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

overlijden, geboorte….. 

 

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

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

 dient dan opnieuw een aanvraag tot publicatie in te dienen! 

 

limburg@vvt.be: afmelden van de studieclub na afsluiten  

     inschrijvingen 

kltv@skynet.be: adreswijzigingen, in-uitschrijven voor KLTV  

                activiteiten 

jos.hoffbauer@tandarts.be: wachtdienstcoördinator  

 

 

Alle studieclubs en cursussen zijn onder voorbehoud! 

 

 

(Foto cover: Doorkijkkerk Borgloon)  

Redactieadres ’t Spyxke / Secretariaat VVT-Limburg. 

Pliniuswal 24 

3700 Tongeren  012/23 07 94 

spyxke@gmail.com 

mailto:spyxke@gmail.com
mailto:limburg@vvt.be
mailto:kltv@skynet.be
mailto:jos.hoffbauer@tandarts.be
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Wat is een Covid  Safe Ticket? 

 

Voortaan kan je enkel deelnemen aan VVT-activiteiten indien je 

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

symposia, NiVVT-cursussen, studieclubactiviteiten en peer 

reviews.  

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

• je bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat: je bent meer dan 2 weken 

volledig ingeënt; 

• je hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden; 

• je hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat: geldigheid = 

dag van de test plus 2 dagen; 

• je hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold 

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

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

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

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

je dus geen bijkomend document aan te vragen. 

Het CST/certificaat is digitaal opvraagbaar via de CovidSafeBE-

app (mobiele app) en op websites zoals Mijn 

Burgerprofiel, mijngezondheid.be of MyHealthViewer. Om certificaten 

digitaal op te vragen heb je ofwel jouw identiteitskaart, pincode en 

kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale 

sleutel (bijvoorbeeld itsme). 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fcovid-certificaat%2Fcovidsafebe-app-mobiele-app-om-covid-certificaten-te-downloaden&data=04%7C01%7Cgeraldine.beeckman%40vvt.be%7Cae28794e373146e9465108d96d57a6c4%7Cfe91ac1d117b4cfa9cdaa0f1298f94af%7C0%7C0%7C637661045494839211%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rq4%2BNupfZxufAeLQU0pi29NVPlpNWIEjb8hMmW%2Fk9hk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fcovid-certificaat%2Fcovidsafebe-app-mobiele-app-om-covid-certificaten-te-downloaden&data=04%7C01%7Cgeraldine.beeckman%40vvt.be%7Cae28794e373146e9465108d96d57a6c4%7Cfe91ac1d117b4cfa9cdaa0f1298f94af%7C0%7C0%7C637661045494839211%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rq4%2BNupfZxufAeLQU0pi29NVPlpNWIEjb8hMmW%2Fk9hk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.burgerprofiel.be%2F&data=04%7C01%7Cgeraldine.beeckman%40vvt.be%7Cae28794e373146e9465108d96d57a6c4%7Cfe91ac1d117b4cfa9cdaa0f1298f94af%7C0%7C0%7C637661045494849182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EEnF9lJjq%2FOVpOmjAA3WQC3hm3kkVRyYtIHq1vnHEmU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.burgerprofiel.be%2F&data=04%7C01%7Cgeraldine.beeckman%40vvt.be%7Cae28794e373146e9465108d96d57a6c4%7Cfe91ac1d117b4cfa9cdaa0f1298f94af%7C0%7C0%7C637661045494849182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EEnF9lJjq%2FOVpOmjAA3WQC3hm3kkVRyYtIHq1vnHEmU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mijngezondheid.belgie.be%2F&data=04%7C01%7Cgeraldine.beeckman%40vvt.be%7Cae28794e373146e9465108d96d57a6c4%7Cfe91ac1d117b4cfa9cdaa0f1298f94af%7C0%7C0%7C637661045494849182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WiHuIJN7my76vYG%2F6Ol6Xz2dmAYyb99q9%2F%2BwU2ctC%2Fg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Faanmelden-bij-de-overheid-mijn-digitale-sleutels&data=04%7C01%7Cgeraldine.beeckman%40vvt.be%7Cae28794e373146e9465108d96d57a6c4%7Cfe91ac1d117b4cfa9cdaa0f1298f94af%7C0%7C0%7C637661045494859110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hxHL7XrHtt8aX0QHj5TjaQCq%2F%2F4HtPN37io1E8wNuLI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Faanmelden-bij-de-overheid-mijn-digitale-sleutels&data=04%7C01%7Cgeraldine.beeckman%40vvt.be%7Cae28794e373146e9465108d96d57a6c4%7Cfe91ac1d117b4cfa9cdaa0f1298f94af%7C0%7C0%7C637661045494859110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hxHL7XrHtt8aX0QHj5TjaQCq%2F%2F4HtPN37io1E8wNuLI%3D&reserved=0
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WOORD VAN DE VOORZITTER 

Beste collegae,, 

Als jullie dit lezen is de 85-Jubileumviering voorbij. 

We hebben een geslaagd, leerrijk congres achter de rug met als afsluiter 

een prachtig, lekker diner. 

