt. 

Bijkomend informatie: 

Pensioencontracten kunnen afgesloten worden bij commerciële  
verzekeringsmaatschappijen, bij de Voorzorgskas voor apothekers en bij 
Amonis, pensioenkas voor geneesheren, tandartsen kinesisten en alle andere 
medische beroepen en vrije beroepen. 

Men kan hier ook nog een even hoog bedrag bijstorten dat ook volledig 
aftrekbaar is als beroepskost. 

Vergelijk alle mogelijkheden en maakt de beste keuze! 
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Tabellen tandartsbezoek België 

 

Het Intermutualistisch Agentschap(IMA) houdt statistieken bij van wie en 

wanneer men zorgverstrekkers contacteert. Deze informatie is via het 

internet beschikbaar per gemeente, arrondissement, provincie, gewest en 

land .Ook interessant is dat men dit voor acht leeftijdscategorieën kan 

vergelijken en van 2010 tot 2018 deze evolutie kan opvolgen. 

Onze twee tabellen slaan op het jaar 2018 per leeftijdscategorie en per 

provincie : 

Tandartsbezoek wordt gedefinieerd als : minstens 2 contacten met de 

tandarts in 2 verschillende jaren binnen een periode van drie kalenderjaren. 

Geen tandartsbezoek wordt gedefinieerd als : geen enkel tandartscontact 

gedurende een periode van 3 kalenderjaren. 

Opnieuw valt op dat in onze provincie de mensen het meeste contact met de 

tandarts hebben van jong tot oud. Ook bij de meest vergeten groep 

(kinderen tss 3 en 4 jaar) steken we ruim boven de rest en zeker Brussel en 

Wallonië uit ;  hoewel het herkennen van de cariësgevoeligheid en de 

preventie op die leeftijd zeker nog veel hoger mag en kan. Het tandproject 

in de Eerstelijnszone Kemp en Duin(Genk/As/Zutendaal/Oudsbergen en 

Bree) wil hier al een aanzet toe geven. 

Tenslotte nog een evolutie  in % tussen 2018 en 2010 per gewest en het 

verlaten van het regelmatig tandbezoek bij de bevolking vanaf 18 

jaar.(gemiddeld min 15 %) 
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Conclusie : In tegenstelling tot onze buurlanden Nederland en Duitsland 

blijft het(regelmatig) tandbezoek in ons land  nog steeds relatief laag. 

Vlaanderen doet het beter, Limburg  staat al meer dan 20 jaar bovenaan. 

Het eerste contact met de tandarts is nog steeds vrij laat, ook al is er  een 

goede evolutie in gans het land de voorbije 10 jaar. Het blijft een werkpunt 

om te zoeken waarom gemiddeld 15 % van de jeugd en jongvolwassenen 

na de leeftijd van 18 jaar afscheid neemt van de regelmatige tandzorg. 

Tenslotte moeten we ons ook wat zorgen maken dat amper 1/3 van de 75 

plussers nog regelmatig de tandarts bezoekt, terwijl de groep volledig 

prothesedragers gestaag achteruit gaat. 

Jos Hoffbauer 

Bron IMA                   website : https://atlas.ima-iam.be/databanken 
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Voorlopige NIVVT cursussen 2021 

 

Voor de NIVVT cursussen geldt enkel de inschrijving via de 

VVT- website!! 