De afwezigen hadden ongelijk. 

De andere activiteiten die wij hadden georganiseerd werden, spijtig 

genoeg, door Covid gedwarsboomd. 

Maar niet getreurd, jullie hebben het nog te goed. 

Daarom  organiseren wij in 2022 een dubbele Apolloniahappening en ook 

onze Familiedag in juni zal een jubileumuitvoering worden . 

Een jaar te laat, maar het IOC heeft dat ook gedaan met de Olympische 

Spelen in Tokio. 

Alle  jubilarissen van 2021, alsook de jubilarissen van 2022 natuurlijk, 

worden van harte uitgenodigd op donderdag 10.02.2022. 

 Het programma  alsook de exacte datum van de Familiedag krijgen jullie 

later te horen . 

Dus noteer alvast 10.02.2022 in jullie agenda, jubilaris of niet, jullie zijn 

allemaal uitgenodigd. 

Collegialiter, 

Elfi 
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PROFESSIONELE MEDEDELINGEN 

1.We naderen het einde van het jaar en het einde van het huidige akkoord. In

tegenstelling tot andere sectoren werd er aan onze sector een extra 45 miljoen

toegekend op een totaal bedrag van meer dan één miljard euro. Toch moeten de

onderhandelingen nog echt beginnen en zullen jullie via de betrouwbare VVT-

kanalen op de hoogte blijven van alle juiste informatie, gezuiverd van alle

proefballonnetjes in de pers. Ook het BTW-verhaal verlangt nog meer

verduidelijking van de BTW-administratie.

2. Om de veiligheid van iedereen te garanderen blijft een geldig Covid Safe Ticket

van kracht voor alle VVT symposia, NIVVT cursussen, studieclubs en peer

reviews. Afhankelijk van de verdere evolutie van de pandemie kan de overheid

voor onze bijeenkomsten  (opnieuw)  extra (horeca) verplichtingen opleggen. Toon

dus bij al onze organisaties spontaan uw  vaccinatiebewijs, bewijs van negatieve

test of herstelcertificaat.

Belangrijk: wie als volledig gevaccineerde recent een positieve COVID-19 test

heeft gehad, kan het Covid Safe Ticket 11 dagen niet gebruiken.

3. De wachtdienstlijsten 2022 zijn zichtbaar voor iedereen. Zoals steeds houdt de

centrale wachtdienstcomputer rekening met  de laatste wachtdienstbeurt en de

periodes die jullie als vakantiedata hebben ingegeven. Valt je wachtdienstbeurt

toch nog niet goed,  dan kan je wisselen BINNEN je eigen zone en meld je dit via

mail aan de coördinator  van de wachtdienst : jos.hoffbauer@tandarts.be. U kan op

de wachtdienstsite www.spoeddienstalgemeentandarts nakijken wie wil ruilen en

ingeven dat u uw wachtdienstbeurt wilt wisselen. Nogmaals herhalen dat, als je een

wachtdienst niet kan uitvoeren en moet wisselen, dit  je eigen verantwoordelijkheid

is en je de coördinator van de wachtdienst hier niet moet mee  opzadelen !!! Zoals

reeds vermeld in het vorige Spyxke worden de  zone  5+ 6 vanaf begin januari

2022 samengevoegd.

4. We hopen dat de accreditering 2022 op een normale manier mag verlopen met

voldoende AE in functie van de begonnen 5 jaar cyclus, het doorlopen van alle

deelgebieden,  twee peer-reviews en maximaal drie webinars.  BELANGRIJK:

voor 2021 mogen MAXIMAAL vijf webinars ingebracht worden maar ze moeten

mailto:jos.hoffbauer@tandarts.be
http://www.spoeddienstalgemeentandarts/
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ALLEMAAL op de RIZIV-accrediteringswebsite (vanaf begin januari 2022) 

aangeduid worden. Dus heb  je er één of meer dan vijf meegedaan, STEEDS  alle 

webinars (dus maximaal 5) aanduiden in functie van de juiste deelgebieden. 

5. Aanvragen voor het ophalen van medisch afval gebeurt sinds kort via de website

www.dentalwaste.be

6. Wil je op het nieuwe VVT-forum, dan moet je je eerst registeren  via

https://vvtplatform.be/registratie-gebruiker.

7. Door het VVT-congres zullen er ook in Limburg volgend jaar minder NIVVT-

cursussen zijn. Schrijf dus tijdig in op de website. Weet ook dat de traditionele

wintermeeting op 3 december 2022 ingepland wordt. De wintermeeting 2021 is

naar gewoonte VOLZET.

8. Een Kamervoorstel verplicht ons om volgend jaar relevante tarieven in de

wachtzaal te afficheren. Na overleg zal een voorstel door de beroepsverenigingen

voorgesteld worden, in de hoop dat de patiënt door het bos de bomen kan

herkennen bij het lezen van onze tarievenkaart.

9. Dr. Jean-Philippe Mousset (DGEC) maakte tijdens ZOL- narcodontie-

bijeenkomst melding van een interessante website  in de THK :

www.gezondbelgie.be/nl/medische-praktijkvariaties.  Je zoekt dan naar het

“spijsverteringstelsel“, waarbij je bij 17 analyses ivm THK en stomatologie terecht

komt onder “Mond, kaak en tanden”. Verder moeten we lezen dat de algemene

tandzorg de gezondheidsdienst met de laagste dekking is. In 2017 werd slechts

38,6 % van de uitgaven tandzorg gedekt door de verplichte ziekteverzekering.

De kostprijs is de belangrijkste reden van uitstel tandzorg in België en dit ligt

hoger dan het EU-15 gemiddelde !!!  Toch niet bepaald om fier over te zijn

….overheid !!! 

10. De medische verenigingen stellen alles in het werk dat de collegae (dus ook

onder 65 jaar) snel een derde vaccinspuit mogen krijgen en hopelijk kan ook

opnieuw voor het hulppersoneel.

Jos Hoffbauer 

http://www.dentalwaste.be/
https://vvtplatform.be/registratie-gebruiker
http://www.gezondbelgie.be/nl/medische-praktijkvariaties
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Proficiat promovendi en welkom in de KLTV 

(lokale afdeling VVT) 

In 2021 behaalden 18 Limburgers hun diploma van Master in de tandheelkunde. 

We wensen onze nieuwe collega’s van harte proficiat, veel geluk en werkvreugde 

in hun verdere professionele loopbaan. Ook willen we hen met open armen 

verwelkomen als nieuwe leden van onze KLTV/VVT Limburg en verwachten hen 

dikwijls op onze maandelijkse studieclubs en talrijke andere activiteiten. 

Ook proficiat aan de (collegae) ouders van de jonge promovendi. 

BLEYEN Seppe Leopoldsburg 
BOELEN Gerd-Jan Riemst 
BOUTS Christophe Zonhoven 
BROECKX Jo Maasmechelen 
DECHAMPS Anne-Sophie Halen 
DEGRAEVE Michiel Sint-truiden 
GEUSENS Joris Bilzen 
JACOBS Wout Hasselt (Kuringen) 
JEHOUL Hannelore Sint-Truiden 
KORSTEN Victoria Pelt 
LAMBRECHTS Ann-Sophie Bilzen 
PEUTERS Evelien Zonhoven 
SCHUMANS Thijs Dilsem-Stokkem 
SPIROLLARI Monika Hasselt 
THIRION Jaline Pelt 
VANDEPUT An Zonhoven 
VANHERLE Chloë Hasselt 
VERBINNEN Lien Lommel 
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Resultaten enquête Jos Hoffbauer 

studieclub september 2021 
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Tekst Jos enquête 

Er waren 161 collegae aanwezig op de studieclubavond van 23 september. Hiervan 

waren precies 100 enquêtes bruikbaar. Op dezelfde dag waren er twee NIVVT 

cursussen in Stiemerheide met in totaal 36 deelnemers met een duidelijk jonger 

publiek en hiervan kregen we 32 bruikbare enquêtes terug. We hebben de 

resultaten niet samengevoegd in bijgevoegde percentages, maar in de 

besluitvorming naar leeftijd, conventiegraad en praktijkvorm zal wel op sommige 

verschillen gewezen worden. Waar 52% van de studieclubbezoekers ouder dan 60 

jaar is, is dit voor de twee NIVVT cursussen “maar”  22% !!! Tijdens de 

studieclubavond waren er 71 % geconventioneerden, tijdens de NIVVT cursussen 

slechts 37,5 %.  Op de studieclubavond waren er 56% mannen en op de NIVVT 

cursussen die dag “slechts” 25 % !!! Door het “oudere” publiek op de studieclub 

was de solopraktijk nog net in de meerderheid, wat de volgende jaren steil zal 

veranderen. 

Nieuw akkoord tandartsen ziekenfondsen vanaf 1 januari 2022. 

Natuurlijk moeten de onderhandelingen nog volop gevoerd worden met de 

minister, die naast een gezondheidsindex van 0,79 %  nog 45 miljoen euro heeft 

toegevoegd aan het budget om betaalbaarheid, toegankelijkheid, transparantie en 

misschien ook een oplossing voor de mondhygiënisten op te vangen. Niet alleen 

het budget (dekt amper de behoefte voor 54 % van de bevolking), de onvolledige 

nomenclatuur en de algemene praktijkonkosten maken het steeds moeilijker om 

alleen met de jaarlijkse gezondheidsindex geconventioneerd te blijven. Intussen 

worden energie, vervoer, bouw, postzegels enz. meer dan 10 %  duurder. In de 

hoop dat ook de maanden december 2020 tot juni 2021 vergoed worden, bracht de 

Covid-hygiënevergoeding wat soelaas, maar ook nu de pandemie nog niet 

afgesloten mag worden, blijven extra kosten en tijdsbeperkingen van kracht in ons 

beroep. 37 % van de huidige geconventioneerden uit de studieclubgroep en meer 

dan 50 % uit de NIVVT cursus overweegt onder de huidige omstandigheden naar 

deconventie te gaan. Hierbij vallen de leeftijden 30-40  en 61-65 vooral op. Bij de 

gedeconventioneerden zijn de verhoudingen in percentages voor de antwoorden bij 

de studieclub en NIVVT groep quasi gelijk.  
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Het topantwoord blijft de kostenfactor en vrijheid/blijheid (meer in de groep 30-40 

jaar). Uiteindelijk zullen we de resultaten van de onderhandelingen moeten 

afwachten en een mogelijke ingreep van de minister om ieders positie te kunnen 

bepalen. Moet het gezegd dat het huidig tandartsentekort een meebepalende druk 

zet op het conventiedebat. 