Di 8 juni 2021  

Wondhelingsproblemen in de mond   

C. Politis    Stiemerheide    ½ dag 

        VOLZET 

Di 7 september 2021  

Juiste occlusie en beetregistratie in de prothetiek  

W. Van Breda     Stiemerheide    ¾ dag 

        VOLZET 

Ma 13 september 2021  

Oorzaken van zwellingen in mond en gelaat  

C.  Politis    Stiemerheide    ½ dag 

        VOLZET 

Do 23 september  2021  

Workshop digitale transformatie optimalisatie praktijkorganisatie  

F. De Wachter    Stiemerheide   1dag 

        VOLZET 

Do 23 september 2021  

Vroegere orthodontische behandeling voor de algemene praktijk  

N. Schreurs     Stiemerheide    ½ dag 

        VOLZET 

Do 7 oktober 2021   

Ergonomie en houdingsbewustzijn bij tandartsen  

E. Decabooter    Stiemerheide    1 dag 

        VOLZET 

Za 9 oktober 2021 

Minicongres 85 jaar KLTV Heusden-Zolder   1 dag 

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

M Seijnhaeve   Stiemerheide   1dag 

        VOLZET 

Do 14 oktober 2021  
Urgentie THK met urgentiebehandelprotocollen     

Prof Demoor    Terhills Maasmechelen  ½ dag 
 

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

R. Michiels & W. Blontrock  Stiemerheide   1 dag 

         VOLZET 

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

Geerlings Eric   nog te bepalen   ½ dag (x2) 

 

Do 28 oktober 2021:  

Restauratieve behandeling van ernstige slijtage 

N. Postema   Stiemerheide   1 dag 

        VOLZET 
Di 16 november 2021: 

Vaste en uitneembare implantaatconstructies voor de edentate kaak 

P. Ghysens   Stiemerheide   ½ dag 

        VOLZET 

Do 18 november 2021: 

Peri-implantitis : diagnose en behandeling  

M. Tudts & V. Christiaens   Stiemerheide     ¾ dag 

        VOLZET 

Di 23 november 2021  

Kaakbeentumoren    

C.  Politis    Stiemerheide    1/2dag 

VOLZET         

Do 30 november 2021  

Nieuwe methoden voor de lokale  anesthesie  

Berden & H. Monteyne  Stiemerheide    1 dag 

        VOLZET 
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Do 2 december 2021 

Hands-on workshop Direct Composiet (Smart Esthetics)  

Renckens/Bresseleers   Stiemerheide   1dag 

 

Vr  3 december 2021 

Hands-on workshop Direct Composiet (Gebitsslijtage) 

Renckens/Bresseleers   Stiemerheide   1dag 

         

Za 4 december 2021  

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

    Thor Genk 

  

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten VVT Limburg 2021 

 

ONDER VOORBEHOUD! 

 

 

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

CENTRAAL OPROEPNUMMER 0903/39969 
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WACHTDIENST ORTHODONTIE:  JUNI  2021     070 / 222088  
Weekend 05-06 juni 2021 Dreesen Karolien 0484425270 
Weekend12-13 juni 2021 Hoste Sofie 0478557926  
Weekend 19-20 juni 2021 Poelmans Simon 0472717868 
Weekend 26-27 juni 2021 Kellens Annelies 0473449125  
  
 
WACHTDIENST PARODONTOLOGIE: JUNI 2021       070 / 222125 

Weekend 05-06 juni 2021 Bou Serhal Charbel 
Weekend12-13 juni 2021 Collaert Bruno 
Weekend 19-20 juni 2021 Van Enis Francis 
Weekend 26-27 juni 2021 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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AGENDA JUBILEUMJAAR 2021  

 

 

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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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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MEDORA EN COVID-19, EEN UPDATE UIT NEPAL… 

2020 zou hét jaar van de heropleving van Nepal worden. Onder het motto 

“Visit Nepal 2020” werd wereldwijd een grootse promotieactie opgezet om 

het land te promoten. Men verwachtte meer dan 2 miljoen toeristen… Het 

land zou 5 jaar na de zware aardbevingen er eindelijk weer op kunnen 

vooruitgaan. 

 

Promotiecampgane “ Visit Nepal 2020” 

Het Corona virus heeft er anders over beslist. Nepal ging één week na 

België in een volledige en zeer strenge lockdown. Dat hield in dat mensen 

voor een heel lange periode amper op straat mochten komen, enkel op 

bepaalde tijdstippen en voor essentiële verplaatsingen. Wie zich niet aan de 

regels hield werd fysiek hardhandig aangepakt door de politie. De grootste 

problemen begonnen aan de grenzen met Indië. Nepalezen die in Indië 

werkten keerden massaal terug naar huis omdat ze er geen werk meer 

hadden. Zij moesten in principe aan de grens in quarantaine verblijven 

maar de instroom was zo groot dat ze niet te controleren was. Veel mensen 

zwommen gewoon de rivieren aan de grensgebieden over en brachten op 
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die manier Covid in Nepal binnen tot in de kleinste en ver afgelegen 

dorpjes. Iets later keerden ook de talrijke Nepalezen die in het Midden-

Oosten werkten massaal terug naar Nepal. Het land werd volledig 

afgesloten, enkel voor essentiële verplaatsingen kon je Nepal nog in of uit. 