Extra praktijkmaatregelen bij aërosolverwekkende behandeling en het 

Sciensano protocol van mei 2020. 

Voortschrijdend inzicht heeft bij de meeste collegae het gezond verstand doen 

zegevieren: ze behouden maatregelen die de overdracht van het virus in de 

praktijk- en wachtdienstruimte tot een minimum beperken. Het gericht ontsmetten, 

gebruik van FFP2 maskers, het vooraf doen spoelen met H202 1%, gebruik van 

alcoholgel en het verplicht mondmasker bij het betreden van de praktijklokalen 

blijven goed opgevolgd en reduceren zeker ook in de periode van ruime vaccinaties 

onnodige kruisbesmettingen. Enig minpunt, maar toch zeer belangrijk, blijft het 

oncontroleerbare ventilatiebeleid. Ramen en deuren openzetten  tijdens alle 

seizoenen is het topantwoord, maar luchtreinigingstoestellen en CO2 meters 

generen waarden (meten=weten) en kunnen ook in deze periode meer 

geruststelling bieden bij patiënt en practicus. 

Contingentering in de THK. 

De situatie die zich al bijna 10 jaar manifesteert in sommige Limburgse regio’s is 

intussen gemeengoed in de ganse provincie. Slechts 7 % van de collegae ervaart de 

praktijkvoering als minder druk en dan komen die cijfers vooral voor bij  sommige 

(uitbollende) 65 plussers !!! 

Een bestaande (trouwe) patiënt vindt bij 46% van de deelnemers aan de studieclub 

binnen de 14 dagen nog een afspraak  voor een niet-dringende raadpleging of 

verzorging VOORAL bij de groep 61-65 en 65 plus(die ruim vertegenwoordigd 

waren). Bij de groep 30-40 en ook de NIVVT deelnemers was het topantwoord 

over 2 maanden of langer !! 

Een nieuwe patiënt voor een niet-dringende zorgvraag geraakt bij geen 30 % van 

de collegae binnen de maand aan een afspraak. Belangrijk is dat 49 % een 
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patiëntenstop hanteert op dit ogenblik, dit cijfer neigt naar 60 % bij de 

leeftijdsgroepen vanaf 51 tot 65 plus. 

De bestaande (trouwe) patiënt kan voor een dringende klacht bij meer dan de helft 

van de collegae binnen de 48 uur ontvangen worden. Opvallend dat dit meer 

uitgesproken is  voor de groepen tot 50 jaar en de NIVVT deelnemers. Vanaf 56 

jaar helt het antwoord meer over naar  binnen de 72 uur . 

De nieuwe patiënt met een dringende klacht is duidelijk niet meer welkom en 57 % 

hanteert momenteel een patiëntenstop. De stop voor deze patiënten is meer 

uitgesproken bij de collegae tot 55 jaar en de NIVVT-groep met uitzondering van 

de min 30 jarigen 

De percentages van de antwoorden wie nog nieuwe patiënten wenst aan te nemen 

lopen voor alle leeftijdsgroepen gelijk, behalve voor de 65 plus die dit niet meer 

ziet zitten. Uit deze cijfers kan men verstaan dat een  blijvende patiëntenstop van 

50 % nog voorbarig kan zijn. 

Oplossingen voor de weekend-wachtdienst en urgentiedruk van vaak geen 

“vaste” patiënten. 

Veel collegae voelen zich door de mogelijke oplossing “koud” gepakt. Zoals te 

verwachten was, vinden we geen draagvlak (4% !!)  voor een weekavond en 

nachtwacht in een kliniekomgeving. Wel is er  wat ruimte (53%) om ethisch en 

deontologisch de EIGEN patiënt niet zomaar naar de wachtdienst te sturen.  Ook 

kwam er positief voorstel om de praktijk éénmaal op een vastgestelde weekdag 

voor urgenties van patiënten zonder tandarts de ganse dag open te stellen. Zo komt 

iedereen per wachtdienstzone ook maar éénmaal per jaar aan de beurt. Voorts 

vinden enkele collegae dat de verplichte conventietarieven  tijdens de wacht  wel 

verminderde terugbetalingen moeten geven voor wie het gebit verwaarloosd heeft. 

De weerstand tegen de weekwacht is het grootst bij de groep tussen 30-40 jaar, 

NIVVT-cursisten en 60 plussers. 

Het blijft pijnlijk dat deze situatie reeds meer dan 10 jaar voorspelbaar was en ook 

aangebracht werd. Net als in Nederland was er hoop op “Europese” migratie en dat 

andere landen de opleiding  wel zouden willen betalen. Ook  de Waalse collegae 

weigeren een overstap over de taalgrens. Bij oudere collegae duikt een wrang 
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gevoel op omdat ze hun patiënten binnenkort in de steek moeten laten, terwijl hun 

kinderen  zekere kansen door het toegangsexamen ontnomen werden. Quasi 

niemand wil dit toegangsexamen doen verdwijnen,  maar een knelpuntberoep moet 

meer geschikte kandidaten kunnen selecteren. Al blijft de vraag of de universiteiten 

met hun beperkend wetenschappelijk kader deze toevloed de baas kunnen zonder 

de kwaliteit van de opleiding in gevaar te brengen. Meerdere collegae vinden een 

doorgedreven selectie na het eerste jaar een betere kans om gemotiveerde 

studenten over te houden dan na één dag dwaze vraagjes. 

Natuurlijk is niet één instantie alleen oorzaak van de huidige malaise. Toch heeft 

het beroep en de bevolking geen belang om de situatie verder te laten verzieken. 

Van sommigen mag toch verwacht worden dat men eindelijk eens over de eigen 

schaduw wil springen en men het licht van de zon niet meer blijft ontkennen. Vele 

sectoren zitten met knelpuntberoepen. Toch moet de toegang en vooral de kwaliteit 

van de tandzorg in dit land hierdoor niet naar beneden tuimelen. Bij de VDAB 

staan er momenteel 40 vacatures voor tandarts en 93 voor dentaaltechnicus.  Ook 

deze laatste groep is belangrijk voor ons handelen. 

Laat ons voor ons mooi beroep naar tastbare oplossingen gaan op korte en 

middellange termijn. Het is geen schande dat voortschrijdend inzicht  een vorige 

visie doorkruist, tenzij men moedwillig grote groepen financieel uitsluit van de 

elementaire tandzorg. We moeten beseffen dat een nog grotere druk op een 

moeilijke conventie het unieke vrijheid/blijheid statuut abrupt kan doen ontploffen. 

Analyse Jos Hoffbauer 
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NiVVT: 14 oktober 2021  

Leren omgaan met nomenclatuur 
M Seijnhaeve  Stiemerheide, Genk 
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NiVVT: 14 oktober 2021 

Urgentie THK met urgentiebehandelprotocollen 
Prof Demoor Terhills Maasmechelen 
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Nivvt: 21 oktober 2021 

Endo 2021ontzenuwen: letterlijk en figuurlijk 
R. Michiels & W. Blontrock Stiemerheide, Genk 
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Nivvt: 23 oktober 2021 

Digitaal versus analoog: don’t tell me, show me 
Geerlings Eric gebouwen van MDL 
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Minicongres : 9 oktober 2021 

“Het zwarte goud in het bronsgroen eikenhout!” 
Dr. J. Lenaerts   A.L. Stassen     Zjef Beelen    Watt 17 
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Dank aan onze sponsors 
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NIVVT CURSUSSEN 2021 

Voor de NIVVT cursussen geldt enkel de inschrijving via de 

VVT- website!! 

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 

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. VOLZET 

Thor Genk 



’t Spyxke  november 2021 Pagina 27 

PROFESSIONELE ACTIVITEITEN  2022 

Dond 27/01 : STCL MKA St.-Truiden Thor Central 

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

oorzaak en gevolgen Limburghal 

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

management. Limburghal 

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

interventies in de behandeling van afwijkingen van 

het kaakgewricht Thor Central 

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

doorgaan op de 4e donderdag van de maand, maar 

respectievelijk op 19/05 en 20/10! 
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WACHTDIENST VVT / LIMBURG december 2021 

CENTRAAL OPROEPNUMMER 0903/39969 
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WACHTDIENST ORTHODONTIE:  december 2021     070 / 222088 
Weekend 4-5 december Bollen Klara 0479730407 
Weekend 11-12 december Colson Luc 0476303661 
Weekend 18-19 december Schreurs Micheel 0493396620 
Weekend 25-26 december        Kellens Annelies 0473449125 

WACHTDIENST PARODONTOLOGIE:  december  2021    070 / 222125 

Weekend 4-5 december Lefever David 
Weekend 11-12 december Vanderfaeillie Annelou 
Weekend 18-19 december Gijbels Frieda 
Weekend 25-26 december Bou Serhal Charbel 

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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Programmatie Wintermeeting 4 december  2021 

Leren van (andermans) fouten in de THK   

Thor Central 

8.00- 8.45:  onthaal en controle van het Covid Safe Ticket 

8.45- 9.00: deelnemers zoeken plaatsen in de zaal  + onthaal door de 

Zittingsvoorzitter 

9.00 -9.45: Prof P.  Lambrechts : ervaring met meer dan 40 jaar 

missers in de endodontie deel 1 

9.45- 10.30: Prof H. De Bruyn  : Complicaties, fouten en frustraties in 

de parodontale therapie 

10.30-11.15: pauze met bezoek aan de standen 

11.15-12.00: Tandarts E. Geerlings : digitaal versus analoog anno 2021 

in de praktijk .Minder fouten ? 