De toeristische sector viel dus ook helemaal stil.  

Eén groot geluk: het aantal besmettingen en overlijdens lag er van in het 

begin veel lager dan in België. Enerzijds omdat niet alle gevallen 

geregistreerd worden, anderzijds ook omdat er niet veel oude mensen leven 

in Nepal en dat is juist de meest kwetsbare groep. Bovendien leeft het 

overgrote deel van de bevolking veel meer buiten en is het klimaat er 

gunstiger. Tot nu toe zijn er 3040 overlijdens geregistreerd voor een 

bevolking van 29 miljoen inwoners. Dat zijn heel wat betere cijfers dan hier 

in België. 

De grootste problemen in Nepal komen dan ook niet door het Corona virus 

op zich maar door de enorm zware weerslag op de economie. De grootste 

bronnen van inkomsten voor het land vielen in één klap weg: het toerisme 

en het geld dat uit Indië en het Midden -Oosten naar Nepal gestuurd wordt. 

Bovendien was het bevolkingsaantal opeens drastisch gestegen door de 

terugkeer van de talrijke Nepalezen uit Indië en het Midden Oosten. Die 

hadden plots geen werk meer waardoor het aantal werklozen ook enorm 

gestegen was. De regering in Nepal is erg corrupt en dat was ook in de 

aanpak van deze pandemie niet anders. De bevolking werd compleet aan 

haar lot overgelaten. Er zijn geen financiële compensaties zoals hier in 

België en er bestaat geen enkel sociaal vangnet. Wie geen werk heeft in 

Nepal heeft geen geld en wie geen geld heeft, heeft geen eten. Er was en is 

dus nog steeds een grote hongersnood gepaard met schrijnende toestanden 

in heel wat gezinnen. Tot overmaat van ramp vernielden sprinkhanenplagen 

bovendien een groot deel van de oogst. De moessonregens in het najaar 

waren ook extreem zwaar. Het aantal  zelfmoorden van mensen die de 

uitzichtloze situatie niet meer aankonden is groter dan het aantal Covid 
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slachtoffers. Men spreekt van 100 zelfmoorden per Covid slachtoffer, een 

triestige balans. 

Medora bood daarom noodhulp aan de armste families van kinderen uit 

scholen die in ons project zijn opgenomen, een 500 gezinnen in het totaal . 

Voedselbedeling door Medora in afgelegen dorpen 
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Het gezondheidscentrum van Medora moest een tijdje de deuren sluiten 

omdat er niet voldoende beschermingsmateriaal voorhanden was. Het 

centrum bleef telefonisch bereikbaar voor advies. Maar de meeste patiënten 

in Nepal hebben geen telefoon en dus kwamen de mensen toch naar het 

centrum. Sommigen smeekten om een behandeling te krijgen. Ze kregen 

nog liever Covid dan te moeten afzien van de vreselijke tandpijn. Indien 

pijnstillers en antibiotica niet voldoende waren werden ze doorverwezen 

naar het lokale ziekenhuis een 20 km verderop. Daar werd de noodhulp 

georganiseerd maar er was ook daar niet voldoende materiaal. Medora 

schonk daarom FFP2 maskers, handschoenen en ontsmettingsalcohol aan 

dit ziekenhuis en organiseerde verder ook bloeddonaties. 

Van zodra er weer voldoende beschermingsmateriaal voorradig was opende 

het gezondheidscentrum van Medora opnieuw haar deuren voor essentiële 

zorgen.  

Door de lockdown werd de geplande bouw van een tweede verdiep van het 

centrum uitgesteld tot in het najaar. Deze wordt volledig gefinancierd door 

Medora Belgium. Momenteel is de ruwbouw zo goed als klaar en kan met 

de afwerking gestart worden. Voor volgend jaar plannen we de inrichting 

van een tweede tandartskabinet in dit centrum. We gaan dan ook een 

tweede Nepalese tandarts in dienst nemen. Naast schoolkinderen krijgen nu 

ook volwassen patiënten uit de buurt van de scholen verzorging. De zorg 

voor de schoolkinderen is volledig gratis, volwassen patiënten worden 

behandeld aan lage tarieven. Met de opbrengst hiervan kunnen de lonen 

van het personeel voor een groot deel betaald worden. Zo kan het project 

geleidelijk aan financieel zelfstandig worden. 
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De bouw van het tweede verdiep van het gezondheidscentrum van Medora.  