12.00-12.45: Prof P.  Lambrechts: ervaring met meer dan 40 jaar missers 

in de endodontie deel 2 

12.45- 14.00: middaglunch 

14.00-14.45: Prof H. De Bruyn : Complicaties, fouten  en frustraties in 

de implantaattherapie 

14.45- 15.30: Prof. C.  Politis : vermijdbare mishaps in de tandheelkunde  

een MKA-invalshoek 

15.30-16.15: slotreceptie 
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85 jaar KLTV 

Tekst: Jos Henckens foto’s: Jos Hoffbauer 

Traditiegetrouw maken wij van iedere verjaardag een feest, of dit nu de 1ste 

verjaardag betreft of de 100ste. Toch hebben wij iets met getallen. 

Lustrumvieringen hebben toch altijd ietsje meer. Zo was de 50ste verjaardag voor 

onze Limburgse tandartsen vereniging een hoogst feestelijk evenement! 50 was een 

mooi getal en besloeg een halve eeuw verenigingsleven.  

Speciaal was ook dat bij een 50-jarige viering de ‘’K” van “Koninklijke” mocht 

toegevoegd worden door het Koninklijk Besluit van 2 april 1986. Voortaan was de 

LTV gemachtigd om de titel van “Koninklijke” te dragen en werden wij de 

Koninklijke Limburgse Tandartsen Vereniging! Toenmalig voorzitter Hubert 

Lenssen motiveerde een 50-tal bestuursleden en leden om samen een groots 

opgezette jubileumviering uit te bouwen. Resultaat was een heus meerdaags 

congres met een samengaand, gesmaakt partnerprogramma. Bijna alle Limburgse 

collega’s waren paraat, in die mate dat, toenmalig radiomaker Jos Gheysen, alle 

Limburgers aanraadde om tijdens deze congresdagen zeker geen tandpijn te 

krijgen!  

1986 
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En als wij terug kijken naar 1936, het stichtingsjaar van onze Limburgse 

Tandartsen Vereniging, mogen wij dankbaar zijn aan de 13 pioniers die op 21 

november 1936 overgingen tot de stichting van de Limburgse Tandartsen 

Vereniging.  

Weliswaar op kleinere schaal werd deze 

stichting gevierd in Hôtel des trois Pistolets op 

de Grand Place van Hasselt. Toenmalig nog 

heel chique bij de “hogere“ bourgeoisie om 

belangrijke gebeurtenissen in het Frans aan te 

kondigen. Deze 13 stichtende leden nodigden 

alle 36 erkende tandartsen in Limburg uit. 19 

collega’s sloten zich onmiddellijk aan. De 

terughoudendheid van de overige tandartsen is 

deels te wijten aan de Limburgse aard van toch 

wel een zekere geslotenheid, een 

terughoudendheid en eerder een afwachtende 

houding. Toch een pluim voor de stichtende 

leden om door te bijten onder hun eerste 

voorzitter dr L. Hendrickx. 
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De leuze van de vereniging “Elkaar steunen – niet bestrijden“ werd vastgelegd 

in de statuten. 

Voorwaar een toe te juichen uitgangspunt, tot in deze tijden geldig!  Deze 13 

stichtende leden hebben in 1936 waarschijnlijk nooit vermoed dat hun gestichte 

LTV zou uitgroeien tot de grootste Vlaamse Tandartsen Vereniging met meer dan 

500 leden. 

Deze exponentiële groei was natuurlijk een gevolg van het toenemend aantal 

tandartsen. Waar er begin jaren 70 een 30-tal diploma’s werden uitgereikt aan de 

KUL, groeide dit aantal tot 131 in 1983.  

Eind jaren ‘70 werd er in Diepenbeek een universitair centrum opgestart, alwaar de 

kandidaturen tandheelkunde veel Limburgse jongeren aantrokken. Een zeer grote 

achterstand in tandartsen groeide uit tot een respectabel aantal verzorgers om de 

grote achterstand aan tandheelkundige verzorging binnen onze provincie weg te 

werken. De grote nood aan verzorging en preventie werden ook de hoofdthema’s 

van een groots opgezette preventie-actie bij onze 50-jarige viering. Jarenlang werd 

deze actie verder uitgewerkt en kreeg op onze wintermeeting in het LUC,  jaarlijks 

een welgevuld symposium. 

Prekliniek Diepenbeek 
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Ondertussen groeide de 

KLTV structureel met een 

uitgebreid bestuur en 

slagvaardige afgevaardigden 

bij de overkoepelende 

Vlaamse 

tandartsenvereniging. Onze 

vertegenwoordigers lieten hun 

luide stem horen in het 

verbondshuis in Brussel, in 

naam van de grootste 

tandartsen Vereniging van 

Vlaanderen.  

Vanuit Brussel werd er dan ook met respect gekeken naar de meest “oostelijke“ 

vereniging waarvan, zoals algemeen is geweten, steeds de “wijzen“ komen! 

Vanuit heel Vlaanderen kwamen dan ook vele collega’s naar georganiseerde 

congressen en jubilea, wetende dat deze structureel goed georganiseerd waren en 

alle bijhorende festiviteiten op zijn Limburgs heel gastvrij, gastronomisch en 

rijkelijk overspoeld waren. 

Bestuur 2012 

Wintermeeting 2014 

VVT aan zee: Limburgse samenhorigheid 
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En of er gevierd werd in Limburg! Iedere belangrijke verjaardag of belangrijke 

gebeurtenis werd aangewend om te feesten. De ondertussen zeer rijke foto-

geschiedenis van alle festiviteiten is getuige van onze samenhorigheid. Een uniek, 

exclusief en spetterend vuurwerk bij de afsluiting van het 75-jarig bestaan, was een 

symbolische apotheose in onze jarenlange geschiedenis. 

Jubilarissen 25j op de Apollonia-happening 2004 

2007 Oostende 
Apolloniabanket Fonteinhof Borgloon 
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  Dag van ‘t Spyxke 
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Neerslag van al deze groots opgezette activiteiten, vinden alle leden terug in ons 

vermaard en benijdenswaardig maandblad ’t Spyxke. In al die jaren uitgegroeid tot 

een verzorgd en intens gelezen verslag van het KLTV-leven. De verschillende 

redacteurs hebben steeds, met veel enthousiasme en uiterste zorg, de maandelijkse 

editie samengesteld, soms vechtend met de deadline. Door de nieuwe 

druktechnieken en alle IT-mogelijkheden is ons Spyxke ook uitgegroeid tot een 

van de mooiste verworvenheden van ons verenigingsleven!   

Ondertussen groeide ook de zeer complex wordende wetgeving en afspraken 

binnen de tandheelkundige belangen, beroepsverplichtingen, akkoorden, 

pensioenen…kortom de uitoefening van ons beroep vereiste steeds meer aandacht 

en opvolging. Het vertrouwde beeld van de tandarts uit de eerste 50 jaar van onze 

vereniging, veranderde meer en meer. Voor een éénmanszaak werden de 

verplichtingen en het randgebeuren soms te ingewikkeld.  Zoals in de buurlanden 

ontstonden er ook meer groepspraktijken met verdeling van de specialiteiten onder 

de deelnemende collega’s. Apart ingeschakelde krachten als secretaressen, 

assistenten aan de stoel of de laatste jaren echte tandartsassistenten, zorgden voor 

het extra werk op gebied van secretariaat, ordening van afspraken, sterilisatie, 

boekhouding, tandtechnische werken, uitschrijven honoraria en zo meer. De 

tandarts zelf kon zich exclusief bezig houden met zijn tandheelkundig werk. Deze 

nieuwe groeiende inzet op alle gebied eiste ook betere afspraken om de uitoefening 

van ons beroep nog steeds mogelijk en leefbaar te houden.  

Nu onze vereniging al 85 jaar is geworden en we terug kijken op deze evoluties 

binnen ons beroep, moeten wij toch nog altijd voor ogen houden, ondanks alle 

beslommeringen, dat wij een heel mooi beroep hebben. Ons tandheelkundig werk 

levert een heel functioneel en veelal esthetisch resultaat. Onmiddellijk voldoening 

van tevreden en dankbare patiënten. Natuurlijk zijn er die momenten dat alles 

tegenvalt of juist een mooie prothetische creatie net niet past, de gekende wet van 

Murphy, maar dat is eenmaal des levens! Bedenken dat diezelfde dag tientallen 

ingrepen wel perfect waren! Ten rade gaan bij collega’s om een aanslepend 

probleem te helpen oplossen, geeft wederzijds voldoening. Daarom blijft de leuze 

van onze stichters “ Elkaar steunen – niet bestrijden “ een lovenswaardig adagio 

voor ons allemaal! 
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Collegialiteit doet wonderen en wordt ondersteund door onze regelmatige 

contacten op studieclubs, symposia en congressen, Peer Reviews of festiviteiten. 

Daarom heeft ook het huidig bestuur om onze respectabele 85ste verjaardag te 

vieren, een mooi feestprogramma opgezet op 9 oktober. Deze viering zal de 

nieuwe opstap zijn naar de volgende jubilea, op naar ons 100-jarige viering!  
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Toch een randbemerking voor deze laatste prestigieuze viering in 2036. Een 

oproep naar al onze jongere collega’s om daadwerkelijk in te stappen en mee te 

werken in ons bestuur. Vele huidige bestuursleden zullen dan al lang op pensioen 

zijn en willen daarom ook nu graag de fakkel doorgeven aan de jongere generatie. 