De geplande Medora reis in het najaar 2020 kon helaas niet doorgaan. 

Gelukkig hebben we regelmatig video conferenties met onze Nepalese 

medewerkers en hebben we samen toch nog veel kunnen realiseren. Rabina 

Neupane is een jonge gemotiveerde en zeer enthousiaste Nepalese tandarts 

die nu al 3 jaar in het centrum van Medora werkt . Medora heeft haar 

lidmaatschap betaald bij de International Association of Paediatric 

Dentistry (IAPD) alsook haar inschrijving voor het online congres van de 

IAPD dat ze in juni organiseren. Daardoor konden we samen deelnemen 

aan de Colgate Award ter gelegenheid van dit congres. Deelname aan deze 

wedstrijd was heel motiverend voor het lokale personeel en bevordert de 

internationale samenwerking.  
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Rabina Neupane, de Nepalese tandarts van Medora 

In het kader van de World Oral Health Day op 20 maart dit jaar heeft 

Medora een preventieprogramma opgezet in een schooltje in Ichhakamana, 

een afgelegen dorpje. Met de foto’s van die dag hebben we deelgenomen 

aan de fotowedstrijd van de Vierde Pijler.  

                                                          

Enkele foto’s genomen tijdens de  “World Oral Health Day” campagne. 

Apollonia, de studentenvereniging tandheelkunde uit Leuven, organiseerde 

op diezelfde dag de actie “Proud of your mouth” voor haar leden. De 

opbrengst schonken ze volledig aan Medora. Fijn dat ook jonge studenten 

zo gemotiveerd zijn en zich inzetten voor tandheelkunde over de grenzen 

heen. Zij maken op die manier mee het verschil in Nepal! 
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Ondertussen zijn we volop bezig om een educatief kinderboekje te maken: 

“Susmita and Romit tot he dentist”. Om de schoolkinderen in Nepal voor te 

bereiden op een tandartsbezoek. Wij hebben hier in België een heel gamma 

aan dit soort boekjes, in Nepal bestaat er nog geen enkel. De tekst zal er 

zowel in het Engels als in het Nepalees in staan. Een Nepalese illustratrice 

maakt de tekeningen. Het boekje zal in Nepal gedrukt worden en door een 

Nepalese uitgeverij uitgegeven worden. We hopen op een samenwerking 

met de lokale afdeling van de Nepal Dental Association ( NDA), zij zijn 

alvast heel enthousiast. 

Dit boekje zal aan al de scholen van ons project uitgedeeld worden maar 

ook aan de lokale ziekenhuizen, gezondheidscentra en de tandartsen van de 

NDA.  

     

Tekeningen voor het educatief kinderboekje  Susmita and Romit to the 

dentist.” 

En nu maar duimen dat we in het najaar weer naar Nepal kunnen reizen en 

met onze eigen ogen de vooruitgang van het project kunnen 

aanschouwen… 

Anita Lenaerts 
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GEZOCHT : 
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 

 

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

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

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

ondersteund worden door ervaren medewerkers en samen streven naar de beste 

patiëntervaring? Heb je bovendien interesse in een uitgebreid aanbod aan 

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

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

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

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

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

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

woning of kopen. 

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

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

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

units en assistentie. Moderne apparatuur aanwezig, alsook alle 

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

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

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

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

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

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

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

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

via vacature@mondzorgriemst.be of GSM 0476 511 473 

mailto:tandartsencarlierlenaerts@hotmail.com
mailto:talent@dentius.be
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 

 

 

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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KLTV meldt met droefheid  

het overlijden van 

 

 

 

 

 

 

Collega Gust Oudebrouckx. 

° 27 maart 1955     + 9 april 2021 

Vader van collega Lode Oudebrouckx 

 

 