Jullie zullen dan kunnen zorgen voor de volgende prachtige realisaties van onze 

KLTV steunend op jullie jeugdig enthousiasme en nieuwe toekomstvisies. Aan 

jullie de dankbare taak om onze KLTV uit te bouwen op een vertrouwde basis, 

gekenmerkt door veel Limburgse gastvrijheid en collegialiteit! 

J. Henckens

Safe the date: Activiteitenagenda 2022 

10-02: Apolloniahappening : viering jubilarissen ’21+‘22

25-06: familiedag “Special 85-jaar edition”
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KLTV-reis: riviercruise op de Douro 

incl. Peer Review 

Met 23 deelnemers ontvluchten we één week het vochtige thuisfront.  

Het Douro (=goud in het Portugees) landschap staat sinds 2001 op de 

werelderfgoedlijst van UNESCO en heeft in het bergachtige noorden van Portugal 

een schilderachtig dal uitgeslepen met granieten hellingen met terrasvormige 

wijngaarden Het vormt de bakermat van de gekende Port- en Dourowijnen.  

Varend op de rivier  met ons cruiseschip Queen Isabel 5*  ,  had je mooi uitzicht op 

de ontelbare quintas (wijngaarden) met gekende namen zoals Sandeman, Ferreira...   

Natuurlijk hoorde er menig proeverij bij en kregen we  ook inzicht in de 

flesbenamingen zoals Ruby/Tawny/Vintage/Lagrima/10-40 old tawny enz.  

Naast de eeuwenoude havenstad Porto met de bekende “Eifel” brug van Belgische 

makelij, azulejos en het  historisch centrum, was een bezoek aan de Spaanse stad 

Salamanca, UNESCO-werelderfgoed, een openbaring.  

Voor de collegae, die nog een actieve praktijk hadden, vond er een peer-review 

plaats over de vraagstelling en de resultaten van de studieclubenquête (zie eerder  

in dit Spyxke). 

Voor het najaar van 2022 zijn de plannen voor een volgende KLTV-reis nog niet 

concreet, maar we denken aan Europese bestemmingen zoals Polen/Baltische 

Staten/ Castilië of  Piemonte. Voor 2023 wil collega A. Lenaerts (Medora) ons 

naar het mooie Nepal brengen met o.a. aandacht voor  het Medora-tandzorgproject 

natuurlijk. 
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zoekertjes 
Tandartsenpraktijk Lambeets in Sint-Truiden is dringend op zoek naar een collega algemeen 

tandarts voor duurzame samenwerking. 

Uren en dagen zijn bespreekbaar. 

 Contact :  011 685628   -  tandartslambeets@gmail.com 

Te koop: RX  bj 2001,gekeurd. Zetel van 2016,blauw. Ultrasone Sonorex RK 100, nieuw. 

Afzuigmotor Durr. Afdruklepels Schreinemaekers. 

jos.vanbaelen@telenet.be  GSM  0495617056 

GRATIS overname groepspraktijk (4 tandartsen)  MAASKANT  met alle toebehoren (groot 

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

5 Units Castellini (waarvan 2 gloednieuw).

GSM 0468 42 86 48 tussen 19.00 en 20.00 u

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

scanner Soredex Digora Optime, autoclaaf Mocom Millenium B, separator Dürr. 

Beschikbaar vanaf 25/12. Info : patrick.leva@telenet.be. 

KOERSEL  te koop Sirona  E5 zetel , unit , Durr compressor , afzuigmotor , dentomat , 8 

wachtzaalzetels , extraktietangen! 

alles samen voor weggeefprijs : 850€ 

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

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

intraorale opnames, MOCOM Millenium B autoclaaf: Prijs otk. 

bertcurvers@gmail.com 

Mondzorg MOLENBEERSEL zoekt een enthousiaste collega om samen verder te groeien 

tot een multidisciplinair topteam. Liefst voltijds, minimum 3 dagen/week. Uren zijn overeen 

te komen. Algemeen tandarts, graag met extra interesse in restauratieve/reconstructieve 

tandheelkunde. We beschikken over 5 moderne kabinetten, assistentie, digitale 

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

Contact via stephanie@mondzorg-molenbeersel.be of 0494879663 

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 

mailto:tandartslambeets@gmail.com
mailto:jos.vanbaelen@telenet.be
mailto:patrick.leva@telenet.be
mailto:leon-tijskens@skynet.be
mailto:bertcurvers@gmail.com
mailto:stephanie@mondzorg-molenbeersel.be
mailto:tandartsencarlierlenaerts@hotmail.com
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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. 

Collega voor duo praktijk te TESSENDERLO. 

Dagen en uren vrij te bepalen . 

wilms.hilde.tandartspraktijk@telenet.be, of 013 334193 

Centrum Mondzorg RIEMST – 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 

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 

Wij zijn 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 

. 

http://www.dgs.be/
mailto:info@dgs.be
http://81.98.60./
http://telenet.be/
mailto:vacature@mondzorgriemst.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
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Geboorte

Anaïs 
° 05-10-2021 

Kleindochtertje van collegae André Timmerman en 

Henryka Gladys 

Nichtje van collega David Timmerman 




